ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี
โครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประจาปีการศึกษา 2564
รอบที่ 2 โควตา (Quota)
-------------------------------------------------------ด้ ว ยมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ เห็ น สมควรด าเนิ น การรับ สมั ค รคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษา ระดั บ ปริญ ญาตรี
โครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ประจาปีการศึกษา 2564 เพื่อ
เข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในคณะต่ า งๆ ของมหาวิ ท ยาลั ย โดยได้ รั บ ทุ น อุ ด หนุ น ตามประเภทการจั ด สรรทุ น ตาม ระเบี ย บของ
มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยโครงการนั กศึกษาเรียนดีฯ โดยมี รายละเอีย ด เกณฑ์ การคัด เลือกและวิธีการรับ สมัค ร
ดังต่อไปนี้
1. สถานที่ในการจัดการเรียนการสอน
คณะ/สาขาวิชาที่รับสมัครผ่านโครงการนี้ จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ยกเว้น
คณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลาปาง คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์ลาปาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ศูนย์ลาปาง คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์ลาปาง
สาขาวิชาอนามัยชุมชน สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และวิทยาลัยสหวิทยาการ
สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ ศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สงวนสิทธิ์ในการกาหนดสถานที่ศึกษาตามความ
เหมาะสมโดยมติสภามหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
2. จานวนรับเข้าศึกษา จานวน 9 คน จานวนทุนเต็ม 9 คน (จังหวัดละ 3 คน) โดยมี คณะ/สาขาวิชาที่รับสมัคร ดังนี้
รหัส
คณะ/สาขาวิชา
10050201901001A

คณะนิตศิ าสตร์

10050401901001A

คณะนิตศิ าสตร์ (ศึกษาที่ มธ. ศูนย์ลาปาง)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

10050202610501A

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

10050202610801A

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
คณะรัฐศาสตร์

10050203903201A

สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

10050203903201A

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

10050203903201A

สาขาวิชาการระหว่างประเทศ

10050204611101A

คณะเศรษฐศาสตร์
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รหัส

คณะ/สาขาวิชา

10050205903701A

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

10050405903701A

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ศึกษาที่ มธ. ศูนย์ลาปาง)
คณะศิลปศาสตร์

10050206901201A

สาขาวิชาบรรณรักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

10050206113101A

สาขาวิชาจิตวิทยา

10050206901401A

สาขาวิชาประวัติศาสตร์

10050206901501A

สาขาวิชาปรัชญา

10050206900101A

สาขาวิชาภาษาศาสตร์

10050206902501A

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

10050206902401A

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

10050206901901A

สาขาวิชาภาษาญีป่ ุ่น

10050206901801A

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน

10050206902402A

สาขาวิชาภาษาเยอรมัน

10050206902403A

สาขาวิชาภาษารัสเซีย

10050206902001A

สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ

10050206902502A

สาขาวิชาภาษาภาษาไทย

10050206220101A

สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมสิ ารสนเทศ

10050206902404A

สาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา

10050207903801A

คณะวารสารศาสตร์และสือ่ สารมวลชน

10050208903501A

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10050209220201A

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

10050409210201A

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ศึกษาที่ มธ. ศูนย์ลาปาง)

10050209213301A

สาขาวิชาสถิติ

10050209210301A

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

10050209213101A

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

10050209211901A

สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน

10050209500401A
10050209210401A
10050209211001A
10050209210302A

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
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รหัส
10050209211201A
10050209212701A
10050209211801A
10050209212801A
10050209212702A

คณะ/สาขาวิชา

10050210301601A

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

10050210303501A

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

10050210302101A
10050210300601A
10050210300701A
10050210300501A

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะสหเวชศาสตร์

10050212111301A

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

10050214111701A

คณะพยาบาลศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์

10050215800401A
10050215800101A
10050215800101A
10050415800101A
10050217112701A

สาขาวิชาการละคอน
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ เลือกเอกสิ่งทอ
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ เลือกเอกแฟชั่น
สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม (ศึกษาที่ มธ. ศูนย์ลาปาง)
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

10050417112701A

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลาปาง)

10050217112702A

สาขาวิชาอนามัยสิง่ แวดล้อม

10050417112702A

สาขาวิชาอนามัยสิง่ แวดล้อม (ศึกษาที่ มธ. ศูนย์ลาปาง)

