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ประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

เรือ่ง การรับสมคัรบุคคลเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ระดบัปรญิญาตรี ประจ าปีการศกึษา 2565 
รอบที่ 1.2 แฟม้สะสมผลงาน (Portfolio 2) 

------------------------------ 

โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2565 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1. สถานทีจ่ดัการเรยีนการสอน  
มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ท่าพระจันทร์ ศูนย์ล าปาง และ 

ศูนย์พัทยา โดยเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษามหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ในการก าหนด
สถานที่ศึกษาตามความเหมาะสมโดยมติสภามหาวิทยาลัย (ถ้ามี)  

2. รหสัคณะ/หลกัสตูร/สาขาวชิา ทีเ่ปดิรบัสมคัร และจ านวนรบั แยกตามหลกัสตูร ดงันี้ 

รหสั คณะ/หลกัสตูร/สาขาวชิา จ านวนรบั 
  คณะรฐัศาสตร์   

10050203903201A ร.บ. วิชาเอกการเมืองการปกครอง  5 
10050203903201A ร.บ. วิชาเอกการระหว่างประเทศ  5 
10050203903201A ร.บ. วิชาเอกบริหารรัฐกิจ  5 

  คณะเศรษฐศาสตร์   
10050204611101A เศรษฐศาสตรบัณฑิต 60 

  คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร์   
10050205903701A สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต 30 
10050405903701A สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ล าปาง) 15 

  คณะศลิปศาสตร์   
10050206901401A ศศ.บ. ประวัติศาสตร ์ 15 
10050206902001A ศศ.บ. ภาษาไทย 15 
10050206902401A ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส  20 
10050206902402A ศศ.บ. ภาษาเยอรมัน 15 
10050206902404A ศศ.บ. สเปนและลาตินอเมริกันศึกษา  5 
10050206902501A ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ  10 
10050206902401B ศศ.บ. รัสเซียศึกษา (โครงการพิเศษ) 70 
10050106902801B ศศ.บ. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (โครงการพิเศษ)  (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) 50 

  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
10050209220201A วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 10 
10050209210301A วท.บ. คณิตศาสตร์ 10 
10050209210302A วท.บ. คณิตศาสตร์ประยุกต์  5 
10050209210401A วท.บ. เคมี 15 
10050209211001A วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10 
10050209211002A วท.บ. วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร 10 
10050209211201A วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ 15 
10050209211801A วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 10 



 

2 

รหสั คณะ/หลกัสตูร/สาขาวชิา จ านวนรบั 
10050209211901A วท.บ. เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนายั่งยืน 10 
10050209212701A วท.บ. ฟิสิกส์ 10 
10050209212702A วท.บ. ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ 10 
10050209212801A วท.บ. วัสดุศาสตร์  5 
10050209213101A วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  5 
10050209213301A วท.บ. สถิติ  5 
10050209500401A วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร 15 
10050209220201B วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) 10 
10050209213301B วท.บ. สถิติ (โครงการพิเศษ) 10 
10050209210301B วท.บ. คณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 10 
10050209210302B วท.บ. คณิตศาสตร์การจัดการ (โครงการพิเศษ) 10 
10050409220201A วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ล าปาง) 10 
10050209211401B วท.บ. เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ (โครงการพิเศษ) 10 

  คณะวศิวกรรมศาสตร ์   
10050210300501A วศ.บ. วิศกรรมคอมพิวเตอร์ 10 
10050210300601A วศ.บ. วิศวกรรมเคม ี 20 
10050210300701A วศ.บ. วิศกรรมเครื่องกล 20 
10050210301601A วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 20 
10050210302101A วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 20 
10050210303501A วศ.บ. วิศกรรมอุตสาหการ 20 
10050210301001B วศ.บ. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (โครงการพิเศษ) 20 
10050210301601B วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (โครงการพิเศษ) 20 
10050210302101B วศ.บ. วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (โครงการพิเศษ) 20 
10050310302001A วศ.บ. วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ (V-TECH) (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์พัทยา) 10 
10050210300001E วศ.บ. (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรสองสถาบัน) (TEP) 30 
10050210300002E วศ.บ. (หลกัสูตรนานาชาติ) (TEPE) 15 

  คณะสหเวชศาสตร์   
10050212110101A วท.บ. กายภาพบ าบัด  5 
10050212112001A วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 15 
10050212112001B ศศ.บ. การจัดการกีฬา (โครงการพิเศษ) 130 
10050212902002B ศศ.บ. การฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) 70 

  คณะพยาบาลศาสตร์   
10050214111701A พยาบาลศาสตรบัณฑิต 30 

  คณะศลิปกรรมศาสตร ์   
10050215800101AA ศป.บ. สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ วิชาเอกออกแบบสิ่งทอ  3 
10050215800101AB ศป.บ. สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ วิชาเอกออกแบบแฟชั่น  5 
10050215800401A ศป.บ. การละคอน 10 
10050415800101A ศป.บ. ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม (ศึกษาที่ มธ.ศนูย์ล าปาง) 10 

  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการผงัเมือง   
10050216400201D วท.บ. การจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี (หลกัสูตรภาษาอังกฤษ) (DBTM) 75 
10050216400301B ภูมสิถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  7 
10050216400501B วท.บ. สถาปัตยกรรม 10 
10050216400502B วท.บ. สถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 10 
10050216400701B สถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต  5 
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รหสั คณะ/หลกัสตูร/สาขาวชิา จ านวนรบั 
  คณะวทิยาการเรยีนรู้และศกึษาศาสตร ์   

10050219903601A ศศ.บ. วิทยาการเรียนรู้ 65 
 วิทยาลัยนวัตกรรม   

10050123220101B วท.บ. นวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที ่มธ.ท่าพระจันทร์) 35 

10050123904001B ศศ.บ. การจัดการมรดกวฒันธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ)  
(ศึกษาที ่มธ.ท่าพระจันทร์) 

30 

  วิทยาลัยสหวทิยาการ    
10050224210303B วท.บ. วิทยาศาสตร์และนวตักรรมข้อมูล (โครงการพิเศษ) 10 
10050124903601B ศศ.บ.ปรชัญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที ่มธ.ท่าพระจันทร์)  5 
10050424903601A ศศ.บ.สหวิทยาการสังคมศาสตร์  (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ล าปาง) 10 
10050424903601B ศศ.บ.ปรชัญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที ่มธ.ศูนย์ล าปาง)  5 

  วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ปว๋ย อึง๊ภากรณ ์   
10050230903601B ศศ.บ. นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และสังคม (โครงการพิเศษ) 20 

รวม 1,315 

3. คุณสมบัติทั่วไป  
 นักศึกษามหาวิทยาลัยต้องมีคณุสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้   

3.1)  ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า  
3.2)  ไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น เว้นแต่การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิด  หรือ

การศึกษาหลักสูตรทางไกล (Online) ที่ได้รับปริญญา   
3.3)  ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่เป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา 
3.4)  ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง  
นอกจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามดังกล่าวแล้ว ผู้ซึ่งจะเข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษาใดต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ

ตามข้อก าหนดหลักสูตรที่เข้าศึกษาและตามประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยการรับเข้าศึกษาด้วย 

4. คุณสมบัติเฉพาะ ของแต่ละคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ที่เปิดรับ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
5. วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก ของแต่ละคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ที่เปิดรับ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้าย

ประกาศนี้     
 

การพจิารณาและการตดัสนิผลคดัเลือก  
ใหค้ณะกรรมการคณะ/วทิยาลัย/สถาบัน/มหาวทิยาลัย เปน็ผู้วนิจิฉัยชีข้าด  

ผลการตดัสนิของคณะกรรมการถอืเปน็ทีส่ิ้นสดุ 

6. ข้อก าหนดส าหรับผู้สมัคร 
 ก่อนการสมัคร ผู้สมัครต้องศึกษาคุณสมบัติของแต่ละคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ที่ต้องการสมัครอย่างละเอียด
และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนดด้วยความระมัดระวัง ตามคู่มือระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  
(Thai University Central Admission System : TCAS) ปีการศึกษา 2565 ส าหรับผู้สมัคร ของที่ประชุมอธิการบดี       
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่ www.mytcas.com 
 ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์เข้าศึกษา คนละ 1 สิทธิ์ ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครแบบใดและรอบใดก็ได้ตามหลักเกณฑ์
ก าหนด และเข้ามายืนยันสิทธิ์ในระบบตามประกาศของระบบการคัดเลือกกลาง และการสละสิทธิ์ให้เป็นไปตามข้อก าหนด
ของประกาศที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ซึ่งการยืนยันสิทธิ์และสละสิทธิ์จะต้องท าในระบบการคัดเลือกกลาง       
ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ เท่านั้น การสละสิทธิ์นอกเหนือจากเวลาที่ก าหนดหรือไปสละสิทธิ์  หรือแจ้งไม่ใช้สิ ทธิ์ที่
สถาบันอุดมศึกษา หรือการส่งจดหมายขอสละสทิธิ์ ไม่นับเป็นการสละสิทธิ์ในระบบการคัดเลือกกลาง 
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7.  การรบัสมัคร  
  เมื่อผู้สมัครลงทะเบียนเข้าใช้งานตาม คู่มือระบบ TCAS65 ส าหรับผู้สมัคร ของ ทปอ. โดยตรวจสอบข้อมูล
พื้นฐาน ของตนเองที่ระบบได้มาจากฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษาและ           
ได้ตรวจสอบสถานะของตนเองที่ได้ด าเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ จนมั่นใจว่าระบบได้ด าเนินการเรียบร้อยตามที่ต้องการแล้ว  
ให้ด าเนินการตามระบบรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

• วนัที ่ 15 ธันวาคม 2564 - 10 มกราคม 2565 รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่ www.tuadmissions.in.th 
- เปิดระบบรับสมัคร วันที่ 15 ธันวาคม 2564    เวลา 09.00  น. 
- ปิดระบบรับสมัคร  วันที่ 10 มกราคม 2565   เวลา 23.59   น. 

