ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รือง การรับสมัครบุคคล ขาศึกษา นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระดับปริญญาตรี ประจาปการศึกษา 2564
รอบที 1.1 ฟมสะสมผลงาน Portfolio 1 (ศูนยลาปาง ศูนยพัทยา)
-----------------------------ดยทีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หนสมควร ปดรับสมัครบุคคล ขาศึกษา นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระดับปริญญาตรี
ประจาปการศึกษา 2564 ดังนัน มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายละ อียด ดังตอ ปนี

1. สถานทีจัดการ รียนการสอน
มหาวิ ทยาลั ยมี การจั ดการ รี ยนการสอนที มหาวิ ทยาลั ยธรรมศาสตร ศู นยลาปาง ละศู นยพั ทยา ดย ปน ปตามที
มหาวิทยาลัยกาหนด ทังนี การ ปลียน ปลงสถานทีศึกษา มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ นการกาหนดสถานทีศึกษา ตามความ หมาะสม ดย
มติสภามหาวิทยาลัย (ถามี)

2. รหัสคณะ/หลักสูตรที ปดรับสมัคร ละจานวนรับ ยกตามหลักสูตร ดังนี
รหัส
10050409210201A
10050310302001A
10050415800101A
10050424903601A
10050424903601B

คณะ/หลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร ละ ทค น ลยี
หลักสูตร วท.บ. วิทยาการคอมพิว ตอร (ศึกษาที มธ.ศูนยลาปาง)
คณะวิศวกรรมศาสตร
หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรม ทค น ลยียานยนต (ศึกษาที มธ.ศูนยพัทยา)
คณะศิลปกรรมศาสตร
หลักสูตร ศป.บ. ออก บบหัตถอุตสาหกรรม (ศึกษาที มธ.ศูนยลาปาง)
วิทยาลัยสหวิทยาการ
หลักสูตร ศศ.บ. สหวิทยาการสังคมศาสตร (ศึกษาที มธ.ศูนยลาปาง)
หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาปรัชญา การ มือง ละ ศรษฐศาสตร
(ศึกษาที มธ.ศูนยลาปาง)
รวม

จานวนรับ
15
7
25
10
5
62

3. คุณสมบัติทัว ปของผูมีสิทธิสมัคร / คุณสมบัติ ฉพาะ ของ ตละคณะ/หลักสูตรที ปดรับ ห ปน ปตามรายละ อียด นบทาย
ประกาศนี
4. วิธีการคัด ลือก/ กณฑการคัด ลือก ของ ตละคณะ/หลักสูตรที ปดรับ ห ปน ปตามรายละ อียด นบทายประกาศนี

การพิจารณา ละการตัดสินผลคัด ลือก
หคณะกรรมการคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/มหาวิทยาลัย ปนผูวินจิ ฉัยชีขาด
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือ ปนทีสินสุด
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5. ขอกาหนดสาหรับผูสมัคร
กอนการสมัคร ผูสมัครตองศึกษาคุณสมบัติของ ตละคณะ/สาขาวิชาทีตองการสมัครอยางละ อียด ละปฏิบัติตาม
ขันตอนทีกาหนดดวยความระมัดระวัง ตามคูมือระบบการคัด ลือกกลางบุคคล ขาศึกษา นสถาบันอุดมศึกษา (Thai University
Central Admission System: TCAS) ปการศึ ก ษา 2564 สาหรั บ ผู สมั ค ร ของที ประชุ ม อธิ ก ารบดี หงประ ทศ ทย (ทปอ.)
ที www.mytcas.com
ผูสมัครทุกคนมีสิทธิ ขาศึกษา คนละ 1 สิทธิ ผูสมัครสามารถ ลือกสมัคร บบ ด ละรอบ ดก ดตามหลัก กณฑกาหนด
ละ ขามายืนยันสิทธิ นระบบตามประกาศของระบบการคัด ลือกกลาง ละการสละสิทธิ ห ปน ปตามขอกาหนดของประกาศที
ประชุมอธิการบดี หงประ ทศ ทย ซึงการยืนยันสิทธิ ละสละสิทธิจะตองทา นระบบการคัด ลือกกลางตามระยะ วลาทีกาหนด ว
ทานัน การสละสิทธินอก หนือจาก วลาทีกาหนดหรือ ปสละสิทธิ หรือ จง ม ชสิทธิทีสถาบันอุดมศึกษา หรือการสงจดหมายขอสละสิทธิ
มนับ ปนการสละสิทธิ นระบบการคัด ลือกกลาง