10050217112501A

สาขาวิชาการเสริมสร้างสุขภาพเชิงนวัตกรรม

10050417112703A

สาขาวิชาอนามัยชุมชน (ศึกษาที่ มธ. ศูนย์ลาปาง)

10050424903601A

วิทยาลัยสหวิทยาการ
สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ (ศึกษาที่ มธ. ศูนย์ลาปาง)

หมายเหตุ : 1. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจานวนผู้ผ่านการคัดเลือกตามจานวนทุนการศึกษาทีไ่ ด้รับการจัดสรร ไม่เกิน 9 คน
และอาจรับได้ไม่เต็มตามจานวนทุนหากผู้สมัครมีคุณสมบัติตากว่
่ าเกณฑ์ที่กาหนดหรือขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใด
2. คณะศิลปศาสตร์ ผู้สมัครสามารถเลือกเข้าสาขาวิชาเอกได้ในภาค 2 ของปีการศึกษาแรก โดยเป็นไปตาม
เกณฑ์ คุณสมบัติที่คณะ/สาขาวิชากาหนดเท่านัน้
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3. ทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดสรรประเภททุนการศึกษาแก่ผู้สมัครที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความไม่สงบใน
สาม จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ภายในวงเงินที่เป็นทุนเต็ม จานวน 9 ทุนเต็ม แบ่ ง
ออกเป็นจังหวัดละ 3 ทุนเต็ม
1. จังหวัดปัตตานี
จานวน 3 ทุน
2. จังหวัดยะลา
จานวน 3 ทุน
3. จังหวัดนราธิวาส
จานวน 3 ทุน
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะพิจารณาให้ทุนการศึกษาประเภททุนเต็มตามความเหมาะสมแก่สถานภาพทาง
สังคมและสภาวะเศรษฐกิจของผู้ผ่านการคัดเลือกแต่ละราย ภายในวงเงินทีไ่ ด้รับอนุมัติ
4. รายละเอียดการจ่ายทุน
ประเภททุน
รายการ
1. ค่าใช้จ่ายประจาเดือนเป็นเวลา 10 เดือน
เดือนที่เรียนไม่เต็มเดือนให้จ่ายครึ่งเดือน ถ้าเรียนมากกว่าครึ่งเดือน จ่ายให้เต็มเดือน
2. ค่าเครื่องแต่งกาย
- ปีการศึกษาแรก
- ปีการศึกษาต่อ ๆ ไป
3. ค่าธรรมเนียมหอพักเป็นเวลา 10 เดือน
(ให้เป็นไปตามอัตราค่าธรรมเนียมหอพักของมหาวิทยาลัย/ค่าประกันหอพักจ่ายเอง)
4. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
5. ค่ารักษาพยาบาล
6. ค่าประกันอุบัติเหตุ
7. ค่าหนังสือตารา 2 ภาค ภาคละ 1,000 บาท

ทุนเต็ม
จานวน 5,000 บาท/เดือน

จานวน 1,200 บาท
จานวน 800 บาท
ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง
ใช้บัตรประกันสุขภาพ
จานวน 100 บาท/ปี
จานวน 2,000 บาท/ปี

ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยระเบียบโครงการฯ
พ.ศ. 2547 โดยจาแนกออกเป็นหมวดหลักๆ โดยสังเขป ดังนี้
หมวดที่ 1 หน้าที่ความรับผิดชอบ
1) นักศึกษาต้องปฏิบัติตนเป็นสุภาพชน ไม่ประพฤติตนให้เสื่อมเสียชื่อ เสียงแก่ตนเองและมหาวิทยาลัย มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต อยู่ในระเบียบวินัยและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่กาหนดไว้
2) นักศึกษาต้องรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลนักศึกษาทุกเดือนตามที่กาหนด และต้องรายงานผลการเรียนทุกภาค
การศึกษาแก่รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไป
3) นั ก ศึ ก ษาต้ อ งเข้ า ร่ ว มในกิ จ กรรม และช่ ว ยงานของมหาวิ ท ยาลั ย ตามสมควร กล่ า วคื อ เพื่ อ ให้ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ
ทุนการศึกษาทาประโยชน์ต่อผู้อื่น เป้าหมายคือการทางานเพื่อรับใช้และช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
หมวดที่ 4 ที่พักอาศัย
1) นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย จะต้องพักในหอพักของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะจ่าย
ค่าหอพักให้ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด เว้นแต่กรณีที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร มหาวิทยาลัยอาจจัดให้นักศึกษาพักในที่พัก
อื่นก็ได้
2) ในกรณี ที่ นั กศึกษาผู้ ได้ รับ ทุ น การศึกษาของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ขอพั กอาศั ย ณ ที่ อื่น นอกเหนื อจากหอพั กของ
มหาวิทยาลัย หรือที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้ จะต้องรับผิดชอบค่าที่พักด้วยตัวเอง
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หมวดที่ 6 การต่อทุนการศึกษา
1) มหาวิท ยาลัยจะให้ ทุน การศึกษาไม่ เกิน 4 ปีการศึกษา โดยพิ จารณาต่ อทุน การศึกษาให้ เป็ น รายปี ในกรณี ที่
ผู้ขอทุนการศึกษาไม่สามารถศึกษาสาเร็จภายใน 4 ปีการศึกษา คณะกรรมการอาจพิจารณาให้ต่อทุนการศึกษาเป็นรายๆ ไป
ครั้งละไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา
2) ในการต่อทุนการศึกษา ให้กรรมการพิจารณาโดยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กรณีนักศึกษามีผลการ
เรียนต่ า หรือมี ความประพฤติที่ ไม่ เหมาะสม อาจพิ จารณาอนุมั ติต่ อทุ น เพี ย ง 1 ภาคการศึกษา หรือตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร
ระเบียบโครงการฯ พ.ศ. 2552
หมวดที่ 5/1 การระงับทุนการศึกษา
1) ในกรณีที่มหาวิทยาลัยพบในภายหลังว่า นักศึกษาผู้ที่ได้รับทุนให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ เกี่ยวกับฐานะทางเศรษฐกิจ
หรือปกปิดข้อมูลอันเป็นสาระสาคัญในการพิจารณาให้ได้รับทุน มหาวิทยาลัยมีอานาจระงับทุนการศึกษาทั้งหมดหรือบางส่วนได้
2) ในกรณีที่นักศึกษาที่ได้รับทุนใช้จ่ายเงินทุนไปในทางที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
หรือกระทาผิดวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยอาจระงับทุนการศึกษาทั้งหมด หรือบางส่วนได้
5. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
5.1 ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
5.2 ไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น เว้นแต่ การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิด หรือ
การศึกษาหลักสูตรทางไกล (Online) ที่ได้รับปริญญา
5.3 ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่เป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา
5.4 ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
นอกจากคุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะต้ อ งห้ า มดั ง กล่ า วแล้ ว ผู้ ซึ่ ง จะเข้ า ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รการศึ ก ษาใด ต้ อ งมี
คุณสมบัติเฉพาะตามข้อกาหนดหลักสูตรที่เข้าศึกษาและตามประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยการรับเข้าศึกษาด้วย
6. คุณสมบัติเฉพาะของโครงการ
6.1 รายได้ของครอบครัว
ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีฐานะครอบครัวยากจน โดยมีรายได้รวมของครอบครัวที่ยังไม่หักค่าใช้จ่ายไม่เกิน 240,000
บาท/ปี (รายได้รวมของครอบครัว หมายถึง รายได้รวมของผู้ออกค่าใช้จ่ายทางการศึกษาทั้งหมด ซึ่งอาจเป็น บิดา และ/หรือ
มารดา และ/หรือ บุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย )
6.2 คะแนนเฉลี่ยสะสม
ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 (ภาค 1) รวม 5 ภาคการศึกษา
ไม่ต่ากว่า 2.50
6.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563
ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 โดย
ต้องมีคะแนนรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ 25
6.4 ผลการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) ประจาปีการศึกษา 2564
ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) ประจาปีการศึกษา 2564 โดยต้องมีคะแนนรวมไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 40
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6.5 พืน้ ทีด่ าเนินการคัดเลือก
ผู้สมัคร และ บิดา หรือ มารดา หรือ ผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายทางการศึกษาต้องมีภูมิลาเนาตามสาเนาทะเบียนบ้านโดยมี
