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ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
เรื่อง  การรบัสมัครบคุคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา (โครงการพิเศษ) 
หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการฝกสอน (โครงการพเิศษ) คณะสหเวชศาสตร   

ประจําปการศกึษา 2564 รอบที่ 4 Direct Admission (รับตรงอิสระ) 
--------------------------------------- 

  โดยที่  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เห็นสมควรใหมีการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา 
ในระดับปริญญาตรี  (ภาคภาษาไทย) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา (โครงการพิเศษ) 
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการฝกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) ประจําปการศึกษา 2564 รอบที่ 4 
Direct Admission (รับตรงอิสระ) ดังน้ัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จึงขอประกาศรายละเอียดเก่ียวกับ          
การรับสมัครสอบคัดเลือก ดังตอไปน้ี 
 
1. สถานที่จัดการเรียนการสอน   

จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ทั้งน้ี การเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษา  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรสงวนสิทธ์ิในการกําหนดสถานที่ศึกษาตามความเหมาะสมโดยมติสภามหาวิทยาลัย 

 
 

2. จํานวนรับแยกตามสาขาวิชาดังนี ้
สาขาวิชา จํานวนรับ(คน) 

การจัดการกีฬา 5 
การฝกสอนกีฬา 5 

รายละเอียดหลักสูตร ดูไดที่ www.allied.tu.ac.th 
 
3. คุณสมบัติทั่วไปของผูมีสิทธิส์มัคร 
 

3.1 เปนผูที่มีความต้ังใจศึกษาเลาเรียนอยางเต็มความสามารถ  และจะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของ 

     มหาวิทยาลัยโดยเครงครัด 

3.2 เปนผูที่ยังไมไดใชสิทธ์ิเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในรอบใด ๆ มากอน 

3.3 ไมเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน เวนแตการศึกษาในมหาวิทยาลัยเปด    

     หรือการศกึษาหลักสูตรทางไกล (Online) ที่ไดรับปรญิญา   

3.4 ไมเปนผูปวยหรืออยูในสภาวะที่จะเปนอุปสรรครายแรงตอการศึกษา 

3.5 ไมเปนผูประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมพีฤติกรรมเสื่อมเสียอยางรายแรง 
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4. คุณสมบัติเฉพาะ 
4.1 สาขาวิชาการจัดการกีฬา 
  ดานการศึกษา 
   1) เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ัน ม.6 สายสามัญ หรือ กศน. 
  มีประวัติและผลงานดานความสามารถดีเดนทางดานกีฬา ดังตอไปนี ้

1) เปนผูมีความสามารถดีเดนในชนิดกีฬา ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล ยูยิสส ู       

    และรกับ้ี               

2) ตัวแทนทีมชาติ เยาวชนทีมชาติ นักเรียนอาเซียน หรือ  

3) เขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ กีฬาเยาวชนแหงชาติ กีฬานักเรียนนักศึกษา 

    แหงประเทศไทย หรือ  

4) เขารวมรายการแขงขันที่รบัรองโดย สมาคมกีฬาแหงประเทศไทย การกีฬา                 

    แหงประเทศไทย กรมพลศึกษา สมาคมกีฬาจังหวัด องคกรสวนปกครอง 

    ทองถิ่น สถาบันการศึกษา หนวยงานราชการ/ รัฐวิสาหกิจที่ดูแลจัดการ             

    แขงขันกีฬาหรือสงเสริมกฬีา 

5) นักกีฬาอาชีพ ที่มีสญัญากับสโมสร/บริษทัที่สังกัดอยูภายใตสมาคมกีฬาแหง 

    ประเทศไทย หรือสมาคมกีฬาอาชีพน้ัน ๆ  

4.2 สาขาวิชาการฝกสอนกีฬา 
  ดานการศึกษา 
   1) เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ัน ม.6 สายสามัญ  
  มีประวัติและผลงานดานความสามารถดีเดนทางดานกีฬา ดังตอไปนี ้

1) เปนผูมีความสามารถดีเดนในชนิดกีฬา ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล ยูยิสส ู       

    และรกับ้ี               

2) ตัวแทนทีมชาติ เยาวชนทีมชาติ นักเรียนอาเซียน หรือ  

3) เขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ กีฬาเยาวชนแหงชาติ กีฬานักเรียนนักศึกษา 

    แหงประเทศไทย หรือ  

4) เขารวมรายการแขงขันที่รบัรองโดย สมาคมกีฬาแหงประเทศไทย การกีฬา                 

    แหงประเทศไทย กรมพลศึกษา สมาคมกีฬาจังหวัด องคกรสวนปกครอง 

    ทองถิ่น สถาบันการศึกษา หนวยงานราชการ/ รัฐวิสาหกิจที่ดูแลจัดการ             

    แขงขันกีฬาหรือสงเสริมกฬีา 

5) นักกีฬาอาชีพ ที่มีสญัญากับสโมสร/บริษทัที่สังกัดอยูภายใตสมาคมกีฬาแหง 

    ประเทศไทย หรือสมาคมกีฬาอาชีพน้ัน ๆ  

5. วิธีการคัดเลือก/เกณฑการคดัเลือก 
           5.1 สาขาวิชาการจัดการกีฬา พิจารณาจาก 
                                1) ประวัติและผลงานความสามารถทางดานกีฬา 

