ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรือ่ ง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2565
รอบที่ 1.1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio 1 (ศูนย์ลาปาง และศูนย์พัทยา)
………………………………………………………………………
โดยที่ มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ เห็ นสมควรเปิ ดรั บสมัครบุ คคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2565 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารจั ด การเรี ยนการสอนที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ศู น ย์ ล าปาง และศู น ย์ พั ท ยา
โดยเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ในการกาหนด
สถานที่ศึกษา ตามความเหมาะสมโดยมติสภามหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
2. รหัสคณะ/หลักสูตรทีเ่ ปิดรับสมัคร และจานวนรับ แยกตามหลักสูตร ดังนี้
รหัส

คณะ/หลักสูตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์
10050310302001A หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์พัทยา)
คณะศิลปกรรมศาสตร์

10050415800101A หลักสูตร ศป.บ. ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลาปาง)
วิทยาลัยสหวิทยาการ
10050424903601A หลักสูตร ศศ.บ. สหวิทยาการสังคมศาสตร์ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลาปาง)
10050424903601B หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์
(ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลาปาง)
รวม

จานวนรับ
5
10
10
5
30

3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร / คุณสมบัติเฉพาะ ของแต่ละคณะ/หลักสูตรที่เปิดรับ ให้เป็นไปตามรายละเอียด
แนบท้ายประกาศนี้
4. วิธีก ารคั ดเลือก/เกณฑ์ ก ารคัด เลือ ก ของแต่ละคณะ/หลักสูตรที่ เปิ ดรั บ ให้ เป็ น ไปตามรายละเอียดแนบท้ าย
ประกาศนี้
การพิจารณาและการตัดสินผลคัดเลือก
ให้คณะกรรมการคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/มหาวิทยาลัย เป็นผู้วินิจฉัยชีข้ าด
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นทีส่ นิ้ สุด
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5. ข้อกาหนดสาหรับผู้สมัคร
ก่อนการสมัครผู้สมัครต้องศึกษาคุณสมบัติข องแต่ละคณะ/สาขาวิชาที่ต้องการสมัครอย่างละเอียดและ
ปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอนที่ ก าหนดด้ ว ยความระมั ด ระวั ง ตามคู่ มื อ ระบบการคั ด เลื อ กกลางบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษา
ในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System: TCAS) ปีการศึกษา 2565 สาหรับผู้สมัคร
ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่ www.mytcas.com
ผู้ ส มั ค รทุ ก คนมี สิ ท ธิ์ เข้ า ศึ ก ษาคนละ 1 สิ ท ธิ์ ผู้ ส มั ค รสามารถเลื อ กสมั ค รแบบใดและรอบใดก็ ได้
ตามหลักเกณฑ์กาหนด และเข้ามายืนยันสิทธิ์ในระบบตามประกาศของระบบการคัดเลือกกลาง และการสละสิทธิ์
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของประกาศที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ซึ่งการยืนยันสิทธิ์และสละสิทธิ์จะต้อง
ทาในระบบการคัดเลือกกลางตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ เท่านั้น การสละสิทธิ์นอกเหนือจากเวลาที่กาหนดหรือไป
สละสิทธิ์ หรือแจ้งไม่ใช้สิทธิ์ที่สถาบันอุดมศึกษา หรือการส่งจดหมายขอสละสิทธิ์ ไม่นับเป็นการสละสิทธิ์ในระบบ
การคัดเลือกกลาง
6. การรับสมัคร
ผู้สมัครลงทะเบียนในระบบรับสมัครออนไลน์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ www.tuadmissions.in.th
ตัง้ แต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
หลังจากนั้นให้ผู้สมัครไปดาเนินการลงทะเบียนในระบบของ ทปอ. อีกครั้ง เมื่อ ทปอ. เปิดให้ลงทะเบียน
แล้วในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
การสมัคร
• วันที่ 2 – 16 พฤศจิกายน 2564 รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่ www.tuadmissions.in.th
- เปิดระบบรับสมัคร วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.
- ปิดระบบรับสมัคร วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 23.59 น.
• วันที่ 2 – 17 พฤศจิกายน 2564 ชาระเงินผ่านระบบ Smart Bill Payment ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ตามเวลาทาการของธนาคาร
• วัน ที่ 3 – 19 พฤศจิก ายน 2564 ทั กท้ วงสถานะการสมัคร (กรณี สถานะและข้อมูล ไม่ถูกต้อง)