ชื่อปรากฏในทะเบียนบ้านไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี ณ วันที่สมัคร ภายในพืน้ ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา
และนราธิวาส และ ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ที่กาหนด
7. คุณสมบัติเฉพาะของคณะ
คณะรัฐศาสตร์
ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา (ชั้น ม.4 - ม.6 ภาค 1) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา
ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ากว่า 2.50 และกลุ่มสาระการเรียนรู้วชิ าสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไม่ต่ากว่า 2.50
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1) ผู้สมัครต้องเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์
เคมี ชีววิทยา ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2) ผู้สมัครต้องไม่มีอาการตาบอดสี ไม่มีความพิการที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ
โดยยื่นใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1) ผู้สมัครต้องเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์
เคมี ชีววิทยา ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2) ผู้สมัครต้องมีสุขภาพแข็งแรง สุขภาพจิตดี ไม่มีความพิการที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบ
อาชีพ โดยยื่นใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ
คณะสหเวชศาสตร์
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
1) ผู้สมัครเป็นผู้กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2) ผู้สมัครเป็นผู้มสี ุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีความพิการและไม่มีอาการตาบอดสีขั้นรุนแรงจนเป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา โดยยื่นใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ
คณะพยาบาลศาสตร์
ให้ตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ โดยพิมพ์แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพจาก www.nurse.tu.ac.th ระบุ
ผลการตรวจร่างกาย ดังนี้
1) ตรวจเลือด (CBC และ ไวรัสตับอักเสบ B) และแนบผลทางปฏิบัติการ
2) ตรวจปัสสาวะ (UA และ Amphetamine) และแนบผลทางปฏิบัติการ
3) ตรวจเอกซเรย์ปอด (แนบผลเอกซเรย์ ไม่ต้องนาฟิล์มเอกซเรย์มา)
4) ตรวจตาบอดสี
5) ตรวจการมองเห็น (VA)
คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาการละคอน ผูส้ มัครต้องตาไม่บอดสี โดยยืน่ ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ (เอกสิง่ ทอและเอกแฟชัน่ ) และสาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
ผู้สมัครต้องตาไม่บอดสี ไม่มีความพิการที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเชิงปฏิบัติการออกแบบ โดยยื่นใบรับรองแพทย์ที่ออกโดย
โรงพยาบาลของรัฐ
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คณะสาธารณสุขศาสตร์
1) ผู้สมัครต้องเป็นผู้กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี
ชีวะ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องเรียน
รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต เท่านั้น
2) ผู้ ส มั ค รทุ ก สาขาวิ ช าจะต้ องไม่ เป็ น ผู้ ไม่ มี โรคติ ด ต่ อร้า ยแรง หรือโรคส าคั ญ ที่ จ ะเป็ น อุ ป สรรคต่ อ การศึ ก ษา
ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
3) เฉพาะสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ศูนย์รังสิต และศูนย์ลาปาง)
3.1) เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสาคัญที่จะเป็นอุปสรคคต่อการศึกษา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
3.2) ไม่มีปัญหาด้านสายตา โดยยื่นใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ และจะต้องไม่มีปัญหา
ด้านสายตา ดังนี้
3.2.1) ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
3.2.2) มีความผิดปกติของการเห็นภาพ ดังต่อไปนี้
- สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ากว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
- สายตาข้างดีต่ากว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว
3.2.3) ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติได้
4) ไม่มีความพิการทางนิ้วมือจนไม่สามารถควบคุมอุปกรณ์เครื่องมือได้
8. เงือ่ นไขการสมัคร
• โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก
• โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง
• โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษาของมูลนิธิ สอวน. (ค่าย 2)
• โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (สสวท.)
• โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นในการกีฬา
• โครงการรับนักเรียนพลเมืองจิตอาสาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
8.2 ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัคร ได้เพียง 1 สาขาวิชา เท่านั้น
8.3 ผู้ส มัครจะต้องมีคุณสมบัติตามที่โครงการกาหนดไว้ในประกาศ อันได้แก่ คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะของ
โครงการ และ คุณสมบัติเฉพาะของคณะ
8.4 ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณ สมบัติต รงตามประกาศการรับ สมัคร หากมหาวิทยาลัย
ตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณ สมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิ์
เข้าศึกษา
8.5 การพิจารณาตัดสิทธิ์ เนื่องจากโรงเรียนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก กลั่นกรอง ตรวจสอบ และรับรองคุณสมบัติของ
ผู้สมัครเบื้องต้น เมื่อปรากฏว่ามีผู้สมัครในโรงเรียนผิดคุณสมบัติไม่ต รงตามประกาศรับสมัครฯ จะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ
และถือว่าโรงเรียนมีส่วนรู้เห็นในการแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะพิจารณาตัดสิทธิ์ไม่ให้โรงเรียนส่งผู้สมัคร
ในปีการศึกษาต่อไป
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9. การสมัคร
ขั้นตอนการสมัครสาหรับโรงเรียน
9.1 โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือก กลั่นกรอง ตรวจสอบ และรับรองคุณสมบัติของนักเรียนที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนดในประกาศการรับสมัครนี้ ทั้งนี้ โรงเรียนสามารถคัดเลือกผู้สมัครได้ไม่เกินจานวนร้อยละ 5 ของ
จานวนนั กเรีย นชั้ นมั ธยมศึกษาปี ที่ 6 สายสามั ญ แต่ ต้ องไม่ เกิน 10 คน (ในการคานวณเศษจุด ทศนิ ยมให้ ปั ด ขึ้น ทุ กกรณี )
มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับพิจารณาผู้สมัครทั้งหมดหากจานวนผู้สมัครส่งมาเกินกว่าที่กาหนด
9.2 โรงเรียนทาหนั งสื อนาส่ง รายชื่อ และจานวนผู้ สมัครทั้ งหมดของโรงเรียนพร้อมรับรองคุณ สมบัติ ผู้สมัค รโดย
ผู้อานวยการสถานศึกษาลงนามและประทับตราโรงเรียนเป็นสาคัญ แล้วให้ผู้สมัครนาหนังสือรับรองดังกล่าวปะหน้าแบบฟอร์ม
ใบสมัคร (คนละ 1 ชุด)
9.3 โรงเรียนแจ้งผู้สมัครดาเนินการสมัครด้วยตนเองตามขั้นตอนในระบบรับสมัครออนไลน์และดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ใบสมัคร ทางอินเตอร์เน็ต ที่ www.tuadmissions.in.th
ขั้นตอนการสมัครสาหรับนักเรียนผู้สมัคร
1 ) ผู้ ส มั ค ร ล ง ท ะ เบี ย น เข้ า ใช้ ง า น ต า ม คู่ มื อ ร ะ บ บ TCAS 6 4 ส า ห รั บ ผู้ ส มั ค ร ข อ ง ท ป อ .
ที่ student.mytcas.com โดยตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของตนเองที่ระบบได้มาจากฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษาและได้ตรวจสอบสถานะของตนเองที่ได้ดาเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ จนมั่นใจว่าระบบได้
ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
2) เข้าสมัครในระบบรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต ที่ www.tuadmissions.in.th วันที่ 1-10 มีนาคม 2564
• เปิดระบบรับสมัครวันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.
• ปิดระบบรับสมัครวันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 23.59 น.
การกรอกข้อมูลการสมัคร
1) สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต ที่ www.tuadmissions.in.th ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครตาม
แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2) ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลและรายละเอียดในเอกสารประกอบการสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริง
3) หลังจากนั้นให้ตรวจสอบความถูกต้องแล้วจึงบันทึกการสมัคร ระบบจะบันทึกข้อมูลการสมัคร
4) หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัครจะต้องยกเลิกข้อมูลการสมัครเดิมและทาการสมัครใหม่ให้เสร็ จสิ้นภายใน
วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 23.59 น. โดยจะยึดข้อมูลครั้งหลังสุดที่สมบูรณ์นามาประมวลผล
เอกสารประกอบการสมัคร ให้ผู้สมัครแนบเอกสารผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ (รวมเป็น 1 ไฟล์ PDF ขนาดไฟล์
ไม่เกิน 20 MB) ที่ www.tuadmissions.in.th โดยการส่งไฟล์ขอให้เรียงตามลาดับเอกสาร ดังต่อไปนี้
1) จดหมายจากผู้อานวยการสถานศึกษาเพื่อแจ้งรายชื่อและจานวนผู้สมัครพร้อมรับรองคุณสมบัติและประทับตรา
โรงเรียน
2) ใบสมัคร ประวัติข้อมูลส่วนตัว และผลงานทางด้านวิชาการ (ตามแบบฟอร์มที่กาหนดให้) เอกสารแนบท้ายใบ
สมัคร ได้แก่
2.1) ส าเนาระเบี ย นแสดงผลการเรีย น (ปพ.1) ที่ แ สดงคะแนนเฉลี่ ย สะสม (GPAX) ในชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่
4 - 6 (ภาค 1) รวม 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ากว่า 2.50
2.2) สาเนาใบทะเบียนบ้านผู้สมัครและบิดาหรือมารดาหรือผู้ออกค่าใช้จ่ายทางการศึกษา
2.3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้สมัครและบิดาหรือมารดาหรือผู้ออกค่าใช้จ่ายทางการศึกษา
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2.4) หนังสือรับรองเงินเดือน (รายได้รวมของครอบครัว)
2.5) สาเนาใบสาคัญการหย่าของบิดามารดา (ในกรณีหย่าร้าง)
2.6) สาเนาใบมรณบัตร (กรณีที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิต)
2.7) ใบรับรองแพทย์ของผู้สมัคร (ตามที่คณะกาหนดในประกาศฯ)
2.8) สาเนาเกียรติบัตร ผลงานทีเ่ คยทามา การได้รบั รางวัล การเข้าร่วมกิจกรรม ในระดับโรงเรียน/อาเภอ/จังหวัด/
ประเทศ หรือ เอกสารอื่น ๆ (เลือกเฉพาะผลงานทีด่ ีเด่นมากทีส่ ุดไม่เกิน 3 ชิน้ ผลงานเท่านัน้ )
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมการสมัครได้ที่
งานรับเข้าและธรรมศาสตร์ตลาดวิชา กองบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
โทรศัพท์ 0-2564-4440-79 ต่อ 1935, 1936, 1937 www.Facebook.com/Admissions.TU