6. การรับสมัคร
มือผูสมัครลงทะ บียน ขา ชงานตาม คูมือระบบ TCAS 64 สาหรับผูสมัคร ของ ทปอ. ดยตรวจสอบขอมูลพืนฐาน
ของตน องทีระบบ ดมาจากฐานขอมูลของศูนยขอมูลสารสน ทศ พือการคัด ลือก ขาสถาบันอุดมศึกษา ละ ดตรวจสอบสถานะของ
ตน องที ดดา นินการ นขันตอนตาง จนมัน จวาระบบ ดดา นินการ รียบรอยตามทีตองการ ลว หดา นินการตามระบบรับสมัคร
บุคคล ขาศึกษา นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดยมีขันตอน ดังนี
1) สมัครผานระบบรับสมัครออน ลน ทางอิน ตอร นต ที www.tuadmissions.in.th
ระหวางวันที 2 – 16 พฤศจิกายน 2563
ปดระบบรับสมัคร วันที 2 พฤศจิกายน 2563 วลา 09.00 น.
ปดระบบรับสมัคร วันที 16 พฤศจิกายน 2563 วลา 23.59 น.
2) ชาระ งินผานระบบ smart Bill payment ธนาคารกรุง ทพ จากัด (มหาชน)
ระหวางวันที 2 – 16 พฤศจิกายน 2563 ตาม วลาทาการของธนาคาร
3) ผูสมัครทักทวงสถานะการสมัคร นระบบ กรณี มถูกตอง ดยยืนคารองขอตรวจสอบสิทธิ วันที 17 พฤศจิกายน 2563
ขันตอนการรับสมัคร
ขันตอนที 1 ศึกษาขอมูลผูสมัคร
ศึกษารายละ อียด นประกาศการรับสมัครฯ นี ( ปรดพิมพ/อาน ละศึกษาขอมูลตาง ดวยตน อง อยางละ อียด
พือประ ยชนของตน อง)
ขันตอนที 2 การลงทะ บียน
ผูสมัครลงทะ บียนขอ ขา ชงาน นระบบตรวจสอบขอมูล หครบถวนถูกตอง (การลงทะ บียน มถือ ปนการรับสมัคร ปน
พียงขันตอนสวนหนึง พือ ขาสมัคร ทานัน)
ขันตอนที 3 การ ขา ชระบบรับสมัคร
ผูสมัคร Login ขา ชระบบ ลือกสมัคร ครงการ คณะ/หลักสูตรทีตองการสมัคร จากนัน ลือก ยืนยันสมัครสอบ
ละอัป หลด ฟล Portfolio ตามรูป บบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ขันตอนที 4 การตรวจสอบขอมูลทีสมัคร
4.1) ตรวจสอบขอมู ลการสมัคร หถูกตอง หากพบวามี การกรอกขอมูลของผูสมั คร มถูกตอง ขอ หผู สมั คร
ดา นินการ ก ขขอมูล หม หถูกตอง มหาวิทยาลัยจะถือขอมูลการสมัครทีบันทึก นระบบอิน ตอร นต ปนสาคัญ หรือกอนนา ปชาระ
งินคาสมัคร
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4.2) ผูสมั ครนา บ จงการชาระ งิน ทีพิ ม พจากระบบรับสมัค รออน ลน ทางอิน ตอร นต ปยื นชาระ งิน
คาสมัครผานระบบ smart Bill payment หรือ คาน ตอร ธนาคารกรุง ทพ จากัด (มหาชน) ดทุกสาขาทัวประ ทศ ตามวันทีทีกาหนด
ดยชาระคาสมัครตามอัตราคาธรรม นียมการสมัครทีกาหนด พรอมคาธรรม นียมธนาคาร หากผูสมัครราย ด มิ ดดา นินการชาระ งิน
คาสมัครผานระบบ smart Bill payment หรือ คาน ตอร ธนาคารกรุง ทพ จากัด (มหาชน) ตามวันทีทีกาหนด จะถื อวาการกรอก
ขอมูลการสมัคร นระบบรับสมัครออน ลน ทางอิน ตอร นต ปน มฆะ
4.3) ธนาคารรับชาระ งินคาสมัคร ละบันทึกขอมูลการชาระ งินของผู สมัคร บันทึกขอมูล รียบรอย ลว
จะออกหลักฐานการชาระ งินคาสมัคร พรอมคืน บ จงการชาระ งิน หผูสมัคร กบ ว ปนหลักฐานการสมัคร มือชาระ งินคาสมัคร
รียบรอย ลว ละขอมูล น บ สรจการชาระ งินถูกตองตาม บ จงการชาระ งิน จะถือวาการสมัคร สรจสินสมบูรณ ( ปรดตรวจสอบ
หลักฐานการชาระ งินคาสมัคร หถูกตองตรงตามขอมูล น บ จงการชาระ งิน ห รียบรอย ละ กบ ว ปนหลักฐาน พือประ ยชนของ
ตน อง)
หมาย หตุ :
1. กรณีมีการนา บสมัครทีทาการยก ลิก นระบบ ลว ปชาระ งินจะ มมีผลตอการสมัคร ด ทังสิน พราะขอมูล
การสมัคร นระบบถูกยก ลิก ป ลว บสมัครดังกลาว ปน มฆะ จะ มมีการนาขอมูล บสมัครทีถูกยก ลิก ป ลวมาประ มวลผลหรือ
จัดสถานทีสอบ ห ตอยาง ด ดังนัน กอนจะนา บสมัคร ปชาระ งิน ปรดตรวจสอบ บสมัคร ห รียบรอย วา ปนฉบับทีถูกตอง ละ ม ด
ถูกทารายการยก ลิก ป ลว
2. ผูสมัครตรวจสอบรายชือผูสมัคร ละสถานะการชาระ งินคาสมัคร ดหลังจากชาระ งินคาสมัคร ลว 3 วันทาการ
( มนับรวมวันชาระ งินคาสมัคร วัน สาร วันอาทิตย ละวันหยุดราชการ) ผานอิน ตอร นต ที www.tuadmissions.in.th
นกรณี ส ถานะการสมั ค ร มถู ก ตอง ผู สมั ค รสามารถทั ก ทวง ละยื นคารองออน ลนที www.tuadmissions.in.th
กรอกรายละ อียด หครบถวน พรอม นบหลักฐาน บสมัครหรือหลักกฐานการชาระ งิน หรือสอบถาม พิม ติม ดที 02-564-4440-79 ตอ
1935-1937 หากพนกาหนด ลวมหาวิทยาลัยจะ มรับพิจารณาคารอง ด ทังสิน
3. ผูสมัครหากประสงคจะขอ ก ขขอมูลสวนตัว ด ก ลขประจาตัวประชาชน วัน ดือนป กิด หกรอกคารองออน ลน
ผานอิ น ตอร นต ที www.tuadmissions.in.th พรอม นบหลั ก ฐานสา นาบั ต รประจาตั ว ประชาชน หรื อ สอบถาม พิ ม ติ ม ดที
02-564-4440-79 ตอ 1935-1937