โดยยื่นคาร้องออนไลน์ ที่ www.tuadmissions.in.th
ขั้นตอนการรับสมัคร
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลผู้สมัคร
ศึกษารายละเอียดในประกาศการรับสมัครฯ นี้ (โปรดพิมพ์/อ่าน และศึกษาข้อมู ลต่าง ๆ ด้วยตนเอง
อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง)
ขั้นตอนที่ 2 การลงทะเบียน
ผู้สมัครลงทะเบียนขอเข้าใช้งานในระบบตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง (การลงทะเบียนไม่ถือเป็น
การรับสมัครเป็นเพียงขั้นตอนส่วนหนึง่ เพื่อเข้าสมัคร เท่านั้น)
ขัน้ ตอนที่ 3 การเข้าใช้ระบบรับสมัคร
ผู้ ส มั ค ร Login เข้ า ใช้ ร ะบบ เลื อ กสมั ค รโครงการ คณะ/หลั ก สู ต รที่ ต้ อ งการสมั ค ร จากนั้ น เลื อ ก
“ยืนยันสมัครสอบ” และอัปโหลดไฟล์ Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบข้อมูลที่สมัคร
4.1) ตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้อง หากพบว่ามีการกรอกข้อมูลของผู้สมัครไม่ถูกต้องขอให้ผู้สมัคร
ดาเนินการแก้ไขข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครที่บันทึกในระบบอินเตอร์เน็ตเป็นสาคัญ หรือ
ก่อนนาไปชาระเงินค่าสมัคร
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4.2) ผู้สมัครนาใบแจ้งการชาระเงินที่พิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ตไปยื่นชาระเงิน
ค่าสมัครผ่านระบบ Smart Bill Payment หรือเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
ตามวัน ที่ ที่ กาหนด โดยชาระค่ าสมั ค รตามอั ต ราค่าธรรมเนี ย มการสมั ค รที่ กาหนด พร้อ มค่ าธรรมเนี ยมธนาคาร
หากผู้สมัครรายใด มิได้ดาเนินการชาระเงินค่าสมัครผ่านระบบ Smart Bill Payment หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ
จากัด (มหาชน) ตามวันที่ที่กาหนด จะถื อว่าการกรอกข้อมูลการสมัครในระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต
เป็นโมฆะ
4.3) ธนาคารรับชาระเงินค่าสมัคร และบันทึกข้อมูลการชาระเงินของผู้สมัคร บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
จะออกหลั ก ฐานการช าระเงิน ค่ าสมั ค ร พร้ อ มคื น ใบแจ้ งการช าระเงิน ให้ ผู้ ส มั ค รเก็ บ ไว้ เป็ น หลั ก ฐานการสมั ค ร
เมื่อชาระเงิน ค่าสมั ครเรียบร้อยแล้ ว และข้อมูล ในใบเสร็จ การชาระเงิน ถูกต้ องตามใบแจ้งการชาระเงิน จะถือว่า
การสมั ค รเสร็จ สิ้ น สมบู รณ์ (โปรดตรวจสอบหลั ก ฐานการช าระเงิน ค่ าสมั ค รให้ ถู ก ต้ อ งตรงตามข้ อ มู ล ในใบแจ้ ง
การชาระเงินให้เรียบร้อยและเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อประโยชน์ของตนเอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะไม่ คืนเงิน
ค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)
หมายเหตุ :
1) กรณีมีการนาใบสมัครที่ทาการยกเลิกในระบบแล้วไปชาระเงินจะไม่มีผลต่อการสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น
เพราะข้อมูลการสมัครในระบบถูกยกเลิกไปแล้วใบสมัครดังกล่าวเป็นโมฆะ จะไม่มีการนาข้อมูลใบสมัครที่ถูกยกเลิก
ไปแล้วมาประมวลผลหรือจัดสถานที่สอบให้แต่อย่างใด ดังนั้น ก่อนจะนาใบสมัครไปชาระเงินโปรดตรวจสอบใบสมัคร
ให้เรียบร้อยว่าเป็นฉบับที่ถูกต้องและไม่ได้ถูกทารายการยกเลิกไปแล้ว
2) การตรวจสอบสถานะการสมัคร ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการชาระเงินค่าสมัคร ได้หลังจากชาระเงิน
ค่าสมัครแล้ว 1 วัน ที่ www.tuadmissions.in.th ในกรณีสถานะการสมัครไม่ ถูกต้อง ผู้สมัครสามารถทักท้วงและ
ยื่นคาร้องออนไลน์ ได้ที่ www.tuadmissions.in.th โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานใบสมัครและ
หลักฐานการชาระเงิน ระหว่างวันที่ 3 - 19 พฤศจิกายน 2564 หากพ้นกาหนดแล้วมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาคาร้องใด ๆ
ทั้งสิ้น สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-564-4441-79 ต่อ 1935-1937 หรือทางเพจ Facebook: งานรับเข้า ม. ธรรมศาสตร์
3) ผู้ ส มั ค รหากประสงค์ จ ะขอแก้ ไขข้ อ มู ล ส่ ว นตั ว ได้ แ ก่ เลขประจ าตั ว ประชาชน วั น เดื อ นปี เกิ ด
ให้กรอกคาร้องออนไลน์ ผ่านอินเตอร์เน็ต ที่ www.tuadmissions.in.th พร้อมแนบหลักฐานสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-564-4440-79 ต่อ 1935-1937 หรือทางเพจ Facebook: งานรับเข้า ม. ธรรมศาสตร์
โปรดตรวจสอบสถานะการสมัครก่อนการชาระเงิน
ในกรณีทชี่ าระเงินซา้ หรือนาใบทีย่ กเลิกการสมัครไปชาระเงิน มหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดทัง้ สิน้

7. อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครเพื่อเข้าศึกษา
หลักสูตรภาษาไทย 200 บาทต่อสาขา (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการชาระเงินผ่านธนาคาร)
8. วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก ของแต่ละคณะ/หลักสูตรที่เปิดรับ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
9. การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาให้เป็นไปตามการบริหารจัดการและขั้นตอนของสมาคมที่ประชุมอธิการบดี
แห่ งประเทศไทย (ทปอ.) ก าหนดให้ ยื นยั นสิ ทธิ์เข้ าศึ กษาโดยเลื อกสาขาวิ ชาที่ ผ่ านการคั ดเลื อกเพี ยงสาขาวิ ชาเดี ยวใน
ระบบ TCAS ถ้าผู้สมัครได้กด “ยืนยันสิทธิ์” เข้าศึกษาในสาขาวิชาหนึ่งไปแล้ว และต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาที่ยืนยันสิทธิ์
ผู้สมัครสามารถทาการเปลี่ยนแปลงได้อีกเพียง 2 ครั้งเท่านั้น จนถึงเวลาปิดระบบการให้ยืนยันสิทธิ์ (นับรวมจานวนครั้งที่
กด “ยืนยันสิทธิ์” ได้สูงสุด 3 ครั้ง) โดยระบบจะนับเป็นหนึ่งครั้งของการยืนยันสิทธิ์หากถ้าผู้สมัครไม่กด “ยืนยันสิทธิ์ หรือ
“ไม่ใช้สิทธิ์” ภายในช่วงเวลาที่กาหนดจะถือว่าผู้สมัครยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ในการเข้าศึกษา และไม่ต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชา
ที่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งจะขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษา ภายหลังจากช่วงเวลาที่กาหนดไม่ได้