                      2) การพิจารณาและการตัดสินผลการคดัเลือกของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด 
                    5.2 สาขาวิชาการฝกสอนกีฬา พิจารณาจาก 
                       1) ประวัติและผลงานความสามารถทางดานกีฬา 

                      2) การพิจารณาและการตัดสินผลการคดัเลือกของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด 
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6. เงื่อนไขการสมัคร 

     6.1 ผูสมคัรในรอบน้ีมีสทิธ์ิสมัครไดเพียง 1 สาขาวิชาเทาน้ัน 
     6.2 ผูสมัครจะตองตรวจสอบและรับรองตนเองวามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร          

หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบในภายหลังพบวาผูสมัครรายใดมีคุณสมบัติไมตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือวา     
ผูน้ันขาดคุณสมบัติไมมีสิทธ์ิเขาศึกษา  
 
7. การรับสมัคร 
       7.1 วิธีการสมัครและสงเอกสารสามารถผานระบบออนไลนทาง Google Form โดยใช                            
                      Link:  https://forms.gle/1xiAFpPzBqrzHTM19 
       7.2 เอกสารประกอบการสมัคร ผูสมัครลงช่ือรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ ดังน้ี 

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ชุด   
- สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ชุด      
- สําเนาวุฒิการศึกษา จํานวน 1 ชุด 
- สําเนาใบแสดงผลการเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 1 ชุด  
- สําเนาใบแสดงผลการสอบตาง ๆ ตามที่ระบุไว (ONET)  จํานวน 1 ชุด (ถามี) 
- ประวัติและผลงานความสามารถทางดานกีฬาและเอกสารรบัรองความสามารถ(ถาม)ี  
- หลักฐานอ่ืนๆ เชน เปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ 

        7.3 ผูสมคัรตองนําหลักฐานตามขอ 7.2 Upload ผานระบบออนไลนทาง Google Form โดยใช   
                       Link ตามขอ 7.1 และการสมัครจะสมบูรณเมื่อคณะฯ ไดรับหลักฐานครบถวนตามขอ 7.2 เทาน้ัน 

 
8. กําหนดการรับสมัคร 
 

รายละเอียด วัน เดือน ป สถานที ่
รับสมัคร  บัดน้ี – 12 มิถนุายน 2564 https://forms.gle/1xiAFpPzBqrzHTM19 
ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือก 
 

15 มิถุนายน 2564 www.allied.tu.ac.th และ 
https://www.facebook.com/AlliedHealthS
ciencesThammasatUniversity/ 

ยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษา 15 มิถุนายน 2564 https://forms.gle/GnLYqWm6Ghzd9gca8 
ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิเขาศกึษา 
(ที่ยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษา) 

17 มิถุนายน 2564 www.allied.tu.ac.th และ 
https://www.facebook.com/AlliedHealthS
ciencesThammasatUniversity/ 

 
9. เงื่อนไขของผูมีสิทธิ์ขึน้ทะเบียนนักศึกษา 
        9.1 ตองเปนผูผานการคัดเลือกและมีสิทธ์ิเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
        9.2 ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทาและ 
หากปรากฏวาผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาไมสําเร็จการศึกษาตามที่กําหนด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะไมรับเขาศึกษา 
 หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ตรวจสอบพบภายหลังวาผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไมครบถวน
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  มหาวิทยาลัยจะถือวาการมีสิทธ์ิเขาศึกษาในครั้งน้ีเปนโมฆะ   

      9.3 ไมเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน เวนแต การศึกษาในมหาวิทยาลัย
เปด หรือการศึกษาหลักสูตรทางไกล (Online) ที่ไดรับปริญญา 

http://www.allied.tu.ac.th/
https://www.facebook.com/
http://www.allied.tu.ac.th/
https://www.facebook.com/
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      9.4 ไมเปนผูปวยหรืออยูในสภาวะที่เปนอุปสรรครายแรงตอการศึกษา 
      9.5 ไมเปนผูประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอยางแรง 

  9.6 หากมีการตรวจสอบพบวาผูที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาไมมีคุณสมบัติหรือมีคุณลักษณะ
ตองหามตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว หรือไดใชเอกสารหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนอันเปนเท็จ 
มหาวิทยาลัยจะเพิกถอนการขึ้นทะเบียนการเปนนักศึกษา ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี 

10. อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา สาํหรับผูมีสิทธิ์เขาศึกษา (ตามเอกสารแนบทายประกาศ)
ประกาศคณะสหเวชศาสตร เรื่อง ปรับเพ่ิมอัตราคาหนวยกิตและขอเปลี่ยนแปลงการเก็บคาธรรมเนียม

การศึกษา โครงการบริการการศึกษา (เพ่ือรับปริญญา) หลักสูตรศิลปศาสตบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา 
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการฝกสอนกีฬา คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
พ.ศ. 2561 

ทั้งน้ี อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา อาจมีการเปลีย่นแปลง เพ่ิมเติม ตามมติสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ประกาศ  ณ  วันที่    มิถุนายน พ.ศ. 2564 

  (รองศาสตราจารย ดร. พิภพ อุดร) 
        รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
         ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
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