7. อัตราคาธรรม นียมการสมัคร พือ ขาศึกษา
หลักสูตรภาษา ทย 200 บาทตอสาขา ( มรวมคาธรรม นียมการชาระ งินผานธนาคาร)

8. วิธีการคัด ลือก/ กณฑการคัด ลือก ของ ตละคณะ/หลักสูตรที ปดรับ ห ปน ปตามรายละ อียด นบทายประกาศนี
9. การยืนยันสิทธิ ขาศึกษา
ขั นตอนการยื น ยั น สิ ท ธิ ขาศึ ก ษา ห ปน ปตามการบริ ห ารจั ด การ ละขั นตอนของสมาคมที ประชุ ม อธิ ก ารบดี
หงประ ทศ ทย (ทปอ.) กาหนด หยืนยันสิทธิ ขาศึกษา ดย ลือกสาขาวิชาทีผานการคัด ลือก พียงสาขาวิชา ดียว นระบบ TCAS
ถาผูสมัคร ดกด “ยืนยันสิทธิ” ขาศึกษา นสาขาวิชาหนึง ป ลว ละตองการ ปลียนสาขาวิชาทียืนยันสิทธิ ผูสมัครสามารถทาการ
ปลียน ปลง ดอีก พียง 2 ครัง ทานัน จนถึง วลาปดระบบการ หยืนยันสิทธิ (นับรวมจานวนครังทีกด “ยืนยันสิทธิ” ดสูงสุด 3 ครัง)
ดยระบบจะนับ ปนหนึงครังของการยืนยันสิทธิ หากถาผูสมัคร มกด “ยืนยันสิทธิ หรือ “ ม ชสิทธิ ” ภาย นชวง วลาทีกาหนด
จะถือวาผูสมัครยัง ม ด ชสิทธิ นการ ขาศึกษา ละ มตองการ ขาศึกษา นสาขาวิชาที ดรับการคัด ลือก ซึงจะขอ ชสิทธิ ขาศึ กษา
ภายหลังจากชวง วลาทีกาหนด ม ด
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10. การขึนทะ บียน ปนนักศึกษา
ผู ที ยื นยั นสิ ทธิ การ ขาศึ กษากั บมหาวิ ทยาลั ย มหาวิ ทยาลั ยจะประกาศ ลขทะ บี ยนนั กศึ กษา ละรายละ อี ยดการ
ขึ นทะ บี ยน ปนนั กศึ กษา พรอมปฏิ ทิ นกิ จกรรมนั กศึ กษา หม หทราบภายหลั ง ที www.reg.tu.ac.th หากมี ข อสงสั ยประการ ด
สามารถติดตอสอบถาม ดที งานรับ ขา ละทะ บียนประวัตินักศึกษา สานักงานทะ บียนนักศึกษา ทรศัพท 02 - 564-4440-79 ตอ 1602-8

11. การจัดระดับพืนฐานความรูภาษาตางประ ทศสาหรับผูมีสิทธิ ขาศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดมีการกาหนด หผูทีผานการคัด ลือก ขาศึกษา นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรทุกคนจะตอง
ขารับการทดสอบความรูภาษาอังกฤษ ละสมรรถนะ GREATS พือนา ป ช นการประ มินระดับสมรรถนะ ละทักษะทีจา ปน น
ศตวรรษที 21 ของนักศึกษา รวมทัง นา ปจัดทาระบบสาหรับการสง สริมการสรางสมรรถนะตาม นวทาง GREATS พือ หนักศึกษา
พัฒนาตน อง หมีคุณภาพสูงสุดตามศักยภาพของ ตละคน ซึงนา ปสูการ ปนผูนารุน หมทีประสบความสา รจ นศตวรรษที 21