• วันที่ 15 ธันวาคม 2564 - 11 มกราคม 2565 ช าระเงินผ่านระบบ Smart Bill Payment ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) ตามเวลาท าการของธนาคาร  

• วันที่ 16 ธันวาคม 2564 - 13 มกราคม 2565 ทักท้วงสถานะการสมัคร (กรณีสถานะและข้อมูลไม่ถูกต้อง)      
โดยยื่นค าร้องออนไลน์ ที่ www.tuadmissions.in.th 

ขั้นตอนการรับสมัคร 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลผู้สมัคร 
ศึกษารายละเอียดในประกาศการรับสมัครฯ นี้  (โปรดพิมพ์/อ่าน และศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ด้วยตนเอง  

อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง) 

ขั้นตอนที่ 2 การลงทะเบียน 
ผู้สมัครลงทะเบียนขอเข้าใช้งานในระบบตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง (การลงทะเบียนไม่ถือเป็นการ            

รับสมัครเป็นเพียงขั้นตอนส่วนหนึ่งเพื่อเข้าสมัคร เท่านั้น) 

ขัน้ตอนที ่3 การเขา้ใชร้ะบบรบัสมัคร 
ผู้สมัคร Login เข้าใช้ระบบ เลือกสมัครโครงการ คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ที่ต้องการสมัคร จากนั้นเลือก 

“ยืนยันสมัครสอบ” และอัปโหลดไฟล์ Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบข้อมูลที่สมัคร 

4.1) ตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้อง หากพบว่ามีการกรอกข้อมูลของผู้สมัครไม่ถูกต้อง ขอให้ผู้สมัคร
ด าเนินการแก้ไขข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครที่บันทึกในระบบอินเตอร์เน็ตเป็นส าคัญ             
หรือก่อนน าไปช าระเงินค่าสมัคร 

4.2) ผู้สมัครน าใบแจ้งการช าระเงินที่พิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ตไปยื่นช าระเงินค่าสมัคร
ผ่านระบบ Smart Bill Payment หรือเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตามวันที่           
ที่ก าหนด โดยช าระค่าสมัครตามอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครที่ก าหนด พร้อมค่าธรรมเนียมธนาคาร หากผู้สมัครรายใดมิได้
ด าเนินการช าระเงินค่าสมัครผ่านระบบ Smart Bill Payment หรือเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ตามวันที่    
ที่ก าหนดจะถือว่าการกรอกข้อมูลการสมัครในระบบรับสมัครออนไลน์เป็นโมฆะ 

4.3) ธนาคารรับช าระเงินค่าสมัคร และบันทึกข้อมูลการช าระเงินของผู้สมัคร บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว            
จะออกหลักฐานการช าระเงินค่าสมัคร พร้อมคืนใบแจ้งการช าระเงินให้ผู้สมัครเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร เมื่อช าระเงิน     
ค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว และข้อมูลในใบเสร็จการช าระเงินถูกต้องตามใบแจ้งการช าระเงิน จะถือว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์ 
(โปรดตรวจสอบหลักฐานการช าระเงินค่าสมัครให้ถูกต้องตรงตามข้อมูลในใบแจ้งการช าระเงินให้เรียบร้อยและเก็บไว้เป็น
หลักฐานเพื่อประโยชน์ของตนเอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)  
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หมายเหตุ : 
 1) กรณีมีการน าใบสมัครที่ท าการยกเลิกในระบบแล้วไปช าระเงินจะไม่มีผลต่อการสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น       
เพราะข้อมูลการสมัครในระบบถูกยกเลิกไปแล้วใบสมัครดังกล่าวเป็นโมฆะ จะไม่มีการน าข้อมูลใบสมัครที่ถูกยกเลิกไปแล้วมา
ประมวลผลหรือจัดสถานที่สอบให้แต่อย่างใด ดังนั้น ก่อนจะน าใบสมัครไปช าระเงินโปรดตรวจสอบใบสมัครให้เรียบร้อย  
ว่าเป็นฉบับที่ถูกต้องและไม่ได้ถูกท ารายการยกเลิกไปแล้ว  
 2) การตรวจสอบสถานะการสมัคร ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการช าระเงินค่าสมัคร ได้หลังจากช าระเงินค่าสมัครแล้ว 
1 วัน ที่  www.tuadmissions.in.th  ในกรณีสถานะการสมัครไม่ถูกต้อง ผู้สมัครสามารถทักท้วงและยื่นค าร้องออนไลน์              
ได้ที่  www.tuadmissions.in.th โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานใบสมัครและหลักฐานการช าระเงิน                 
ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2564 - 13 มกราคม 2565 หากพ้นก าหนดแล้วมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาค าร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-564-4440-79 ต่อ 1935-1937  หรือทางเพจ Facebook: งานรับเข้า ม. ธรรมศาสตร์  
 3) ผู้สมัครหากประสงค์จะขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ เลขประจ าตัวประชาชน วันเดือนปีเกิดให้กรอกค าร้อง
ออนไลน์ ผ่านอินเตอร์เน็ต ที่ www.tuadmissions.in.th พร้อมแนบหลักฐานส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือสอบถามเพิ่มเติม
ได้ที่ 02-564-4440-79 ต่อ 1935-1937 หรือทางเพจ Facebook: งานรับเข้า ม. ธรรมศาสตร์ 

 

8. อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครเพื่อเข้าศึกษา 

คณะ/หลกัสตูร/สาขาวิชา อตัราค่าสมัคร 

• หลกัสูตรภาษาไทย 200 บาทตอ่สาขา 

• หลกัสูตรภาษาตา่งประเทศ  
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์  
    -    วิศวกรรมศาสตรบณัฑิตสองสถาบัน  : TEP (หลกัสูตรนานาชาติ) 
    -    วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต : TEPE (หลักสตูรนานาชาต)ิ 

 
1,000 บาทต่อสาขา 

2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  
   -    วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการออกแบบธุรกจิและเทคโนโลยี) (หลักสูตรภาษาองักฤษ)                          

 
1,000 บาทตอ่สาขา 

ไมร่วมค่าธรรมเนยีมการช าระเงนิผ่านธนาคาร 

 
9.  การยนืยนัสิทธิ์เขา้ศกึษา 

ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาให้เป็นไปตามการบริหารจัดการและขั้นตอนของสมาคมที่ประชุมอธิการบดี 
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) ก าหนดให้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยเลือกสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือกเพียงสาขาวิชาเดียวใน      
ระบบ TCAS ถ้าผู้สมัครได้กด “ยืนยันสิทธิ์” เข้าศึกษาในสาขาวิชาหนึ่งไปแล้ว และต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาที่ยืนยันสิทธิ์ 
ผู้สมัครสามารถท าการเปลี่ยนแปลงได้อีกเพียง 2 ครั้งเท่านั้น จนถึงเวลาปิดระบบการให้ยืนยันสิทธิ์ (นับรวมจ านวนครั้ง        
ที่กด “ยืนยันสิทธิ์” ได้สูงสุด 3 ครั้ง) โดยระบบจะนับเป็นหนึ่งครั้งของการยืนยันสิทธิ์ หากถ้าผู้สมัครไม่กด “ยืนยันสิทธิ์ หรือ 
“ไม่ใช้สิทธิ์” ภายในช่วงเวลาที่ก าหนด จะถือว่าผู้สมัครยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ในการเข้าศึกษา และไม่ต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชา   
ที่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งจะขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษา ภายหลังจากช่วงเวลาที่ก าหนดไม่ได้ 

โปรดตรวจสอบสถานะการสมคัรกอ่นการช าระเงนิ  
ในกรณทีีช่ าระเงนิซ า้หรอืน าใบทีย่กเลิกการสมคัรไปช าระเงนิ มหาวทิยาลัยจะไมค่ืนค่าสมคัรให้ไมว่า่กรณใีด ๆ  ทัง้สิ้น 
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10. การขึน้ทะเบยีนเปน็นกัศกึษา
10.1) เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

(1) ต้องเปน็ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 
(2) ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษา             

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  
(3) การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2561 
 หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่           

มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษาในครั้งนี้ เป็นโมฆะและจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

10.2) การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา และรายละเอียด             

การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา พร้อมปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ให้ทราบภายหลัง ที่ www.reg.tu.ac.th หากมีข้อสงสัยประการใด 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่  งานรับเข้าและทะเบียนประวัตินักศึกษา ส านักงานทะเบียนนักศึกษา โทรศัพท์  025644440-79 
ต่อ 1603-1609 เเละ 1626 

11. การจัดระดับพื้นฐานความรู้ภาษาต่างประเทศส าหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
11.1) ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถนะ GREATS เพื่อน าไปใช้       

ในการประเมินระดับสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา ทั้งนี้ หากมีผลการทดสอบเป็นไปตามเกณฑ์
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะได้รับการยกเว้นการเรียนวิชาศึกษาทั่วไปในส่วนที่เกี่ยวข้อง (ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การยกเว้นการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 1 ดูรายละเอียดได้ที่ https://tu.ac.th/academictu)  

11.2) ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลคะแนนสอบวิชาสามัญภาษาอังกฤษ หรือ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ 
GCE A-Level หรือ IBDP หรือ NCEE จะได้รับการจัดให้ เรียนวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษตามระดับผลคะแนน หรือ          
ได้รับการยกเว้นการเรียนวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์การจัดการเรียนวิชา
ด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และด้านการคิด อ่าน เขียน อย่างมี วิจารญาณ ส าหรับนักศึกษาเข้าใหม่   
ระดับปริญญาตรี ดูรายละเอียดได้ที่ https://tu.ac.th/academictu) 

11.3) ผู้ไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษให้สมัครสอบที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ หากไม่ประสงค์
จะสอบจะถูกจัดให้เรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานตัวแรกสุด 

12. หลักสูตรและอตัราค่าธรรมเนยีมการศกึษาตามระเบยีบมหาวทิยาลัย ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ชั้นปริญญาตรี
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.reg.tu.ac.th หรือเว็บไซต์แต่ละคณะ 

ประกาศ   ณ   วันที่       ตุลาคม  พ.ศ.  2564 

(รองศาสตราจารย์ ดร. พิภพ อดุร) 
รองอธิการบดีฝา่ยวิชาการ 
ปฏบิตัิการแทนอธิการบด ี

29
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ปฏิทนิการคัดเลอืกบุคคลเขา้ศกึษาในมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ระดบัปรญิญาตรี ประจ าปกีารศึกษา 2565 
รอบที ่1.2 แฟม้สะสมผลงาน (Portfolio 2) 

กจิกรรม วนั  เดอืน  ปี สถานที ่/ เวบ็ไซต์ 

ลงทะเบยีนใชง้านระบบ TCAS65 ผู้สมคัร ตั้งแต่วันที่  9 ธนัวาคม 2564 เป็นต้นไป student.mytcas.com 

รบัสมคัรผ่านระบบออนไลน์เทา่นัน้         วันที่ 15 ธันวาคม 2564 - 10 มกราคม 2565 

• เปิดระบบรับสมคัรวันแรก เวลา 09.00 น. 