** โครงการนีไ้ ม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัครใด ๆ ทัง้ สิน้ **
10. การคัดเลือกเข้าศึกษา
การพิจารณาและการตัดสินผลการคัดเลือกให้คณะกรรมการดาเนินงานคัดเลือกโครงการนี้ เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดผล
การตัดสินของคณะกรรมการดาเนินงานคัดเลือกฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
10.1 การพิจารณาจากข้อมูลจากใบสมัครและหลักฐานเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
1) ด้านความสามารถทางวิชาการ ได้แก่ ผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้น ม. 4 - ม. 6 (ภาค 1)
รวม 5 ภาคการศึกษา
2) ด้านทักษะของนักเรียน โดยพิจารณาจากใบสมัคร ประวัติ และผลงานทางด้านวิชาการ/กิจกรรมเด่น
3) ด้านคุณสมบัติเฉพาะ ได้แก่ ฐานะครอบครัว และอยู่ในพื้นที่ดาเนินการ
10.2 การพิจารณาผู้ที่ได้รับการสารวจฯ
1) พิจารณาจากผู้ที่ผ่านเกณฑ์คะแนนด้านต่าง ๆ (ตามข้อ 10.1)
2) ลงพื้นที่ไปยังภูมิลาเนา/ที่อยู่ของผู้สมัคร เพื่อตรวจสอบสภาพข้อเท็จจริง โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3) นาผลการสารวจฯ มารายงานต่อคณะกรรมการคัดเลือกฯ เพื่อพิจารณาตัดสินผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตาม
จานวนทุน/แผนรับ
ในการลงพื้นที่สารวจฯ และการตัดสินผลการคัดเลือกนั้น มหาวิทยาลัยยึดหลักธรรมาภิบาลในการพิจารณา
เพื่อให้การดาเนินงานมีคุณธรรม มีคุณ ภาพ ประสิทธิภาพ โปร่งใส และเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
ในการจัดการศึกษาที่คานึงถึงการกระจายโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาสในการเข้าศึกษา
11. การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
1) การยื น ยั น สิ ท ธิ์ เข้ า ศึ ก ษาผ่ า นระบบเคลี ย ริ ง เฮาส์ (Clearing house) วั น ที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2564 ที่
student.mytcas.com
2) การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา) วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ที่ www.tuadmissions.in.th
ขั้ น ตอนการยื น ยั น สิ ท ธิ์ เข้ า ศึ ก ษาให้ เป็ น ไปตามการบริ ห ารจั ด การและขั้ น ตอนของที่ ป ระชุ ม อธิ ก ารบดี
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) กาหนดให้ยืนยันสิ ทธิ์เข้าศึกษาโดยเลือกสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือกเพียงสาขาวิชาเดียวในระบบ
TCAS ถ้าผู้สมัครได้กด “ยืนยันสิทธิ์” เข้าศึกษาในสาขาวิชาหนึ่งไปแล้ว และต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาที่ยืนยันสิทธิ์ ผู้สมัคร
สามารถทาการเปลี่ยนแปลงได้อีกเพียง 2 ครั้ง เท่านั้น จนถึงเวลาปิดระบบการให้ยืนยันสิทธิ์ (นับรวมจานวนครั้งที่กด “ยืนยัน
สิทธิ์” ได้สูงสุด 3 ครั้ง) โดยระบบจะนับเป็นหนึ่งครั้งของการยืนยันสิทธิ์ หากถ้าผู้สมัครไม่กด “ยืนยันสิทธิ์” หรือ “ไม่ใช้สิทธิ์”
ภายในช่วงเวลาที่กาหนด จะถือว่าผู้สมัครยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ในการเข้าศึกษา และไม่ ต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ได้รับการ
คัดเลือก ซึ่งจะขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษาภายหลังจากช่วงเวลาที่กาหนดไม่ได้
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12. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา และรายละเอียดการ
ขึ้น ทะเบี ย นเป็ น นั กศึ กษา พร้อมปฏิทิ น กิ จ กรรมนั กศึ กษาใหม่ ให้ ท ราบภายหลั ง ที่ www.reg.tu.ac.th หากมี ข้อสงสั ย
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ : สานักงานทะเบียนนักศึกษา โทรศัพท์ 02 - 564-4440-79 ต่อ 1603-4, 1606-9, 1617, 1626
13. การจัดระดับพื้นฐานความรู้ภาษาต่างประเทศสาหรับผู้มีสิทธิ์เ ข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีการกาหนดให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกคนจะต้อง
เข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษและสมรรถนะ GREATS เพื่อนาไปใช้ในการประเมินระดับสมรรถนะ และทักษะที่
จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา รวมทั้ง นาไปจัดทาระบบสาหรับการส่งเสริมการสร้างสมรรถนะตามแนวทาง GREATS
เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพสูงสุดตามศักยภาพของแต่ละคน ซึ่งนาไปสู่การเป็นผู้นารุ่นใหม่ที่ประสบความสาเร็จ
ในศตวรรษที่ 21
14. เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
14.1 ต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ (Clearing house) ของ ทปอ.
14.2 ต้ องเป็ นผู้ ส าเร็ จการศึ กษาตามหลั กสู ตรมั ธยมศึ กษาตอนปลาย (ม.6) หรือเที ยบเท่ า และหากปรากฏว่ า
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาเร็จการศึกษาตามที่กาหนด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะไม่รับเข้าศึกษา
14.3 การขึ้นทะเบียนนักศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2561
15. หลักสูตรและอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรี ดู
รายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.reg.tu.ac.th หรือเว็บไซต์แต่ละคณะ
ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติ ประเสริฐสุข)
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