12. งือน ขของผูมีสิทธิขึนทะ บียน ปนนักศึกษา
1) ตอง ปนผูผานการคัด ลือก ละยืนยันสิทธิ ขาศึกษาผานระบบกลาง ของ ทปอ.
2) ตอง ปนผู สา รจการศึ กษาตามหลั กสู ตรมั ธยมศึ กษาตอนปลาย (ม.6) หรื อ ที ยบ ทา ละหากปรากฏวาผู มี สิ ทธิ
ขาศึกษา มสา รจการศึกษาตามทีกาหนด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะ มรับ ขาศึกษา
3) การขึนทะ บียนนักศึกษา ห ปน ปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
หากมหาวิท ยาลั ย ธรรมศาสตร ตรวจสอบพบภายหลังวาผูมี สิท ธิ ขาศึ ก ษาคน ดมีคุ ณ สมบั ติ มครบถวน ตามที
มหาวิทยาลัยกาหนด มหาวิทยาลัยจะถือวาการมีสิทธิ ขาศึกษา นครังนี ปน มฆะ ละจะ มคืน งิน ห มวากรณี ด

13. หลักสูตร ละอัตราคาธรรม นียมการศึกษาตามระ บียบมหาวิทยาลัย วาดวยอัตราคาธรรม นียมการศึกษาชันปริญญาตรี
ดูรายละ อียด ดที วบ ซต www.reg.tu.ac.th หรือ วบ ซต ตละคณะ
ประกาศ ณ วันที 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารย ดร. ชาลี จริญลาภนพรัตน)
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ปฏิบัติการ ทนอธิการบดี
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ปฏิทนิ การคัด ลือกบุคคล ขาศึกษา นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระดับปริญญาตรี ประจาปการศึกษา 2564
รอบที 1.1 ฟมสะสมผลงาน Portfolio 1 (ศูนยลาปาง ศูนยพัทยา)
กิจกรรม

วัน ดือน ป

สถานที / วบ ซต

ลงทะ บียน ชงานระบบ TCAS64 ผูสมัคร

ตัง ตวันที 5 มกราคม 2564 ปนตน ป

student.mytcas.com

รับสมัครผานระบบออน ลนทางอิน ตอร นต ทานัน

วันที 2 - 16 พฤศจิกายน 2563
ปดระบบรับสมัคร วลา 09.00 น.
ปดระบบรับสมัคร วลา 23.59 น.
วันที 2 - 16 พฤศจิกายน 2563
(ปดชาระ งินตาม วลาทาการธนาคาร)
วันที 17 พฤศจิกายน 2563

www.tuadmissions.in.th

ชาระ งินคาสมัคร
ผานระบบ smart Bill payment
ผูสมัครทักทวงสถานะการสมัคร นระบบ
กรณี มถูกตอง ยืนคารองขอตรวจสอบสิทธิ
ประกาศรายชือผูมีสทิ ธิสอบสัมภาษณ
สอบสัมภาษณ

ประกาศรายชือผูผานการคัด ลือก

วันที 26 พฤศจิกายน 2563
วันที 28 , 29 พฤศจิกายน 2563

วันที 9 ธันวาคม 2563

การยืนยันสิทธิ ขาศึกษา ผานระบบกลาง ของ ทปอ. วันที 22 - 23 กุมภาพันธ 2564
ประกาศรายชือผูมีสทิ ธิ ขาศึกษา
วันที 3 มีนาคม 2564
(ทียืนยันสิทธิ ขาศึกษา)
ประกาศ ดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประกาศปฏิทนิ กิจกรรมนักศึกษา หม
จะ จง หทราบภายหลัง
การจัดระดับพืนฐานความรูภาษาตางประ ทศ
การขึนทะ บียนนักศึกษา หม
การจดทะ บียน
การตรวจรางกายนักศึกษา หม
ปดภาคการศึกษา
ดือนสิงหาคม 2564
(จะ จง หทราบภายหลัง)

ธนาคารกรุง ทพ จากัด (มหาชน)
ทุกสาขาทัวประ ทศ
www.tuadmissions.in.th
ระบบคารองออน ลน
www.tuadmissions.in.th
วัน/สถานทีสอบสัมภาษณจะ จง ห
ทราบ พรอมการประกาศรายชือ
ผูมีสิทธิสอบสัมภาษณ
student.mytcas.com หรือ
www.tuadmissions.in.th
student.mytcas.com
www.tuadmissions.in.th

สานักงานทะ บียนนักศึกษา
www.reg.tu.ac.th

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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เอกสารแนบทายประกาศ การรับสมัครบุคคลเขาศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจาปการศึกษา 2564