•  ปิดระบบรับสมัครวันสุดท้าย เวลา  23.59 น. 

www.tuadmissions.in.th  
 

ช าระเงนิคา่สมคัร   
ผ่านระบบ Smart Bill Payment     

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 - 11 มกราคม 2565  
(ปิดช าระเงินตามเวลาท าการธนาคาร) 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ 

การทกัทว้งสถานะการสมัคร  
(กรณสีถานะและขอ้มูลไมถ่กูตอ้ง) 

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 - 13 มกราคม 2565 www.tuadmissions.in.th 
ระบบค าร้องออนไลน์ 

การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์ วันที่ 27 มกราคม 2565 www.tuadmissions.in.th 
การสอบสัมภาษณ ์
 

วันที่ 29 – 30 มกราคม 2565 
 

วัน/สถานที่สอบสัมภาษณ์
จะแจ้งใหท้ราบ พร้อมการ
ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์ 

การประกาศรายชือ่ผู้ผ่านการคดัเลือก วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 student.mytcas.com หรอื 
www.tuadmissions.in.th 

การยนืยนัสทิธิเ์ขา้ศึกษา ผ่านระบบกลาง ของ 
ทปอ. 

วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565 student.mytcas.com 

การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิเ์ขา้ศกึษา 
(ทีย่นืยนัสิทธิเ์ขา้ศึกษา) 
ประกาศโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 www.tuadmissions.in.th 

ประกาศปฏทินิกจิกรรมนกัศกึษาใหม่ 

• การจดัระดับพืน้ฐานความรู้
ภาษาต่างประเทศ 

• การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 

• การจดทะเบียน 

• การตรวจร่างกายนักศึกษาใหม ่

จะแจ้งใหท้ราบภายหลัง ส านักงานทะเบียนนักศึกษา 
www.reg.tu.ac.th  
 

เปดิภาคการศึกษา  เดือนสิงหาคม 2565 
(จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์           

 



เอกสารแนบทา้ยประกาศ การรับสมัครบุคคลเขา้ศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศกึษา 2565         รอบที ่1.2 Portfolio 

 

คณะรฐัศาสตร์ 
รหสั 1005023903201AA 
รหสั 1005023903201AB 
รหสั 1005023903201AC  

ร.บ. วชิาเอกการเมอืงการปกครอง 
ร.บ. วชิาเอกการระหวา่งประเทศ 
ร.บ. วชิาเอกบรหิารรฐักจิ 

จ านวนรบั 5 คน 
จ านวนรบั 5 คน 
จ านวนรบั 5 คน 

คุณสมบตัเิฉพาะของผู้สมัคร   
1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6            ปวช. 
        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6               กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย 

2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต า่ ตลอดหลักสตูร   วิทยาศาสตร์   คณิตศาสตร์   ภาษาต่างประเทศ    ไม่ก าหนด 
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่มัคร ขัน้ต ่า         2.50      2.75     3.00      3.75      ไม่ก าหนด 
4. เกณฑภ์าษาตา่งประเทศ : มีคะแนนเฉลีย่สะสมวชิาภาษาอังกฤษ ระดบัมัธยมศกึษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 (รวม 5 ภาค) ไม่ต า่กว่า 3.50     
5. เกณฑเ์ฉพาะอืน่ ๆ : ผู้สมัครต้องมีผลงานกิจกรรมหรือรางวัลการแข่งขันด้านสังคมศาสตร์ระดับประเทศขึน้ไป    

เกณฑก์ารคัดเลือก   
1. กรรมการพิจารณาจากคุณสมบัติและผลงานเชิงประจกัษด์งันี้  

   - ได้รับรางวลัแข่งขันด้านสงัคมศาสตร์ ระดับประเทศหรือนานาชาติ หรือ  
   - เป็นตัวแทนประเทศในกิจกรรมด้านสงัคมศาสตร์ ระดับนานาชาติ หรือ  
   - เป็นตัวแทนโรงเรียนในกิจกรรมด้านสังคมศาสตร์ ระดับประเทศ หรือ  
   - เป็นผู้น ากิจกรรมเพื่อสงัคมหรือบ าเพ็ญประโยชน์ เพื่อชุมชนซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับทอ้งถิ่น  

2. สอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ การพจิารณาและการตดัสินผลการคดัเลอืกของคณะกรรมการถอืเปน็ทีส่ิ้นสดุ    
เอกสารประกอบการสมคัร 
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดดงันี้          
           หน้า 1 ข้อมูลส่วนตวั ความสนใจ ความสามารถพิเศษ  
           หน้า 2 ประวัติการศึกษา  
           หน้า 3 จดหมายแนะน าตัว (Statement of Purpose)  
           หน้า 4 ประกาศนียบัตรต่าง ๆ (ถ้ามี)  
           หน้า 5 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  
           หน้า 6 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้าม)ี  
           หน้า 7 หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ (ถ้าม)ี  
           หน้า 8-10 ใบประกาศนียบัตรหรือใบประกาศรางวัลการแข่งขันด้านสังคมศาสตร์ระดับประเทศขึน้ไป     
           ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง        
และไม่ต้องมีค าน า-สารบัญ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร 
การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์ 
 วันที่ 27 มกราคม 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th   
การสอบสัมภาษณ์     
           วันที่ 29 มกราคม 2565  

การรายงานตัว  เวลา 08.00 น.    สถานที่  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
การประกาศรายชือ่ผู้ผ่านการคดัเลอืก 
 วันที่ 7 กุมภาพนัธ์ 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th และ  student.mytcas.com 
การยนืยนัสิทธิเ์ขา้ศกึษาในระบบ TCAS        
           วันที่ 7-8 กุมภาพันธ ์2565                ที่  student.mytcas.com 
การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิเ์ขา้ศกึษา (ทีย่นืยนัสิทธิเ์ขา้ศึกษา) 
           วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th     
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  โทร 02-696-5462  เว็บไซต์ www.polsci.tu.ac.th 
           อีเมล polscitu.tcas@gmail.com    Facebook : www.facebook/PR.POLSCI.TU 

mailto:polscitu.tcas@gmail.com


เอกสารแนบทา้ยประกาศ การรับสมัครบุคคลเขา้ศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศกึษา 2565         รอบที ่1.2 Portfolio 

 

คณะเศรษฐศาสตร์ 
รหสั 10050204611101A  เศรษฐศาสตรบณัฑติ  จ านวนรบั 60   คน 
คุณสมบตัเิฉพาะของผู้สมัคร   

1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 
        เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6       ปวช. 
        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                               กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย 

2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต า่ ตลอดหลักสตูร   วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร ์  ภาษาต่างประเทศ    ไม่ก าหนด 
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่มัคร ขัน้ต ่า         3.70  และคะแนนเฉลี่ยสะสมวชิาคณติศาสตร ์6 ภาคการศกึษาเทา่กบั 3.90   

เกณฑก์ารคัดเลือก   
1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษา หรือ ผู้ที่ก าลังศึกษา อยู่ในชั้นมัธยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และ 
2. ผู้สมัครต้องมคีุณสมบัติตามเงือ่นไขขอ้ใดขอ้หนึง่ตอ่ไปนี้ 

2.1 ผู ้สมัครที ่ส าเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี ่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 ภาคการศึกษา (GPAX)                   
ไม่ต ่ากว่า 3.70 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์ 6 ภาคการศึกษาเท่ากับ 3.90 

2.2 ผู ้สมัครที ่ก าลังศึกษาอยู ่ในชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ต้องมีคะแนนเฉลี ่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา (GPAX)                  
ไม่ต ่ากว่า 3.70 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์ 5 ภาคการศึกษาเท่ากับ 3.90 

2.3 ผู้สมัครที่ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยเทียบเคียงได้กับเงื่อนไขที่ก าหนดใน ข้อ 2.1 หรือ 
2.2 ตามแต่กรณี 

2.4 ผู้สมัครเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมวิชาการค่าย 2 โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษาฯ   
(สอวน.) ในสาขาวิชาใดก็ได้ 

2.5 ผู้สมัครเป็นผู้ผ่านการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ รอบเจียระไนเพชร (รอบที่ 2) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6               
โดยได้ล าดับคะแนนตั้งแต่ล าดับที่ 1-50 (ใช้ผลคะแนนปี 2561 และปี 2562) 

2.6 ผู้สมัครผ่านกิจกรรมหรือการแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ในระดับระหว่างโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับชาติ หรือ            
ระดับนานาชาติ โดยพิจารณาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562-2564 
เอกสารประกอบการสมคัร 
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียด ดงันี ้

หน้า 1 ข้อมูลส่วนตัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ 
หน้า 2 ประวัตกิารศึกษา 
หน้า 3 จดหมายแนะน าตัว (Statement of Purpose) 
หน้า 4 ประกาศนียบัตรต่าง ๆ (ถ้าม)ี 
หน้า 5 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
หน้า 6 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) 
หน้า 7-8 หนังสือแนะน าตัวผู้สมัครจากครูผู้สอนในโรงเรียนที่เป็นต้นสังกัดที่ นักเรียนก าลังศึกษาอยู่ หรือ ที่ผู้สมัครจบการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมา จ านวน 2 ท่าน ทั้งนี้ นอกเหนือจากหนังสือแนะน าตัวจากครูผู้สอนข้างต้นแล้ว ผู้สมัครสามารถยื่นหนังสือ
แนะน าตัวจากครูที่ ปรึกษา หรือ กรรมการ ของโครงงานวิจัยหรือกิจกรรมพิเศษ ที่มิใช่ครูผู้สอนในโรงเรียนที่เป็นต้นสังกัดประกอบได้ด้วย 
(download แบบฟอร์มหนังสือแนะน าตัวจาก www.admissions.econ.tu.ac.th) 

หน้า 9-10 เรียงความ (Essay) ของนักเรียน 1 เรื่อง โดยทางคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นผู้ก าหนดหัวข้อให้ (download หัวข้อเรียงความ 
จาก www.admissions.econ.tu.ac.th) 

หน้า 11 เอกสารหลักฐาน ข้อ 2.4 ข้อ 2.5 ข้อ 2.6 หรอืหลักฐานแสดงการเขา้ร่วมกจิกรรมตา่ง ๆ  
         ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมคัร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรปูแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 11 หน้า ไม่รวมปกหนา้-หลงั 
และไม่ต้องมีค าน า-สารบัญ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร หากผู้สมัครมีหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมจ านวนมากให้
เลือกหลักฐานทีส่ าคัญทีสุ่ด โดยส่งเอกสารประกอบการสมัครในระบบรับสมัครของคณะเศรษฐศาสตร์ ได้ที่ www.admissions.econ.tu.ac.th 
  

http://www.admissions.econ.tu.ac.th/
http://www.admissions.econ.tu.ac.th/


เอกสารแนบทา้ยประกาศ การรับสมัครบุคคลเขา้ศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศกึษา 2565         รอบที ่1.2 Portfolio 