3

10. การขึน้ ทะเบียนเป็นนักศึกษา
ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา และรายละเอียด
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา พร้อมปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ให้ทราบภายหลัง ที่ www.reg.tu.ac.th หากมีข้อสงสัย
ประการใด สามารถติ ด ต่ อ สอบถามได้ ที่ งานรั บเข้ าและทะเบี ยนประวั ติ นั กศึ กษา ส านั กงานทะเบี ยนนั กศึ กษา
โทรศัพท์ 025644441-79 ต่อ 1603-1609 เเละ 1626
11. ข้อกาหนดเรื่องการทดสอบสมรรถนะ GREATS และการจัดพื้นฐานความรู้ภาษาต่างประเทศสาหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
11.1) ผู้ มี สิ ท ธิ์ เข้ า ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ต้ อ งเข้ า รั บ การทดสอบสมรรถนะ GREATS
เพื่อนาไปใช้ในการประเมินระดับสมรรถนะและทักษะที่ จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา ทั้งนี้ หากมีผลการ
ทดสอบเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด จะได้รับการยกเว้นการเรียนวิชาศึกษาทั่วไปในส่วนที่เกี่ยวข้อง (ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลั กเกณฑ์การยกเว้นการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 1 ดูรายละเอียดได้ ที่
https://tu.ac.th/academictu)
11.2) ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มี ผลคะแนนสอบวิชาสามัญภาษาอังกฤษ หรือ TU-GET หรือ TOEFL หรือ
IELTS หรื อ GCE A-Level หรื อ IBDP หรื อ NCEE จะได้ รั บ การจั ด ให้ เรี ย นวิ ช าพื้ น ฐานภาษาอั งกฤษตามระดั บ
ผลคะแนน หรื อ ได้ รั บ การยกเว้ น การเรี ย นวิ ช าพื้ น ฐานภาษาอั งกฤษ (ตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
เรื่อ ง เกณฑ์ ก ารจั ด การเรีย นวิช าด้ านทั ก ษะการสื่ อ สารด้ ว ยภาษาอั งกฤษ และด้ านการคิ ด อ่ าน เขี ย น อย่ างมี
วิจารญาณ สาหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี ดูรายละเอียดได้ที่ https://tu.ac.th/academictu)
11.3) ผู้ ไม่ มี ผ ลคะแนนภาษาอังกฤษให้ สมัค รสอบที่ สถาบั น ภาษา มหาวิท ยาลั ยธรรมศาสตร์ หรือ
หากไม่ประสงค์จะสอบจะถูกจัดให้เรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานตัวแรกสุด
12. เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
12.1) ต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิเ์ ข้าศึกษาผ่านระบบกลาง ของ ทปอ.
12.2) ต้ อ งเป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.6) หรื อ เที ย บเท่ า และ
หากปรากฏว่าผู้มีสิทธิเ์ ข้าศึกษาไม่สาเร็จการศึกษาตามที่กาหนด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะไม่รับเข้าศึกษา
12.3) การขึ้ นทะเบี ยนนั กศึ กษา ให้ เป็ นไปตามข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึ กษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้มี สิทธิ์เข้าศึ กษาคนใดมีคุณสมบั ติ ไม่ครบถ้วน
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษาในครั้งนี้ เป็นโมฆะและจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
13. หลักสูตรและอัตราค่าธรรมเนียมการศึก ษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ชั้นปริญญาตรี ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.reg.tu.ac.th หรือเว็บไซต์แต่ละคณะ
ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารย์ ดร. พิภพ อุดร)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี
4

ปฏิทนิ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2565
รอบที่ 1.1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio 1 (ศูนย์ลาปาง และศูนย์พัทยา)
กิจกรรม
ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS65 ผูส้ มัคร
รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตเท่านัน้
ชาระเงินค่าสมัคร
ผ่านระบบ Smart Bill Payment
การทักท้วงสถานะการสมัคร
(กรณีสถานะและข้อมูลไม่ถกู ต้อง)
การประกาศรายชื่อผูม้ สี ทิ ธิ์สอบสัมภาษณ์
การสอบสัมภาษณ์

วัน เดือน ปี
ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
วันที่ 2 - 16 พฤศจิกายน 2564
• เปิดระบบรับสมัครเวลา 09.00 น.
• ปิดระบบรับสมัครเวลา 23.59 น.
วันที่ 2 - 17 พฤศจิกายน 2564
(ปิดชาระเงินตามเวลาทาการธนาคาร)
วันที่ 3 - 19 พฤศจิกายน 2564
วันที่ 2 ธันวาคม 2564
วันที่ 11 และ 12 ธันวาคม 2564

การประกาศรายชื่อผูผ้ า่ นการคัดเลือก

วันที่ 20 ธันวาคม 2564

การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบกลาง ของ ทปอ.

วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2565

การประกาศรายชื่อผูม้ สี ทิ ธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
(ทีย่ นื ยันสิทธิ์เข้าศึกษา)
ประกาศโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศปฏิทนิ กิจกรรมนักศึกษาใหม่
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
• การจัดระดับพื้นฐานความรู้ภาษาต่างประเทศ
• การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
• การจดทะเบียน
• การตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่
เปิดภาคการศึกษา
เดือนสิงหาคม 2565
(จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

สถานที่ / เว็บไซต์
student.mytcas.com
www.tuadmissions.in.th
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ทุกสาขาทั่วประเทศ
www.tuadmissions.in.th
ระบบคาร้องออนไลน์
www.tuadmissions.in.th
รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์
จะแจ้งให้ทราบ พร้อมการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์ อบ
สัมภาษณ์
student.mytcas.com หรือ
www.tuadmissions.in.th
student.mytcas.com
www.tuadmissions.in.th
สานักงานทะเบียนนักศึกษา
www.reg.tu.ac.th

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

รอบที่ 1.1 Portfolio

คณะวิศวกรรมศาสตร์
รหัสสาขา 10050310302001A หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์พทั ยา) จานวนรับ 5 คน
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
เป็นผู้ที่กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช. (ช่างอุตสาหกรรม)
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ตา่ ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ  ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50  2.75 3.00  ไม่กาหนด
เกณฑ์การคัดเลือก
1. พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)
2. จดหมายแนะนาตัว Statement of Purpose
3. เกณฑ์ความสามารถพิเศษ รางวัลการแข่งขันในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ที่เกี่ยวกับสาขาวิชา/หลักสูตรที่สมัคร
4. สอบสัมภาษณ์
5. การพิจารณาและการตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
เอกสารประกอบการสมัคร
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
หน้า 1 ข้อมูลส่วนตัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ
หน้า 2 ประวัตกิ ารศึกษา
หน้า 3 จดหมายแนะนาตัว (Statement of purpose)
หน้า 4 ประกาศนียบัตรต่าง ๆ (ถ้ามี)
หน้า 5 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
หน้า 6 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
หน้า 7 หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ (ถ้ามี)
หน้า 8-10 รางวัลการแข่งขันในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ที่เกี่ยวกับสาขาวิชา/หลักสูตรที่สมัคร
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง
คานา/สารบัญ และขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร
ประกาศรายชือ่ ผู้มสี ิทธิส์ อบสัมภาษณ์
วันที่ 2 ธันวาคม 2564
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
การสอบสัมภาษณ์
วันที่ 12 ธันวาคม 2564
การรายงานตัว เวลา 08.30 น. สถานที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา
(หากไม่สามารถจัดสอบสัมภาษณ์ได้เนื่องจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19) จะดาเนินการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์แทน)
การประกาศรายชือ่ ผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 20 ธันวาคม 2564
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th และ student.mytcas.com
การยืนยันสิทธิเ์ ข้าศึกษาในระบบ TCAS
วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2565
ที่ student.mytcas.com
การประกาศรายชือ่ ผู้ยนื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร 02564 3001-9 ต่อ 3250 เว็บไซต์ www.tupine.engr.tu.ac.th