รอบที 1.1 PORTFOLIO

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รหัสสาขา 10050409210201A
หลักสูตร วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร (ศึกษาที มธ.ศูนยลาปาง)
จานวนรับ 15 คน
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูสมัคร
1. เกณฑการสาเรจการศึกษา
เปนผูทีกาลังศึกษา นชันมัธยมศึกษาปที 6
ปวช.
เปนผูสาเรจการศึกษาชันมัธยมศึกษาปที 6
กศน.
เปนผูสาเรจการศึกษาชันมัธยมศึกษาปที 6 หรือ เทียบเทา
2. หนวยกิตกลุมสาระขันตา ตลอดหลักสูตร วิทยาศาสตร 22 หนวยกิต
คณิตศาสตร 12 หนวยกิต
ภาษาตางประเทศ
มกาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีสมัคร ขันตา
2.50
2.75
3.00
มกาหนด
เกณฑการคัดเลือก
1. พิจารณาจากแฟมสะสมงาน (Portfolio)
2. จดหมายแนะนาตัว (Statement of purpose)
3. ผลการเรียน (GPAX) ณ วันทีสมัคร
4. สอบสัมภาษณ
5. การพิจารณาและการตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเปนทีสุด
เอกสารประกอบการสมัคร
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยมีรายละเอียดดังนี
หนา 1 ขอมูลสวนตัว ความสน จ ความสามารถพิเศษ
หนา 2 ประวัติการศึกษา
หนา 3 จดหมายแนะนาตัว (Statement of purpose) ทีแสดงมูลเหตุจูง จ นการเลือกศึกษา นสาขาทีสมัคร จุดประสงค นการประกอบอาชีพ
เหตุผลทีแสดง หเหนความเหมาะสม และความนาสน จ นตัวผูสมัครทีจะเขาศึกษา นอนาคต
หนา 4 ประกาศนียบัตรตาง (ถามี)
หนา 5 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
หนา 6 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถามี)
หนา 7 หลักฐานแสดงการเขารวมกิจกรรมตาง (ถามี)
หนา 8-10 ผลงานนวัตกรรมหรือกิจกรรมหรือรางวัลการแขงขัน นระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ทีเกียวของกับสาขาวิชา/หลักสูตรทีสมัคร
ผูสมัค รตองสงเอกสารประกอบการสมัค ร โดยอัพ โหลด ฟลเอกสาร นรูป แบบ PDF รวม 1 ฟล มเกิน 10 หนา มรวมปกหนา-หลั ง
และ มตองมีคานา-สารบัญ โดยมีขนาด ฟล มเกิน 20 MB เขา นระบบรับสมัคร
ประกาศรายชือผูมีสทิ ธิสอบสัมภาษณ
วันที 26 พฤศจิกายน 2563
ดูรายละเอียดทีเวบ ซต www.tuadmissions.in.th
สอบสัมภาษณ
วันที 28 พฤศจิกายน 2563
การรายงานตัว เวลา 09.00 น.
สถานที คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลาปาง
ประกาศรายชือผูผานการคัดเลือก
วันที 9 ธันวาคม 2563
ดูรายละเอียดทีเวบ ซต www.tuadmissions.in.th และ student.mytcas.com
ยืนยันสิทธิเขาศึกษา นระบบ TCAS
วันที 22 - 23 กุมภาพันธ 2564 ที student.mytcas.com
ประกาศรายชือผูยืนยันสิทธิเขาศึกษา
วันที 3 มีนาคม 2564
ดูรายละเอียดทีเวบ ซต www.tuadmissions.in.th

เอกสารแนบทายประกาศ การรับสมัครบุคคลเขาศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจาปการศึกษา 2564

รอบที 1.1 PORTFOLIO

สอบถามรายละเอียดเพิมเติม
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยรังสิต งานวิชาการและกิจการนักศึกษา โทร. 02-5644440-59 ตอ 2020, 2045 เวบ ซต
www.sci.tu.ac.th หรือ Science & Technology Thammasat University Official บน Facebook
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยลาปาง โทร. 054-268 701-8 ตอ 5624 เวบ ซต www.sci.tu.ac.th หรือ Science Thammasat Lampang บน Facebook

เอกสารแนบทายประกาศ การรับสมัครบุคคลเขาศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจาปการศึกษา 2564