 

การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์ 
 วันที่ 27 มกราคม 2565               ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th   
การสอบสัมภาษณ์      
           วันที่ 29 มกราคม 2565               ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์ www.admissions.econ.tu.ac.th 

การรายงานตัว  เวลา 08.00 น.    สถานที่  คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
การประกาศรายชือ่ผู้ผ่านการคดัเลอืก 
 วันที่ 7 กุมภาพนัธ์ 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th และ  student.mytcas.com 
การยนืยนัสิทธิเ์ขา้ศกึษาในระบบ TCAS        
           วันที่ 7-8 กุมภาพันธ ์2565                ที่  student.mytcas.com 
การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิเ์ขา้ศกึษา (ทีย่นืยนัสิทธิเ์ขา้ศึกษา) 
 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th     
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 

คณะเศรษฐศาสตร์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร 02-696-5680-2,  082-790-1453 
เว็บไซต์ www.admissions.econ.tu.ac.th            E-mail: admissions_econtu@econ.tu.ac.th      

 

  

mailto:admissions_econtu@econ.tu.ac.th


เอกสารแนบทา้ยประกาศ การรับสมัครบุคคลเขา้ศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศกึษา 2565         รอบที ่1.2 Portfolio 

 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์
รหสั 10050205903701A สังคมสงเคราะหศ์าสตรบณัฑติ  จ านวนรบั 30  คน 

คุณสมบตัเิฉพาะของผู้สมัคร   
1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6       ปวช. 
        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                               กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย 

2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต า่ ตลอดหลักสตูร   วิทยาศาสตร์   คณิตศาสตร์   ภาษาต่างประเทศ   ไม่ก าหนด 
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่มัคร ขัน้ต ่า         2.50      2.75      3.00       3.25   ไม่ก าหนด  

เกณฑก์ารคัดเลือก   
 1. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ได้แก่ การท ากิจกรรมทางสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายหรือ
กิจกรรมการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง ภายใน 3 ปี (ตั้งแต่ปี 2562 - 2564) โดยผู้สมัครจะต้องสามารถเชื่อมโยงกิจกรรมทางสังคม          
ให้เข้ากับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) ทักษะชีวิตและการท างาน 2) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และ 3) ทักษะด้าน    
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 
 2. แนบหนังสือหรือจดหมายรับรองจากหน่วยงาน องค์กร อาจารย์ที่ปรึกษา ครูประจ าชั้น ผู้น าชุมชน หรือวุฒิบัตร หรือประกาศนียบัตร    
มาพร้อมกับแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
 3. เรียงความแสดงความสนใจที่จะศึกษาในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (Statement of Purpose) 
  4. ผลการเรียน (GPAX) ณ วันที่สมัคร ไม่ต ่ากว่า 3.25 
เอกสารประกอบการสมคัร 
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดดงันี้ 
           หน้า 1 ข้อมูลส่วนตวั ความสนใจ ความสามารถพิเศษ 
           หน้า 2 ประวัตกิารศกึษา 
           หน้า 3 จดหมายแนะน าตัว (Statement of Purpose) ที่แสดงความสนใจที่จะศึกษาในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (เรื่องเล่า
เกี่ยวกับที่มาของความสนใจและเป้าหมายของการเรียนสังคมสงเคราะห์) 
           หน้า 4 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
           หน้า 5 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) 
           หน้า 6 – 10 ผลงานการท ากิจกรรมทางสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายหรือกิจกรรมการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
ภายใน 3 ปี (ตั้งแต่ปี 2562 - 2564) โดยผู้สมัครจะต้องสามารถเชื่อมโยงกิจกรรมทางสังคมฯ ให้เข้ากับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทั้ง 3 ด้าน 
ประกอบด้วย 1) ทักษะชีวิตและการท างาน 2) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และ 3) ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี          
โดยแนบหนังสือ/จดหมายรับรองจากหน่วยงาน องค์กร อาจารย์ที่ปรึกษา ครูประจ าชั้น ผู้น าชุมชน หรือวุฒิบัตร หรือประกาศนียบัตร 
ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องสรุปการด ารงต าแหนง่คณะกรรมการต่าง ๆ ตามแบบฟอร์มของหลักสูตรฯ ในหน้าแรกของผลงานการท ากิจกรรม และ
ในส่วนของผลการด าเนินกิจกรรมจะต้องแยกประเภทกจิกรรมออกเป็น 2 ส่วนให้ชัดเจน ดังนี ้

1. กิจกรรมที่เกีย่วข้องกับงานจติอาสา/บ าเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและชุมชน 
2. กิจกรรมที่เข้าร่วมกับองค์กรช่วยเหลือสังคม เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย,์ ส านักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด, สมาคมองคก์รคนพกิาร, อาสาสมัครสาธารณสุข, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล, อาสาสมัครพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์, อาสาสมัครยุติธรรมชุมชน, ยุวนวัตกร ฯลฯ 
           ผู ้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง            
และไม่ต้องมีค าน า-สารบัญ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร พร้อมทั้ง ส่งไฟล์เอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF. รวมทุกเอกสารเป็น       
1 ไฟล์ (ไม่จ ากดัจ านวนหนา้) ตั้งชือ่ไฟล์ดว้ยชือ่ นามสกลุ ส่งมาทีอ่เีมล tcas.socwork@gmail.com ภายในวนัพธุที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น. 
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เอกสารแนบทา้ยประกาศ การรับสมัครบุคคลเขา้ศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศกึษา 2565         รอบที ่1.2 Portfolio 

 

การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์ 
 วันที่ 27 มกราคม 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th   
การสอบสัมภาษณ ์  
           วันที่ 30 มกราคม 2565  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  

การรายงานตัว  เวลา 08.30  น.    สถานที่  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงัสิต  

การประกาศรายชือ่ผู้ผ่านการคดัเลอืก 
 วันที่ 7 กุมภาพนัธ์ 2565               ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th และ  student.mytcas.com 
การยนืยนัสิทธิเ์ขา้ศกึษาในระบบ TCAS        
           วันที่ 7-8 กุมภาพันธ ์2565                ที่  student.mytcas.com 
การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิเ์ขา้ศกึษา (ทีย่นืยนัสิทธิเ์ขา้ศึกษา) 

 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565               ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th     
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงัสิต โทร 02-696-5504  เว็บไซต์ www.socadmin.tu.ac.th 
            อีเมล bsw.tu.request@gmail.com  Facebook : “หลกัสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” 
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เอกสารแนบทา้ยประกาศ การรับสมัครบุคคลเขา้ศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศกึษา 2565         รอบที ่1.2 Portfolio 

 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์
รหสั 10050205903701A สังคมสงเคราะหศ์าสตรบณัฑติ (ศึกษาที ่มธ.ศูนย์ล าปาง) จ านวนรบั 15  คน 

คุณสมบตัเิฉพาะของผู้สมัคร   
1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6       ปวช. 
        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                               กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย 

2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต า่ ตลอดหลักสตูร   วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร ์ ภาษาตา่งประเทศ   ไม่ก าหนด 
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่มัคร ขัน้ต ่า         2.50      2.75      3.00       3.25   ไม่ก าหนด  

เกณฑก์ารคัดเลือก   
 1. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ได้แก่ การท ากิจกรรมทางสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายหรือกิจกรรม       
การพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง ภายใน 3 ปี (ตั้งแต่ปี 2562 - 2564) โดยผู้สมัครจะต้องสามารถเชื่อมโยงกิจกรรมทางสังคม ให้เข้ากับทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 ทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) ทักษะชีวิตและการท างาน 2) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และ 3) ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 
 2. แนบหนังสือหรือจดหมายรับรองจากหน่วยงาน องค์กร อาจารย์ที่ปรึกษา ครูประจ าชั้น ผู้น าชุมชน หรือวุฒิบัตร หรือประกาศนียบัตร     
มาพร้อมกับแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
 3. เรียงความแสดงความสนใจที่จะศึกษาในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (Statement of Purpose) 
  4. ผลการเรียน (GPAX) ณ วันที่สมัคร ไม่ต ่ากว่า 3.00 

เอกสารประกอบการสมคัร 
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดดงันี้ 
           หน้า 1  ข้อมูลส่วนตวั ความสนใจ ความสามารถพิเศษ 
           หน้า 2  ประวัติการศึกษา 
           หน้า 3  จดหมายแนะน าตัว (Statement of Purpose) ที่แสดงความสนใจที่จะศึกษาในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (เรื่องเล่า
เกี่ยวกับที่มาของความสนใจและเป้าหมายของการเรียนสังคมสงเคราะห์) 
           หน้า 4  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
           หน้า 5  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) 
           หน้า 6 – 10 ผลงานการท ากิจกรรมทางสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายหรือกิจกรรมการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
ภาบใน 3 ปี (ตั้งแต่ปี 2562 - 2564) โดยผู้สมัครจะต้องสามารถเชื่อมโยงกิจกรรมทางสังคมฯ ให้เข้ากับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทั้ง 3 ด้าน 
ประกอบด้วย 1) ทักษะชีวิตและการท างาน 2) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และ 3) ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี          
โดยแนบหนังสือ/จดหมายรับรองจากหน่วยงาน องค์กร อาจารย์ที่ปรึกษา ครูประจ าชั้น ผู้น าชุมชน หรือวุฒิบัตร หรือประกาศนียบัตร 
ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องสรุปการด ารงต าแหนง่คณะกรรมการต่าง ๆ ตามแบบฟอร์มของหลักสูตรฯ ในหน้าแรกของผลงานการท ากิจกรรม และ
ในส่วนของผลการด าเนินกิจกรรมจะต้องแยกประเภทกจิกรรมออกเป็น 2 ส่วนให้ชัดเจน ดังนี ้

1. กิจกรรมที่เกีย่วข้องกับงานจติอาสา/บ าเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและชุมชน 
2. กิจกรรมที่เข้าร่วมกับองค์กรช่วยเหลือสังคม เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย,์ ส านักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด, สมาคมองคก์รคนพกิาร, อาสาสมัครสาธารณสุข, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล, อาสาสมัครพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์, อาสาสมัครยุติธรรมชุมชน, ยุวนวัตกร ฯลฯ 
           ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง    
และไม่ต้องมีค าน า-สารบัญ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร พร้อมทั้ง ส่งไฟล์เอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF. รวมทุกเอกสาร
เป็น 1 ไฟล์ (ไม่จ ากัดจ านวนหน้า) ตั ้งชื ่อไฟล์ด้วยชื่อ นามสกุล ส่งมาที่อีเมล swtulp@gmail.com ภายในวันพุธที่ 12 มกราคม 2565          
เวลา 16.00 น. 
  