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

รอบที่ 1.1 Portfolio

คณะศิลปกรรมศาสตร์
รหัสสาขา 10050415800101A หลักสูตรออกแบบหัตถอุตสาหกรรม (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลาปาง)
จานวนรับ 10 คน
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผูท้ ี่กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวส.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 กศน.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2563
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ตา่
 ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า  ไม่กาหนด
4. ผู ้ ส มั ค รต้ อ งไม่ ม ี อ าการตาบอดสี ไม่ ม ี ความพิ ก ารที ่ จ ะเป็ น อุ ป สรรคต่ อ การศึ ก ษาเชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก ารออกแบบ โดยต้ อ งมี
ใบรับรองแพทย์ว่าตาไม่บอดสี (จากโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น) มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์
5. ผลงานด้านศิลปะ: รวบรวมผลงานที่เกี่ยวกับทางศิลปะและออกแบบ (Art and Design portfolio) โดยใช้ E portfolio
ยื่นในระบบการสมัครและน าแฟ้มภาพถ่ายผลงานมาน าเสนอในการสอบสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการจะไม่พิจารณาแฟ้มรวม
ผลงานกิจกรรมอื่น
เกณฑ์การคัดเลือก
1. มี Portfolio ผลงานด้านทัศนศิลปะและการออกแบบ
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ
3. การพิจารณาและตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
เอกสารประกอบการสมัคร
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดดังนี้
หน้า 1 ข้อมูลผู้สมัคร
หน้า 2 ประวัตกิ ารศึกษา
หน้า 3 จดหมายแนะนาตัว (Statement of Purpose) ระบุเหตุผลและเป้าหมายของการเข้าศึกษาสาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
หน้า 4 ประกาศนียบัตรต่าง ๆ
หน้า 5 ระเบียนแสดงผลการเรียน
หน้า 6 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
หน้า 7 หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม
หน้า 8 - 18 ผลงานด้านศิลปะ (รายละเอียดตามคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร ข้อ 5)
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 18 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง
และไม่ต้องมีคานา-สารบัญ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร
การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 2 ธันวาคม 2564
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
การสอบสัมภาษณ์
วันที่ 11 ธันวาคม 2564
การรายงานตัว เวลา 09.00 น.
สถานที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง
(หากไม่สามารถจัดสอบสัมภาษณ์ได้เนื่องจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19) จะดาเนินการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์แทน)

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

รอบที่ 1.1 Portfolio

การประกาศรายชือ่ ผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 20 ธันวาคม 2564
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th และ student.mytcas.com
การยืนยันสิทธิเ์ ข้าศึกษาในระบบ TCAS
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565
ที่ student.mytcas.com
การประกาศรายชือ่ ผู้ยนื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร 02-696-6249, 097-247-9601 เว็บไซต์ www.fineart.tu.ac.th
Facebook : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยสหวิทยาการ
รหัสสาขา 10050424903601A

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์
(ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลาปาง)

รอบที่ 1.1 Portfolio

จานวนรับ 10 คน

คุณสมบัตเิ ฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ตา่ ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ  ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันที่สมัคร ขัน้ ตา่
 2.50  2.75  3.00  ไม่กาหนด
3.1 เป็นผู้กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตั้งแต่ ชั้น ม.4–ม.6 (ภาค 1) รวม 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ากว่า 2.75
3.2 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่าและมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ ชั้น ม.4–ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา ไม่ตา่ กว่า 2.75
3.3 กรณีเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องสาเร็จการศึกษาภายใน 2 ปี นับจากวันทีย่ ื่นสมัคร
เกณฑ์การคัดเลือก
1. เกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป 5 ภาคเรียน สาหรับผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. เกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป 6 ภาคเรียน สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
3. มีแฟ้มผลงาน ประวัติ, ท ากิจกรรมหรือผลงานด้านที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ หรือด้านสังคมศาสตร์ อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักฐานประกอบกิจกรรมหรือหนังสือรับรองผลงาน นั้นๆ
4. ผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ
5. การพิจารณาและตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
** หมายเหตุ กรณีเป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องสาเร็จการศึกษาภายใน 2 ปี นับจากวันที่ยื่นสมัคร**
เอกสารประกอบการสมัคร
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดดังนี้
หน้า 1-2 Section 1: - Profile
- Skill
- Other skill
- Interest
- Contact
หน้า 3 Section 2: Education
หน้า 4 Section 3: Statement of Purpose
หน้า 5 Section 4: General Certificate
หน้า 6 Section 5: Transcript
หน้า 7 Section 6: English proficiency test score
หน้า 8 Section 7: Activities
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอั ปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 8 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง
และไม่ต้องมีคานา-สารบัญ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