รอบที 1.1 PORTFOLIO

คณะวิศวกรรมศาสตร
รหัสสาขา 10050310302001A หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต (ศึกษาที มธ.ศูนยพัทยา)
จานวนรับ 7 คน
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูสมัคร
1. เกณฑการสาเรจการศึกษา
เปนผูทีกาลังศึกษา นชันมัธยมศึกษาปที 6
ปวช. (ชางอุตสาหกรรม)
เปนผูสาเรจการศึกษาชันมัธยมศึกษาปที 6
กศน.
เปนผูสาเรจการศึกษาชันมัธยมศึกษาปที 6 หรือ เทียบเทา
2. หนวยกิตกลุมสาระขันตา ตลอดหลักสูตร วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาตางประเทศ
มกาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีสมัคร ขันตา 2.50 2.75 3.00
มกาหนด
เกณฑการคัดเลือก
1. พิจารณาจากแฟมสะสมงาน (Portfolio)
2. จดหมายแนะนาตัว (Statement of purpose)
3. เกณฑความสามารถพิเศษ รางวัลการแขงขัน นระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ทีเกียวกับสาขาวิชา/หลักสูตรทีสมัคร
4. สอบสัมภาษณ
5. การพิจารณาและการตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเปนทีสุด
เอกสารประกอบการสมัคร
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยมีรายละเอียดดังนี
หนา 1 ขอมูลสวนตัว ความสน จ ความสามารถพิเศษ
หนา 2 ประวัติการศึกษา
หนา 3 จดหมายแนะนาตัว (Statement of purpose)
หนา 4 ประกาศนียบัตรตาง (ถามี)
หนา 5 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
หนา 6 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถามี)
หนา 7 หลักฐานแสดงการเขารวมกิจกรรมตาง (ถามี)
หนา 8-10 รางวัลการแขงขัน นระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ทีเกียวกับสาขาวิชา/หลักสูตรทีสมัคร
ผูสมัค รตองสงเอกสารประกอบการสมัค ร โดยอั พ โหลด ฟลเอกสาร นรูป แบบ PDF รวม 1 ฟล มเกิน 10 หนา มรวมปกหนา-หลั ง
และ มตองมีคานา-สารบัญ โดยมีขนาด ฟล มเกิน 20 MB เขา นระบบรับสมัคร
ประกาศรายชือผูมีสทิ ธิสอบสัมภาษณ
วันที 26 พฤศจิกายน 2563
ดูรายละเอียดทีเวบ ซต www.tuadmissions.in.th
สอบสัมภาษณ
วันที 28 พฤศจิกายน 2563
การรายงานตัว เวลา 08.30 น.
สถานที คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยพัทยา
ประกาศรายชือผูผานการคัดเลือก
วันที 9 ธันวาคม 2563
ดูรายละเอียดทีเวบ ซต www.tuadmissions.in.th และ student.mytcas.com
ยันสิทธิเขาศึกษา นระบบ TCAS
วันที 22 - 23 กุมภาพันธ 2564 ที student.mytcas.com
ประกาศรายชือผูยืนยันสิทธิเขาศึกษา
วันที 3 มีนาคม 2564
ดูรายละเอียดทีเวบ ซต www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิมเติม
คณะวิศวกรรมศาสตร โทร 0 2564 3001-9 ตอ 3250 เวบ ซต www.tupine.engr.tu.ac.th

เอกสารแนบทายประกาศ การรับสมัครบุคคลเขาศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจาปการศึกษา 2564

รอบที 1.1 PORTFOLIO

คณะศิลปกรรมศาสตร
รหัสสาขา 10050415800101A

หลักสูตร ศป.บ สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

จานวนรับ 25 คน

(ศึกษาที มธ.ศูนยลาปาง)
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูสมัคร
1. เกณฑการสาเรจการศึกษา
เปนผูทีกาลังศึกษา นชันมัธยมศึกษาปที 6
ปวช.
เปนผูสาเรจการศึกษาชันมัธยมศึกษาปที 6
กศน.
เปนผูสาเรจการศึกษาชันมัธยมศึกษาปที 6 หรือ เทียบเทา
2. หนวยกิตกลุมสาระขันตา ตลอดหลักสูตร วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาตางประเทศ
มกาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีสมัคร ขันตา 2.50 2.75 3.00
มกาหนด
4. ผูสมัครตอง มมีอาการตาบอดสี มมีความพิการทีจะเปนอุปสรรคตอการศึ กษาเชิงปฏิบัติการออกแบบ โดยตองมี บรับรอง พทยวา
ตา มบอดส (จากโรงพยาบาลของรัฐเทานัน) มายืน นวันสอบสัมภาษณ
5. Portfolio สวนผลงานดานศิล ปะ: รวบรวมผลงานทีเกียวกับ ทางศิล ปะและออกแบบ (Art and Design portfolio) โดย ช
E portfolio ยืน นระบบการสมัครและนาแฟมภาพถายผลงานมานาเสนอ นการสอบสอบสัมภาษณ โดยคณะกรรมการจะ มพิจารณาแฟมรวมผลงาน
กิจกรรมอืน
เกณฑการคัดเลือก
1. พิจารณาจากแฟมสะสมผลงาน (Portfolio)
2. จดหมายแนะนาตัว (Statement of purpose)
3. สอบสัมภาษณ
เอกสารประกอบการสมัคร
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยมีรายละเอียดดังนี
หนา 1 ขอมูลสวนตัว ความสน จ ความสามารถพิเศษ
หนา 2 ประวัติการศึกษา
หนา 3 จดหมายแนะนาตัว (Statement of purpose)
หนา 4 ประกาศนียบัตรตาง (ถามี)
หนา 5 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
หนา 6 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถามี)
หนา 7-10 หลักฐานแสดงการเขารวมกิจกรรมตาง (ถามี)
หนา 11-20 Portfolio สวนผลงานดานศิลปะ ตามคุณสมบัตเิ ฉพาะของผูสมัคร ขอ 5
ผูสมัค รตองสงเอกสารประกอบการสมั ค ร โดยอั พ โหลด ฟลเอกสาร นรูป แบบ PDF รวม 1 ฟล มเกิ น 20 หนา มรวมปกหนา-หลั ง
และ มตองมีคานา-สารบัญ โดยมีขนาด ฟล มเกิน 20 MB เขา นระบบรับสมัคร
ประกาศรายชือผูมีสทิ ธิสอบสัมภาษณ
วันที 26 พฤศจิกายน 2563
สอบสัมภาษณ
วันที 28 พฤศจิกายน 2563
การรายงานตัว เวลา 09.00 น.