mailto:swtulp@gmail.com


เอกสารแนบทา้ยประกาศ การรับสมัครบุคคลเขา้ศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศกึษา 2565         รอบที ่1.2 Portfolio 

 

การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์ 
 วันที่ 27 มกราคม 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th   
การสอบสัมภาษณ ์     
           วันที่ 30 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  

การรายงานตัว  เวลา 08.30  น.    สถานที่  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 

การประกาศรายชือ่ผู้ผ่านการคดัเลอืก 
 วันที่ 7 กุมภาพนัธ์ 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th และ  student.mytcas.com 
การยนืยนัสิทธิเ์ขา้ศกึษาในระบบ TCAS        
           วันที่ 7-8 กุมภาพันธ ์2565                ที่  student.mytcas.com 
การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิเ์ขา้ศกึษา (ทีย่นืยนัสิทธิเ์ขา้ศึกษา) 

 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th     
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง  โทร 0-5423-7999 กด 4 / 082-383-8861 
 เว็บไซต์ www.socadmin.tu.ac.th  อีเมล swtulp@gmail.com  Facebook : “คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์ล าปาง” 
 

  

http://www.socadmin.tu.ac.th/
mailto:swtulp@gmail.com


เอกสารแนบทา้ยประกาศ การรับสมัครบุคคลเขา้ศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศกึษา 2565         รอบที ่1.2 Portfolio 

 

คณะศิลปศาสตร์ 
รหสั 10050206901401A ศศ.บ. ประวตัิศาสตร ์ จ านวนรบั 15    คน 
คุณสมบตัเิฉพาะของผู้สมัคร   

1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 
        เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6       ปวช. 
        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                               กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย 

2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต า่ ตลอดหลักสตูร   วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร ์  ภาษาต่างประเทศ   ไม่ก าหนด 
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่มัคร ขัน้ต ่า         2.50      2.75      3.00      ไม่ก าหนด 

เกณฑก์ารคัดเลือก   
1. พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)               
2. จดหมายแนะน าตัว (Statement of Purpose)       
3.  ผลการเรียน (GPAX) ณ วนัที่สมัคร                              
4. เรียงความ 
5. หลกัฐานการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ก าหนด 
6. การสอบสัมภาษณ์ 
7. การพิจารณาและการตดัสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเปน็ที่สิ้นสุด 

เอกสารประกอบการสมคัร 
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดดงันี้ 
     หน้า 1  ข้อมูลส่วนตัว ความสนใจ ความสามารถพเิศษ 
     หน้า 2  ประวัติการศกึษา 
     หน้า 3  จดหมายแนะน าตัว (Statement of Purpose) 
     หน้า 4  ประกาศนียบัตรตา่ง ๆ (ถ้ามี)  
     หน้า 5 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
     หน้า 6 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) 
     หน้า 7 หลกัฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ (ถ้ามี) 
     หน้า 8 หลกัฐานการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวชิาประวัติศาสตร์ 
     หน้า 9-10  เรียงความเป็นภาษาไทย หัวข้อ “จงบอกหนังสือประวัติศาสตร์ที ่ชอบมากที ่สุ ดหนึ ่งเล่ม พร้อมอธิบายเหตุผล”            
ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 / ตัวอักษร Angsana 16 / Space 1.5     

ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง 
และไม่ต้องมีค าน า-สารบัญ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร 
การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์ 
 วันที่ 27 มกราคม 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th   

การสอบสัมภาษณ์      
           วันที่  29  มกราคม 2565  

การรายงานตัว เวลา  08.30  น. สถานที่  อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสมัภาษณ์   
 1. ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัครที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th 
 2. บัตรประจ าตวัประชาชน พรอ้มส าเนา 
 3. ใบเปลี่ยน ชื่อ – สกุล พร้อมส าเนา (ถ้าม)ี 
 4. ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา 
 5. ใบปพ.1 พร้อมส าเนา 
 * โปรดลงนามส าเนาถกูตอ้งในเอกสารทกุฉบับ   



เอกสารแนบทา้ยประกาศ การรับสมัครบุคคลเขา้ศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศกึษา 2565         รอบที ่1.2 Portfolio 

 

การประกาศรายชือ่ผู้ผ่านการคดัเลอืก 
 วันที่ 7 กุมภาพนัธ์ 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th และ  student.mytcas.com 
การยนืยนัสิทธิเ์ขา้ศกึษาในระบบ TCAS        
           วันที่ 7-8 กุมภาพันธ ์2565                  ที่  student.mytcas.com 
การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิเ์ขา้ศกึษา (ทีย่นืยนัสิทธิเ์ขา้ศึกษา) 
 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th     
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ  
         งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต  โทร 02-696-5218-20  เว็บไซต ์https://arts.tu.ac.th/  
        อีเมล academic@arts.tu.ac.th    Facebook: งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



เอกสารแนบทา้ยประกาศ การรับสมัครบุคคลเขา้ศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศกึษา 2565         รอบที ่1.2 Portfolio 

 

คณะศิลปศาสตร ์ 
รหสั 10050206902001A ศศ.บ. ภาษาไทย จ านวนรบั     15     คน 
คุณสมบตัเิฉพาะของผู้สมัคร   
    1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 
        เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6             ปวช. 
        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6                         กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย 
    2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต ่า ตลอดหลกัสตูร   วทิยาศาสตร์   คณิตศาสตร์   ภาษาต่างประเทศ   ไม่ก าหนด 
    3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต า่         2.50      2.75        3.00      3.25      3.50      ไม่ก าหนด 
เกณฑก์ารคัดเลือก   

1. พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)      
2. จดหมายแนะน าตัว (Statement of Purpose)              
3. ผลการเรียน (GPAX) ณ วันที่สมัคร 
4. เรียงความ 
5. มีหลกัฐานการเข้าร่วมกิจกรรมตามทีก่ าหนด 
6. การสอบสัมภาษณ์ 
7. การพิจารณาและการตดัสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเปน็ที่สิ้นสุด 

เอกสารประกอบการสมคัร  
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดงันี้                   

หน้า 1  ข้อมูลส่วนตัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ 
หน้า 2  ประวัตกิารศึกษา 
หน้า 3  จดหมายแนะน าตัว (Statement of Purpose) 
หน้า 4  ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ (ถ้ามี) 

 
 

หน้า 5 ระเบยีนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
หน้า 6 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) 
หน้า 7-8 หลักฐานเกียรติบัตรหรือประกาศนียบัตรที่แสดงว่ามีความสามารถพิเศษหรือมีความถนัดเป็นพิเศษด้านภาษาไทยอย่างน้อย 2 

รายการ เช่น การได้รับรางวัลจากการประกวดเรียงความ การประกวดสุนทรพจน์ การประกวดอ่านท านองเสนาะ การแข่งขันตอบปัญหา
วิชาการด้านภาษาไทย เป็นต้น ทั้งนี้รางวัลที่ได้รับต้องเป็นรางวัลที่ได้รับขณะศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเป็นรางวัลที่ได้รับ
จากการประกวดหรือแข่งขันในระดับชาติ ระดับเขตการศึกษา หรือเป็นรางวัลที่ได้รับจากหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับ 

หน้า 9-10 เรียงความเป็นภาษาไทย หัวข้อ "ท่านคิดว่าจะน าความรู้ทีไ่ด้รับจากการเรียนภาษาไทยไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมอย่างไร" 
ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4/ตัวอักษร Angsana 16/Space 1.5 

ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง 
และไม่ต้องมีค าน า-สารบัญ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร 

  



เอกสารแนบทา้ยประกาศ การรับสมัครบุคคลเขา้ศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศกึษา 2565         รอบที ่1.2 Portfolio 

 

การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์ 
 วันที่ 27 มกราคม 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th   
การสอบสัมภาษณ์      
           วันที่  29  มกราคม 2565  

การรายงานตัว เวลา  08.30  น.    สถานที่  อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงัสิต 
เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสมัภาษณ์   
 1. ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัครที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th 
 2. บัตรประจ าตวัประชาชน พรอ้มส าเนา 
 3. ใบเปลี่ยน ชื่อ – สกุล พร้อมส าเนา (ถ้าม)ี 
 4. ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา 
 5. ใบปพ.1 พร้อมส าเนา 

 * โปรดลงนามส าเนาถกูตอ้งในเอกสารทกุฉบับ   
การประกาศรายชือ่ผู้ผ่านการคดัเลอืก 
 วันที่ 7 กุมภาพนัธ์ 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th และ  student.mytcas.com 
การยนืยนัสิทธิเ์ขา้ศกึษาในระบบ TCAS        
           วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2565              ที่  student.mytcas.com 
การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิเ์ขา้ศกึษา (ทีย่นืยนัสิทธิเ์ขา้ศึกษา) 
 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th     

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ  
         งานบริการการศกึษา คณะศิลปศาสตร์  มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต  โทร 02-696-5218-20  เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th/  
         อีเมล academic@arts.tu.ac.th    Facebook: งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



เอกสารแนบทา้ยประกาศ การรับสมัครบุคคลเขา้ศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศกึษา 2565         รอบที ่1.2 Portfolio 

 

คณะศิลปศาสตร ์  
รหสั 10050206902401A ศศ.บ. ภาษาฝรัง่เศส จ านวนรบั 20  คน 
คุณสมบตัเิฉพาะของผู้สมัคร   
    1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 
        เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6                          ปวช. 
        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                                       กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย 
    2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต ่า ตลอดหลกัสตูร   วทิยาศาสตร์    คณิตศาสตร์    ภาษาต่างประเทศ   ไม่ก าหนด 
    3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต า่         2.50      2.75      3.00      3.25      3.50      ไม่ก าหนด 
    4. เกณฑค์ุณสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ  
       เกณฑภ์าษาตา่งประเทศ  
        3.1 ผู้สมัครต้องก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาในระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในสายศิลป์-ฝรั่งเศส หรือ 
        3.2 ผู้สมัครที่ก าลงัศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในสายอื่นๆ ที่ไม่ใช่สายศิลป์-ฝรั่งเศส ต้อง  
             (ก) เคยไปแลกเปลี่ยนและเรียนภาษาฝรั่งเศสในกลุ่มประเทศผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดอืน  
                  (เฉพาะรอบปีการศึกษา 2565 นี้เท่านั้น เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19) หรือ  