ปฏิทนิ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี
โครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประจาปีการศึกษา 2564
รอบที่ 2 โควตา (Quota)
กิจกรรม
วัน เดือน ปี
รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต เท่านัน้

ประกาศรายชือ่ ผูผ้ า่ นการคัดเลือก

การยืนยันสิทธิเ์ ข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริงเฮาส์
(Clearing house) ของ ทปอ.
ประกาศรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเ์ ข้าศึกษา
(ทีย่ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา)
ประกาศโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศปฏิทนิ กิจกรรมนักศึกษาใหม่
การจัดระดับพืน้ ฐานความรู้ภาษาต่างประเทศ
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
การจดทะเบียน
การตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่
เปิดภาคการศึกษา
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สถานที่

วันที่ 1-10 มีนาคม 2564
www.tuadmissions.in.th
• เปิดระบบรับสมัครเวลา 09.00 น.
• ปิดระบบรับสมัครเวลา 23.59 น.
วันที่ 10 พฤษภาคม 2564
student.mytcas.com
และ
www.tuadmissions.in.th
วันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2564
student.mytcas.com
วันที่ 19 พฤษภาคม 2564

www.tuadmissions.in.th

จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

www.reg.tu.ac.th

เดือนสิงหาคม 2564
(จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

www.reg.tu.ac.th
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