ดูรายละเอียดทีเวบ ซต www.tuadmissions.in.th

สถานที คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลาปาง

เอกสารแนบทายประกาศ การรับสมัครบุคคลเขาศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจาปการศึกษา 2564

ประกาศรายชือผูผานการคัดเลือก
วันที 9 ธันวาคม 2563
ยันสิทธิเขาศึกษา นระบบ TCAS
ประกาศรายชือผูยืนยันสิทธิเขาศึกษา
วันที 3 มีนาคม 2564
สอบถามรายละเอียดเพิมเติม
คณะศิลปกรรมศาสตร มธ.ศูนยรังสิต

รอบที 1.1 PORTFOLIO

ดูรายละเอียดทีเวบ ซต www.tuadmissions.in.th และ student.mytcas.com
วันที 22 - 23 กุมภาพันธ 2564 ที student.mytcas.com
ดูรายละเอียดทีเวบ ซต www.tuadmissions.in.th
โทร 02-696-6249

เวบ ซต www.fineart.tu.ac.th

เอกสารแนบทายประกาศ การรับสมัครบุคคลเขาศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจาปการศึกษา 2564

วิทยาลัยสหวิทยาการ
รหัสสาขา 10050424903601A

หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร
(ศึกษาที มธ.ศูนยลาปาง)

รอบที 1.1 PORTFOLIO

จานวนรับ 10 คน

คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูสมัคร
1. เกณฑการสาเรจการศึกษา
เปนผูทีกาลังศึกษา นชันมัธยมศึกษาปที 6
ปวช.
เปนผูสาเรจการศึกษาชันมัธยมศึกษาปที 6
กศน.
เปนผูสาเรจการศึกษาชันมัธยมศึกษาปที 6 หรือ เทียบเทา
2. หนวยกิตกลุมสาระขันตา ตลอดหลักสูตร วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาตางประเทศ
มกาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีสมัคร 2.50 2.75 3.00
มกาหนด
3.1) เปนผูกาลังศึกษาอยู นชันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา และมีผลการเรียนคะแนนเฉลียสะสม GPAX ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายตังแต ชัน ม.4 ม.6 (ภาค 1) รวม 5 ภาคการศึกษา มตากวา 2.75
3.2) เปนผูสาเรจการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเทาและมีผลการเรียนคะแนนเฉลียสะสม GPAX ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ตังแต ชัน ม.4 ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา มตากวา 2.75
3.3) กรณีเปนผูสาเรจการศึกษาชันมัธยมศึกษาปที 6 ตองสาเรจการศึกษาภาย น 2 ป นับจากวันทียืนสมัคร
เกณฑการคัดเลือก
1. มีคุณสมบัติตรงตามทีประกาศรับสมัคร
2. พิจารณาจากแฟมสะสมงาน (Portfolio)
เอกสารประกอบการสมัคร
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยมีรายละเอียดดังนี
หนา 1 ขอมูลสวนตัว ความสน จ ความสามารถพิเศษ
หนา 2 ประวัติการศึกษา
หนา 3 จดหมายแนะนาตัว (Statement of purpose)
หนา 4 ประกาศนียบัตรตาง (ถามี)
หนา 5 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
หนา 6 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถามี)
หนา 7 หลักฐานแสดงการเขารวมกิจกรรมตาง (ถามี)
หนา 8 สาเนาบัตรประชาชน (รับรองสาเนาถูกตอง)
หนา 9 สาเนาทะเบียนบาน (รับรองสาเนาถูกตอง)
หนา 10 สาเนาการเปลียนชือ-นามสกุล (ถามี) (รับรองสาเนาถูกตอง)
ผู สมั ค รตองสงเอกสารประกอบการสมั ค ร โดยอั พ โหลด ฟลเอกสาร นรู ป แบบ PDF รวม 1 ฟล มเกิ น 10 หนา มรวมปกหนา-หลั ง
และ มตองมีคานา-สารบัญ โดยมีขนาด ฟล มเกิน 20 MB เขา นระบบรับสมัคร
ประกาศรายชือผูมีสทิ ธิสอบสัมภาษณ
วันที 26 พฤศจิกายน 2563
ดูรายละเอียดทีเวบ ซต www.tuadmissions.in.th
สอบสัมภาษณ
วันเสารที 28 พฤศจิกายน 2563
การรายงานตัว เวลา 08.30 น.
สอบสัมภาษณ เวลา 09.00-12.00 น.
สถานที วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลาปาง

เอกสารแนบทายประกาศ การรับสมัครบุคคลเขาศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจาปการศึกษา 2564

รอบที 1.1 PORTFOLIO

ประกาศรายชือผูผานการคัดเลือก
วันที 9 ธันวาคม 2563
ดูรายละเอียดทีเวบ ซต www.tuadmissions.in.th และ student.mytcas.com
ยืนยันสิทธิเขาศึกษา นระบบ TCAS
วันที 22 - 23 กุมภาพันธ 2564 ที student.mytcas.com
ประกาศรายชือผูยืนยันสิทธิเขาศึกษา
วันที 3 มีนาคม 2564
ดูรายละเอียดทีเวบ ซต www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิมเติม
สถานที วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลาปาง โทร. 054-237999 ตอ 5338
เวบ ซต https://ci.tu.ac.th
หรือ Facebook : https://www.facebook.com/cisacadamic