             (ข) ต้องมีผลการสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส DELF ได้ระดับ A2 ขึ้นไป ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสมัคร 
เกณฑก์ารคัดเลือก   
     1. พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)                     
     2. จดหมายแนะน าตัว (ภาษาไทย) (Statement of Purpose)              
     3. ผลการเรียน (GPAX) ณ วันที่สมัคร                           
     4. เรียงความ 

5. หลกัฐานการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ก าหนด 
6. การสอบสัมภาษณ์ 
7. การพิจารณาและการตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

เอกสารประกอบการสมคัร  
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดงันี้                   
     หน้า 1  ข้อมูลส่วนตัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ 
     หน้า 2  ประวัติการศกึษา 
     หน้า 3  จดหมายแนะน าตัว (ภาษาไทย) (Statement of Purpose) 
     หน้า 4  ประกาศนียบัตรตา่ง ๆ (ถ้ามี) 

 
 

     หน้า 5  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
     หน้า 6  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) 
     หน้า 7  หลกัฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ (ถ้ามี) 
     หน้า 8  ประกาศนียบัตรหรือเอกสารที่แสดงถึงการไปแลกเปลี่ยนในประเทศผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส/ประกาศนียบัตรวัดระดับภาษาฝรั่งเศส DELF         
ระดับ A2 ขึ้นไป (ส าหรับผู้สมัครสายอื่นๆ ที่ไม่ใช่สายศิลป-์ฝรั่งเศส) 
     หน ้า 9  เร ียงความเป ็นภาษาฝร ั ่ งเศส ช ื ่อเร ื ่อง Pourquoi est-il important, selon vous, d’apprendre une autre langue étrangère au             
XXIe siècle  ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 (ประมาณ 300-400 ค า)/ตัวอักษร Times New Roman 12 /Space 1.5 

ผู้สมัครตอ้งส่งเอกสารประกอบการสมคัร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรปูแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกนิ 10 หน้า ไมร่วมปกหนา้-หลัง และ
ไมต่อ้งมีค าน า-สารบญั โดยมขีนาดไฟลไ์มเ่กนิ 20 MB เขา้ในระบบรบัสมคัร 

  



เอกสารแนบทา้ยประกาศ การรับสมัครบุคคลเขา้ศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศกึษา 2565         รอบที ่1.2 Portfolio 

 

การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์ 
 วันที่ 27 มกราคม 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th   
การสอบสัมภาษณ์      
           วันที่  29  มกราคม 2565  

การรายงานตัว เวลา  08.30  น. สถานที่  อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสมัภาษณ์   

 1. ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัครที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th 
 2. บัตรประจ าตวัประชาชน พรอ้มส าเนา 
           3. ใบเปลี่ยน ชื่อ – สกุล พร้อมส าเนา (ถ้าม)ี 
 4. ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา 
 5. ใบปพ.1 พร้อมส าเนา 
           6. เอกสารแสดงการไปศึกษาในกลุ่มประเทศผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส พรอ้มส าเนา (ถ้ามี) 
 7. ผลการสอบวดัระดับภาษาฝรั่งเศส พรอ้มส าเนา (ถ้าม)ี 
 * โปรดลงนามส าเนาถกูตอ้งในเอกสารทกุฉบับ   
การประกาศรายชือ่ผู้ผ่านการคดัเลอืก 
 วันที่ 7 กุมภาพนัธ์ 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th และ  student.mytcas.com 
การยนืยนัสิทธิเ์ขา้ศกึษาในระบบ TCAS        
           วันที่ 7-8 กุมภาพันธ ์2565                ที่  student.mytcas.com 
การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิเ์ขา้ศกึษา (ทีย่นืยนัสิทธิเ์ขา้ศึกษา) 
 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th     

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ  
         งานบรกิารการศึกษา คณะศิลปศาสตร์  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  โทร 02-696-5218-20  เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th/  
         อีเมล academic@arts.tu.ac.th    Facebook: งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบทา้ยประกาศ การรับสมัครบุคคลเขา้ศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศกึษา 2565         รอบที ่1.2 Portfolio 

 

คณะศิลปศาสตร ์ 
รหสั 10050206902402A ศศ.บ. ภาษาเยอรมนั จ านวนรบั  15   คน 
คุณสมบตัเิฉพาะของผู้สมัคร   
    1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 
        เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6                    ปวช. 
        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                              กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย 

    2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต ่า ตลอดหลกัสตูร   วทิยาศาสตร์   คณิตศาสตร์   ภาษาต่างประเทศ   ไม่ก าหนด     
    3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต า่         2.50      2.75      3.00      3.25      3.50      ไม่ก าหนด 
    4. เกณฑภ์าษาตา่งประเทศ  
 มีผลการสอบวัดระดับภาษาเยอรมัน ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสมัคร ดงัต่อไปนี ้
  ก. ระดับ A2 โดยมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต ่ากว่า 85% หรือ 
  ข. สอบผ่านในระดับที่สูงขึ้นไป (B1 หรือ B2 หรือ C1) 
เกณฑก์ารคัดเลือก   
     1. พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)                     
     2. จดหมายแนะน าตัว (Statement of Purpose)              
     3. ผลการเรียน (GPAX) ณ วันที่สมัคร                           
     4. ผลการสอบวดัระดับภาษาเยอรมัน 

5. มีหลกัฐานการเข้าร่วมกิจกรรมตามทีก่ าหนด 
6. การสอบสัมภาษณ์ 
7. การพิจารณาและการตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสดุ 

เอกสารประกอบการสมคัร  
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดงันี้                   
     หน้า 1  ข้อมูลส่วนตัว ความสนใจ ความสามารถพเิศษ 
     หน้า 2  ประวัติการศกึษา 
     หน้า 3  จดหมายแนะน าตัว (Statement of Purpose) 
     หน้า 4  ประกาศนียบัตรตา่ง ๆ (ถ้ามี) 

 
 

     หน้า 5 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
หน้า 6 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) 
หน้า 7 หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกจิกรรมต่างๆ (ถ้ามี) 

     หน้า 8 หลกัฐานผลการสอบวัดระดบัภาษาเยอรมัน  
     หน้า 9-10 จดหมายแนะน าตัวเป็นภาษาเยอรมัน โดยมหีวัข้อดงันี้ 

• มูลเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาในสาขาที่สมัคร 
• คุณลักษณะ คณุสมบัติ หรือประสบการณ์ส่วนตัวที่เหมาะสมกับการเรยีนสาขาวิชาที่สมัคร 
• ความคาดหวังต่อการศึกษาในสาขาที่สมัคร  
• แผนการประกอบอาชีพ/แผนชีวิตเมื่อส าเรจ็การศกึษา 

    ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4/ตัวอักษร Times New Roman 12/Space 1.5 
ผู้สมัครตอ้งส่งเอกสารประกอบการสมคัร โดยอปัโหลดไฟล์เอกสารในรปูแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกนิ 10 หน้า ไมร่วมปกหนา้-

หลงั และไมต่อ้งมคี าน า-สารบญั โดยมขีนาดไฟล์ไมเ่กนิ 20 MB เขา้ในระบบรบัสมัคร 
  



เอกสารแนบทา้ยประกาศ การรับสมัครบุคคลเขา้ศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศกึษา 2565         รอบที ่1.2 Portfolio 

 

การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์ 
 วันที่ 27 มกราคม 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th   
การสอบสัมภาษณ์      
           วันที่  29  มกราคม 2565  
 การรายงานตัว เวลา  08.30  น.  สถานที่  อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสมัภาษณ์   
 1. ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัครที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th 
 2. บัตรประจ าตวัประชาชน พรอ้มส าเนา 
 3. ใบเปลี่ยน ชื่อ – สกุล พร้อมส าเนา (ถ้าม)ี 
 4. ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา 
 5. ใบปพ.1 พร้อมส าเนา 
            6. เอกสารแสดงการไปศึกษาต่างประเทศ (ถ้าม)ี 
 7. ผลการสอบวดัระดับภาษาเยอรมนั พร้อมส าเนา 
         * โปรดลงนามส าเนาถกูตอ้งในเอกสารทกุฉบับ   

การประกาศรายชือ่ผู้ผ่านการคดัเลอืก 
 วันที่ 7 กุมภาพนัธ์ 2565               ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th และ student.mytcas.com 
การยนืยนัสิทธิเ์ขา้ศกึษาในระบบ TCAS        
           วันที่ 7-8 กุมภาพันธ ์2565                ที่  student.mytcas.com 
การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิเ์ขา้ศกึษา (ทีย่นืยนัสิทธิเ์ขา้ศึกษา) 
 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th     

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ  
         งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  โทร 02-696-5218-20  เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th/  
        อีเมล academic@arts.tu.ac.th    Facebook: งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบทา้ยประกาศ การรับสมัครบุคคลเขา้ศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศกึษา 2565         รอบที ่1.2 Portfolio 

 

คณะศิลปศาสตร ์ 
รหสั 10050206902404A ศศ.บ. สเปนและลาตนิอเมรกินัศึกษา จ านวนรบั     5     คน 
คุณสมบตัเิฉพาะของผู้สมัคร   
    1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 
        เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6                         ปวช. 
        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                                       กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย 
    2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต ่า ตลอดหลกัสตูร   วทิยาศาสตร์     คณิตศาสตร์     ภาษาต่างประเทศ   ไมก่ าหนด     
    3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต า่         2.50      2.75      3.00      3.25      3.50      ไม่ก าหนด 
    4. เกณฑค์ุณสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ  
       เกณฑภ์าษาตา่งประเทศ  
            3.1 ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 สายสามัญ ศิลป์-สเปน หรือ 
            3.2 ส าเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ศิลป์-สเปน หรือ 
            3.3 ได้ประกาศนียบัตรวัดระดับภาษาสเปน DELE, DELE Escolar หรือ SIELE (ครบทุกทักษะ) ระดับ A2 ขึ้นไป หรือ 
            3.4 ไปแลกเปลี่ยนประเทศที่ใช้ภาษาสเปนเป็นภาษาราชการอย่างน้อย 6 เดือน (เฉพาะรอบปีการศึกษา 2564 นี้เท่านั้น 
เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19) 
            3.5 ส าหรับผู้ที ่สอบเทียบวุฒิ ความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเ ทศไทย          
ในการสอบแต่ละวิชาต้องมีผลคะแนนสอบ 165 คะแนนขึ้นไป 