รอบที่ 1.1 Portfolio

การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 2 ธันวาคม 2564
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
การสอบสัมภาษณ์
วันที่ 11 ธันวาคม 2564
การรายงานตัว เวลา 08.30 น. สัมภาษณ์ เวลา 09.00-12.00 น. สถานที่ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง
(หากไม่สามารถจัดสอบสัมภาษณ์ได้เนื่องจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19) จะดาเนินการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์แทน)
การประกาศรายชือ่ ผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 20 ธันวาคม 2564
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th และ student.mytcas.com
การยืนยันสิทธิเ์ ข้าศึกษาในระบบ TCAS
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565
ที่ student.mytcas.com
การประกาศรายชือ่ ผู้ยนื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง โทร 054-237999 ต่อ 5338
เว็บไซต์ https://ci.tu.ac.th หรือ Facebook : https://www.facebook.com/cisacademic

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

รอบที่ 1.1 Portfolio

วิทยาลัยสหวิทยาการ (ศูนย์ลาปาง)
รหัสสาขา 10050424903601B หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ จานวนรับ 5 คน
(ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลาปาง)
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ตา่ ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ  ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันที่สมัคร ขัน้ ตา่
 2.50  2.75  3.00  ไม่กาหนด
เกณฑ์การคัดเลือก
1. เกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป 5 ภาคเรียน สาหรับผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. เกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป 6 ภาคเรียน สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
3. มีแฟ้มผลงาน ประวัติ , ท ากิจกรรมหรือผลงานด้า นที่ เกี่ ยวข้องกับ สาขาวิ ชาปรัช ญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ หรือ
ด้านสังคมศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักฐานประกอบกิจกรรมหรือหนังสือรับรองผลงาน นั้นๆ
4. ผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ
5. การพิจารณาและตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
เอกสารประกอบการสมัคร
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดดังนี้
หน้า 1 ข้อมูลผู้สมัคร
หน้า 2 ประวัตกิ ารศึกษา
หน้า 3 จดหมายแนะนาตัว (Statement of Purpose)
หน้า 4 รางวัล และประกาศนียบัตรต่าง ๆ
หน้า 5 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) (เกรด 5 - 6 เทอม) หรือประกาศนียบัตร หรือหลักฐานสาเร็จการศึกษาที่ระบุ วันสาเร็จการศึกษา
หน้า 6 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
หน้า 7 หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือผลงานด้านที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์หรือ
ด้านสังคมศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หน้า 8 สาเนาบัตรประชาชน (รับรองสาเนาถูกต้อง)
หน้า 9 สาเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสาเนาถูกต้อง)
หน้า 10 เรียงความในหัวข้อที่หลักสูตรฯ กาหนด
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอั ปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง
และไม่ต้องมีคานา-สารบัญ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร
การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 2 ธันวาคม 2564
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

รอบที่ 1.1 Portfolio

การสอบสัมภาษณ์
วันที่ 11 ธันวาคม 2564
การรายงานตัว เวลา 08.30 น.
สถานที่ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง
**ในกรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด -19) ยังคงมีอยู่ หลักสูตรฯ จะใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์
โดยใช้ระบบสัมภาษณ์ออนไลน์ หรือสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
การประกาศรายชือ่ ผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 20 ธันวาคม 2564
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th และ student.mytcas.com
การยืนยันสิทธิเ์ ข้าศึกษาในระบบ TCAS
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565
ที่ student.mytcas.com
การประกาศรายชือ่ ผู้ยนื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
วิทยาลัยสหวิทยาการ (ศูนย์ลาปาง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง โทร 054-237-999 ต่อ 5334 , 085-694-8037
ที่ www.ci.tu.ac.th หรือ อีเมล ppe-lampang@outlook.com หรือ Facebook : https://www.facebook.com/PPELampang