เอกสารแนบทายประกาศ การรับสมัครบุคคลเขาศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจาปการศึกษา 2564

รอบที 1.1 PORTFOLIO

วิทยาลัยสหวิทยาการ
รหัสสาขา 10050424903601B

หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร

จานวนรับ 5 คน

(ศึกษาที มธ.ศูนยลาปาง)
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูสมัคร
1. เกณฑการสาเรจการศึกษา
เปนผูทีกาลังศึกษา นชันมัธยมศึกษาปที 6
ปวช.
เปนผูสาเรจการศึกษาชันมัธยมศึกษาปที 6
กศน.
เปนผูสาเรจการศึกษาชันมัธยมศึกษาปที 6 หรือ เทียบเทา
2. หนวยกิตกลุมสาระขันตา ตลอดหลักสูตร วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาตางประเทศ
มกาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีสมัคร 2.50 2.75 3.00
มกาหนด
4. แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) (ประวัติ, ทากิจกรรมหรอผลงานดานท กยวของกับสาขาวิชาปรัชญา การ มอง ละ ศรษฐศาสตร
หรอดานสังคมศาสตรอน ท กยวของ ดยมหลักฐานประกอบกิจกรรมหรอหนังสอรับรองผลงาน นัน )
5. สุขภาพ มเปนผูปวยหรืออยู นสภาวะทีจะเปนอุปสรรครายแรงตอการศึกษา
6. มเปนผูประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสือมเสียอยางรายแรง
เกณฑการคัดเลือก
1. เกรดเฉลียสะสม 2.75 ขึน ป 5 ภาคเรียน สาหรับผูทีกาลังศึกษาอยูชันมัธยมศึกษาปที 6
2. เกรดเฉลียสะสม 2.75 ขึน ป 6 ภาคเรียน สาหรับผูสาเรจการศึกษาชันมัธยมศึกษาปที 6
3. พิจารณาจากแฟมสะสมงาน (Portfolio) ตาม Template ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
4. มีหลักฐานการเขารวมกิจกรรมตามทีคณะกาหนด
5. สอบสัมภาษณ
6. การพิจารณาและการตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเปนทีสุด
เอกสารประกอบการสมัคร
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยมีรายละเอียดดังนี
หนา 1 ขอมูลสวนตัว ความสน จ ความสามารถพิเศษ
หนา 2 ประวัติการศึกษา
หนา 3 จดหมายแนะนาตัว (Statement of purpose)
หนา 4 ประกาศนียบัตรตาง (ถามี)
หนา 5 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) (เกรด 5 - 6 เทอม) หรือประกาศนียบัตร หรือหลักฐานสาเรจการศึกษาทีระบุวันสาเรจการศึกษา 1 ชุด
หนา 6 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถามี)
หนา 7 หลัก ฐานแสดงการเขารวมกิจ กรรมหรือ ผลงานดานที เกี ยวของกับ สาขาวิช าปรัช ญา การเมือ ง และเศรษฐศาสตร หรือ ดาน
สังคมศาสตรอืน ทีเกียวของ
หนา 8 สาเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
หนา 9 สาเนาทะเบียนบาน 1 ชุด
หนา 10 หลักฐานอืน ทีเกียวของ (ถามี)
ผูสมัค รตองสงเอกสารประกอบการสมั ค ร โดยอั พ โหลด ฟลเอกสาร นรูป แบบ PDF รวม 1 ฟล มเกิ น 10 หนา มรวมปกหนา-หลั ง
และ มตองมีคานา-สารบัญ โดยมีขนาด ฟล มเกิน 20 MB เขา นระบบรับสมัคร

เอกสารแนบทายประกาศ การรับสมัครบุคคลเขาศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจาปการศึกษา 2564

รอบที 1.1 PORTFOLIO

ประกาศรายชือผูมีสทิ ธิสอบสัมภาษณ
วันที 26 พฤศจิกายน 2563
ดูรายละเอียดทีเวบ ซต www.tuadmissions.in.th
สอบสัมภาษณ
วันที 28 พฤศจิกายน 2563
การรายงานตัว เวลา 08.30 น.
สถานที วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลาปาง
ประกาศรายชือผูผานการคัดเลือก
วันที 9 ธันวาคม 2563
ดูรายละเอียดทีเวบ ซต www.tuadmissions.in.th และ student.mytcas.com
ยืนยันสิทธิเขาศึกษา นระบบ TCAS
วันที 22 - 23 กุมภาพันธ 2564 ที student.mytcas.com
ประกาศรายชือผูยืนยันสิทธิเขาศึกษา
วันที 3 มีนาคม 2564
ดูรายละเอียดทีเวบ ซต www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิมเติม
วิทยาลัยสหวิทยาการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร (หลักสูตรภาษา ทย) (ศูนยลาปาง)
โทร. 054-237-999 ตอ 5337
เวบ ซต https://ci.tu.ac.th/
Email: ppe-lampang@outlook.com
Facebook: https://www.facebook.com/PPELampang/
Line: PPE LAMPANG OFFICIAL https://lin.ee/oIUeVhS