เกณฑก์ารคัดเลือก   
     1. พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)                     
     2. จดหมายแนะน าตัว (Statement of Purpose)              
     3. ผลการเรียน (GPAX) ณ วันที่สมัคร                           
     4. เรียงความ 

5. มีหลกัฐานการเข้าร่วมกิจกรรมตามทีก่ าหนด 
6. การสอบสัมภาษณ์ 
7. การพิจารณาและการตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสดุ 

เอกสารประกอบการสมคัร  
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดงันี้                   
     หน้า 1  ข้อมูลส่วนตัว ความสนใจ ความสามารถพเิศษ 
     หน้า 2  ประวัติการศกึษา 
     หน้า 3  จดหมายแนะน าตัว (Statement of Purpose) 
     หน้า 4  ประกาศนียบัตรตา่ง ๆ (ถ้ามี) 

 
 

     หน้า 5  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
 หน้า 6  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) 
 หน้า 7  หลักฐานแสดงการเขา้ร่วมกจิกรรมตา่งๆ (ถ้ามี) 

     หน้า 8  ประกอบด้วย  1) ประกาศนียบัตรวัดระดับภาษาสเปน และ/หรอื 
                                 2) ประกาศนียบัตรที่แสดงการไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ และ/หรือ  
                                 3) ประกาศนียบัตรแสดงทักษะความสามารถภาษาสเปน 
     หน้า 9  หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาทั้งทางด้านทักษะภาษาสเปนหรือเนื้อหาของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาสเปน 
     หน้า 10 เรยีงความเป็นภาษาไทย หัวขอ้ “แรงจูงใจในการเลือกเรียนสาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4/ตวัอักษร Angsana 16/Space 1.5 

ผู้สมคัรต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรปูแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไมเ่กนิ 10 หน้า ไมร่วมปกหน้า-หลัง และ
ไมต่อ้งมีค าน า-สารบญั โดยมขีนาดไฟล์ไมเ่กนิ 20 MB เขา้ในระบบรบัสมัคร 



เอกสารแนบทา้ยประกาศ การรับสมัครบุคคลเขา้ศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศกึษา 2565         รอบที ่1.2 Portfolio 

 

การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์ 
 วันที่ 27 มกราคม 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th   
การสอบสัมภาษณ์      
           วันที่  29  มกราคม 2565 
 การรายงานตัว เวลา  08.30  น. สถานที่  อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสมัภาษณ์   
 1. ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัครที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th 
 2. บัตรประจ าตวัประชาชน พรอ้มส าเนา 
            3. ใบเปลี่ยน ชื่อ – สกุล พร้อมส าเนา (ถ้าม)ี 
 4. ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา 
 5. ใบปพ.1 พร้อมส าเนา 
 6. ประกาศนียบัตรแสดงทักษะความสามารถภาษาสเปน (ถ้ามี) 
            7. เอกสารแสดงการไปศึกษาต่างประเทศ (ถ้าม)ี 
 * โปรดลงนามส าเนาถกูตอ้งในเอกสารทกุฉบับ   

การประกาศรายชือ่ผู้ผ่านการคดัเลอืก 
วันที่ 7 กุมภาพนัธ์ 2565               ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th และ student.mytcas.com 

การยนืยนัสิทธิเ์ขา้ศกึษาในระบบ TCAS        
          วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565                ที่  student.mytcas.com 
การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิเ์ขา้ศกึษา (ทีย่นืยนัสิทธิเ์ขา้ศึกษา) 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th     

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ  
         งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  โทร 02-696-5218-20  เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th/  
         อีเมล academic@arts.tu.ac.th  Facebook: งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบทา้ยประกาศ การรับสมัครบุคคลเขา้ศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศกึษา 2565         รอบที ่1.2 Portfolio 

 

คณะศิลปศาสตร ์ 
รหสั 10050206902501A ศศ.บ. ภาษาองักฤษ จ านวนรบั     10     คน 
คุณสมบตัเิฉพาะของผู้สมัคร   
    1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 
        เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6                      ปวช. 
        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                              กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย 
    2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต ่า ตลอดหลกัสตูร   วทิยาศาสตร์    คณิตศาสตร์    ภาษาต่างประเทศ   ไม่ก าหนด     
    3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต า่         2.50      2.75        3.00      3.25      3.50      ไม่ก าหนด 
    4. เกณฑค์ุณสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ  
        เกณฑ์ภาษาตา่งประเทศ  
 มีผลการสอบวัดระดับภาษาองักฤษ ย้อนหลงัไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสมัคร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
             1) TU GET (CBT) ไม่ต ่ากว่า 78 คะแนน หรือ 
             2) TOEFL (IBT) ไมต่ ่ากว่า 78 คะแนน หรือ 
             3) IELTS ไม่ต ่ากว่า 6.0 
เกณฑก์ารคัดเลือก   
     1. มีหลกัฐานการเข้าร่วมกจิกรรมตามที่ก าหนด                     
     2. การสอบสัมภาษณ์ 
     3. ผลการสอบวดัระดับภาษาองักฤษที่ก าหนด 
     4. การพิจารณาและการตดัสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
เอกสารประกอบการสมคัร  
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดงันี้                   
     หน้า 1  ข้อมูลส่วนตัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ 
     หน้า 2  ประวัติการศกึษา 
     หน้า 3  จดหมายแนะน าตัว (Statement of Purpose) 
     หน้า 4  ประกาศนียบัตรตา่ง ๆ (ถ้ามี) 

 
 

     หน้า 5 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
     หน้า 6 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) 
     หน้า 7 หลกัฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ (ถ้ามี) 
     หน้า 8 รางวัลการแข่งขัน-ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ      

 ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง      
และไม่ต้องมีค าน า-สารบัญ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร 

  



เอกสารแนบทา้ยประกาศ การรับสมัครบุคคลเขา้ศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศกึษา 2565         รอบที ่1.2 Portfolio 

 

การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์ 
 วันที่ 27 มกราคม 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th   
การสอบสัมภาษณ์      
           วันที่  29  มกราคม 2565 
 การรายงานตัว เวลา  08.30  น.  สถานที่  อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสมัภาษณ์   
 1. ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัครที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th 
 2. บัตรประจ าตวัประชาชน พรอ้มส าเนา 
            3. ใบเปลี่ยน ชื่อ – สกุล พร้อมส าเนา (ถ้าม)ี 
 4. ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา 
 5. ใบปพ.1 พร้อมส าเนา 
 6. ผลการสอบวดัระดับภาษาองักฤษ พรอ้มส าเนา 
 * โปรดลงนามส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ   

การประกาศรายชือ่ผู้ผ่านการคดัเลอืก 
 วันที่ 7 กุมภาพนัธ์ 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th และ  student.mytcas.com 
การยนืยนัสิทธิเ์ขา้ศกึษาในระบบ TCAS        
           วันที่ 7-8 กุมภาพันธ ์2565                ที่  student.mytcas.com 
การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิเ์ขา้ศกึษา (ทีย่นืยนัสิทธิเ์ขา้ศึกษา) 
 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th     

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ  
         งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  โทร 02-696-5218-20  เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th/  
        อีเมล academic@arts.tu.ac.th    Facebook: งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบทา้ยประกาศ การรับสมัครบุคคลเขา้ศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศกึษา 2565         รอบที ่1.2 Portfolio 

 

คณะศิลปศาสตร ์ 
รหสั 10050206902401B ศศ.บ. รสัเซยีศึกษา (โครงการพเิศษ)  จ านวนรบั     70     คน 
คุณสมบตัเิฉพาะของผู้สมัคร   
    1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา   
        เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6                      ปวช. 
        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                           กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย 

2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต า่ ตลอดหลักสตูร   วิทยาศาสตร์    คณิตศาสตร์     ภาษาต่างประเทศ    ไม่ก าหนด 
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่มัคร ขัน้ต ่า         2.50      2.75      3.00      3.25      3.50      ไม่ก าหนด 

เกณฑก์ารคัดเลือก   
1. พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)            
2. จดหมายแนะน าตัว (Statement of Purpose)              
3. ผลการเรียน (GPAX) ณ วันที่สมัคร     
4. เรียงความภาษาไทย หัวข้อ "จงวิเคราะห์จุดแข็งหรือความถนัดของตนเอง ที่จะน ามาต่อยอดในการเรียนสาขาวิชารัสเซียศึกษา"       
5. การสอบสัมภาษณ์ 
6. การพิจารณาและการตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสดุ 

เอกสารประกอบการสมคัร 
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยรายละเอียดดังนี้                   
     หน้า 1  ข้อมูลส่วนตัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ 
     หน้า 2  ประวัติการศกึษา 
     หน้า 3  จดหมายแนะน าตัว (Statement of Purpose) 
     หน้า 4  ประกาศนียบัตรตา่ง ๆ (ถ้ามี) 

 
 

     หน้า 5  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
     หน้า 6  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) 
     หน้า 7  หลกัฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ (ถ้ามี) 
     หน้า 8  เรียงความภาษาไทย หัวข้อ "จงวิเคราะห์จุดแข็งหรือความถนัดของตนเอง ที่จะน ามาต่อยอดในการเรียนสาขาวิชา        
รัสเซียศึกษา" ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4/ตัวอักษร Angsana 16 Space 1.5      

ผู้สมัครตอ้งส่งเอกสารประกอบการสมคัร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรปูแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกนิ 8 หนา้ ไมร่วมปกหนา้-หลงั 
และไมต่อ้งมคี าน า-สารบญั โดยมขีนาดไฟลไ์มเ่กนิ 20 MB เขา้ในระบบรบัสมคัร 
การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์ 
 วันที่  27 มกราคม 2565                 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th   
การสอบสัมภาษณ์    
            วันที่  29 มกราคม 2565 
            การรายงานตัว เวลา  08.30  น.                สถานที่  ตึกคณะศลิปศาสตร์  ชั้น 2 โครงการรัสเซียศึกษา มธ. ศนูย์รังสิต 
            เอกสารที่ตอ้งน ามาในวันสอบสัมภาษณ์   

1. ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัครที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th 
2. บัตรประจ าตวัประชาชน พรอ้มส าเนา 
3. ใบเปลี่ยน ชื่อ – สกุล พร้อมส าเนา (ถ้าม)ี 
4. ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา 
5. ใบปพ.1 พร้อมส าเนา 

 * โปรดลงนามส าเนาถกูตอ้งในเอกสารทกุฉบับ   
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การประกาศรายชือ่ผู้ผ่านการคดัเลอืก 
 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565                    ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th และstudent.mytcas.com 

การยนืยนัสิทธิเ์ขา้ศกึษาในระบบ TCAS        
           วันที่ 7-8 กุมภาพันธ ์2565                     ที่  student.mytcas.com 

การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิเ์ขา้ศกึษา (ทีย่นืยนัสิทธิเ์ขา้ศึกษา) 
 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565                     ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th     
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
            โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. ศูนยรงัสิต   โทร 02-696-5663-4  เว็บไซต์  www.russ.arts.tu.ac.th 

อีเมล russian_studies@arts.tu.ac.th       Facebook : โครงการรัสเซยีศึกษา ธรรมศาสตร์ 
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คณะศิลปศาสตร์ 
รหสั 10050106902801B ศศ.บ. เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตศ้ึกษา (โครงการพเิศษ)  

(ศึกษาที ่มธ.ทา่พระจนัทร)์  
จ านวนรบั  50 คน 

คุณสมบตัเิฉพาะของผู้สมัคร   
1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6      ปวช. 
        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                               กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย 

2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต า่ ตลอดหลักสตูร   วิทยาศาสตร์    คณิตศาสตร์    ภาษาต่างประเทศ    ไม่ก าหนด 
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่มัคร ขัน้ต ่า         2.50    2.75    3.00    3.25    ไมก่ าหนด  

เกณฑก์ารคัดเลือก   
         1. พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)                           

2. จดหมายแนะน าตัว (Statement of Purpose)                   
3. ผลการเรียน(GPAX)ไมต่ ่ากว่า 3.25 หรือเทียบเท่า ณ วนัที่สมัคร  
4. เรียงความ  
5. หนังสือแนะน าตัวผู้สมัคร    
6. มีหลกัฐานการเข้าร่วมกิจกรรมตามทีก่ าหนด          
7. การสอบสัมภาษณ์         
8. การพิจารณาและการตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสดุ 

Portfolio ตามรปูแบบของมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์รายละเอยีดดงันี้ 
หน้า 1     ข้อมลูส่วนตัว ความสนใจ ความสามารถพเิศษ            
หน้า 2     ประวัติการศึกษา 
หน้า 3     ระเบียนแสดงผลการเรยีน (ปพ.1) 
หน้า 4     ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) 
หน้า 5     จดหมายแนะน าตัว (Statement of Purpose) 
หน้า 6     ประกาศนียบัตรต่าง ๆ (ถ้าม)ี 
หน้า 7     หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ (ถ้าม)ี 
หน้า 8 - 9 หนงัสือแนะน าตัวผู้สมัคร (Recommendation Letter) จ านวน 2 ฉบับ (ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ) 
เขียนให้โดยครู/อาจารยจ์ากสถานศึกษาที่ผู้สมคัรก าลังศึกษาอยู่หรือที่ส าเรจ็การศึกษามา ฉบบัละ 1 ท่าน หนังสือต้องมีการลง

นามรับรองโดยครู/อาจารย์ (หากแนบมาไม่ครบ 2 ฉบับ หรือไม่มีการลงนามรับรอง จะถือว่าเอกสารไม่สมบูรณ์) 
หน้า 10   เรียงความเป็นภาษาไทย หัวข้อ “การเรียนรู้แบบสหวิทยาการมีความจ าเป็นต่อการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อย่างไร”ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 / ตัวอักษร TH Sarabun New 16 / Space 1.5                                
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปก     

หน้า-หลัง และไม่ต้องมีค าน า-สารบัญ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร 
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การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์ 
 วันที่ 27 มกราคม 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th   
การสอบสัมภาษณ์  

วันที่ 29 มกราคม 2565  
รายงานตัวและรับบัตรคิว เวลา  08.30  น.  
หลักฐานการรายงานตัว   บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ หลกัฐานทางราชการอื่นที่มีรูปถ่ายปรากฏอยู่ (ฉบบัจรงิ) 
เวลาสัมภาษณ์  เวลา 09.00 น. – 12.00 น.    
สถานที่  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์ หรือ สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom 
เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสมัภาษณ์    

  1. บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ หลักฐานทางราชการอื่นที่มีรูปถ่ายปรากฏอยู่ (ฉบบัจรงิ)      
            2. ส าเนาใบเปลี่ยน ชือ่ – สกุล (ถ้าม)ี (รับรองส าเนาถูกตอ้ง 1 ฉบับ) 
            3. Portfolio (ถ้ามี) 

การประกาศรายชือ่ผู้ผ่านการคดัเลอืก 
 วันที่ 7 กุมภาพนัธ์ 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th และ  student.mytcas.com 
การยนืยนัสิทธิเ์ขา้ศกึษาในระบบ TCAS        
           วันที่ 7-8 กุมภาพันธ ์2565                ที่  student.mytcas.com 
การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิเ์ขา้ศกึษา (ทีย่นืยนัสิทธิเ์ขา้ศึกษา) 

 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th     
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 โครงการเอเชียตะวันออกเฉยีงใตศ้ึกษา  คณะศิลปศาสตร์ โทร. 02-613-2599 / 02-613-2672 / 065-623-6678  (ในวันและเวลาราชการ)      
             Facebook : SEAS Thammasat / E-mail :  seastu.tcas@gmail.com / Website :  http://seas.arts.tu.ac.th 
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คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
รหสั 10050209220201A วท.บ. วทิยาการคอมพวิเตอร์   จ านวนรบั  10  คน 
รหสั 10050209210301A วท.บ. คณติศาสตร์ จ านวนรบั  10  คน 

รหสั 10050209210302A วท.บ. คณติศาสตรป์ระยกุต์  จ านวนรบั   5   คน 
รหสั 10050209210401A วท.บ. เคมี  จ านวนรบั  15  คน 
รหสั 10050209211001A วท.บ. วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร  จ านวนรบั  10  คน 
รหสั 10050209211002A วท.บ. วทิยาศาสตร์และนวตักรรมทางอาหาร  จ านวนรบั  10  คน 
รหสั 10050209211201A วท.บ. เทคโนโลยชีวีภาพ  จ านวนรบั  15  คน 
รหสั 10050209211801A วท.บ. วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสีิ่งทอ  จ านวนรบั  10  คน 
รหสั 10050209211901A วท.บ. เทคโนโลยเีพือ่การพฒันายัง่ยนื  จ านวนรบั  10  คน 
รหสั 10050209212701A วท.บ. ฟสิิกส์  จ านวนรบั  10  คน 
รหสั 10050209212702A วท.บ. ฟสิิกสอ์เิลก็ทรอนกิส์ จ านวนรบั  10  คน 
รหสั 10050209212801A วท.บ. วสัดุศาสตร์  จ านวนรบั   5  คน 
รหสั 10050209213101A วท.บ. วทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม  จ านวนรบั   5  คน 
รหสั 10050209213301A วท.บ. สถติ ิ จ านวนรบั   5  คน 

รหสั 10050209500401A วท.บ. เทคโนโลยกีารเกษตร  จ านวนรบั  15  คน 
รหสั 10050209220201B วท.บ. วทิยาการคอมพวิเตอร์  (โครงการพเิศษ) จ านวนรบั  10  คน 
รหสั 10050209213301B วท.บ. สถติ ิ(โครงการพเิศษ) จ านวนรบั  10  คน 
รหสั 10050209210301B วท.บ. คณติศาสตร ์(โครงการพเิศษ) จ านวนรบั  10  คน 
รหสั 10050209213302B วท.บ. คณติศาสตรก์ารจดัการ (โครงการพเิศษ)   จ านวนรบั  10  คน 
รหสั 10050409220201A วทบ. วทิยาการคอมพวิเตอร ์(ศึกษาที ่มธ.ศูนยล์ าปาง) จ านวนรบั  10  คน 
รหสั 10050209211401B วท.บ. เทคโนโลยพีลงังานชวีภาพและการแปรรปูเคมชีวีภาพ (โครงการพเิศษ)  จ านวนรบั  10  คน 

คุณสมบตัเิฉพาะของผู้สมัคร  
1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

 เป็นผู้ที่ก าลงัศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6          ปวช. 
 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6                               กศน. 
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทยีบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย 

2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต ่า ตลอดหลักสูตร   วิทยาศาสตร์ 22 นก.    คณิตศาสตร์ 12 นก.   ภาษาต่างประเทศ    ไม่ก าหนด 
3. คะแนน GPAX ณ วนัที่สมัคร ขัน้ต า่         2.50      2.75      3.00      ไม่ก าหนด  
เกณฑก์ารคัดเลือก   

1. พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 
2. จดหมายแนะน าตัว (Statement of Purpose) 
3. ผลการเรียน (GPAX) ณ วันที่สมัคร 
4. ผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ 
5. การพิจารณาและการตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด 
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เอกสารประกอบการสมคัร 
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดดงันี้ 
             หน้า 1  ข้อมูลส่วนตวั ความสนใจ ความสามารถพิเศษ 
             หน้า 2  ประวัติการศึกษา 
             หน้า 3  จดหมายแนะน าตัว (Statement of Purpose) ที่แสดงมูลเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาในสาขาที่สมัคร จุดประสงค์        
ในการประกอบอาชีพ เหตุผลที่แสดงให้เห็นความเหมาะสม และความน่าสนใจในตัวผู้สมัครที่จะเข้าศึกษาในอนาคต 
             หน้า 4  ประกาศนียบัตรต่าง ๆ (ถ้ามี) 
             หน้า 5  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
             หน้า 6  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) 
             หน้า 7  หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ (ถ้ามี) 
             หน้า 8-10 ผลงานนวัตกรรมหรือกิจกรรมหรือรางวัลการแข่งขันในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา/
หลักสูตรที่สมัคร 

ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-
หลัง และไม่ต้องมีค าน า-สารบัญ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร 
การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์ 
 วันที่ 27 มกราคม 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th   
การสอบสัมภาษณ์      
           วันที่ 29 มกราคม 2565  

การรายงานตัว  เวลา 09.00 – 10.00 น.    สถานที่  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงัสิต 
                                                    สถานที่  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 

การประกาศรายชือ่ผู้ผ่านการคดัเลอืก 
 วันที่ 7 กุมภาพนัธ์ 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th และ  student.mytcas.com 
การยนืยนัสิทธิเ์ขา้ศกึษาในระบบ TCAS        
           วันที่ 7-8 กุมภาพันธ ์2565                ที่  student.mytcas.com 
การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิเ์ขา้ศกึษา (ทีย่นืยนัสิทธิเ์ขา้ศึกษา) 
 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th     
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์รังสิต งานวิชาการและกิจการนักศกึษา โทร. 02-5644440-59 ต่อ 2020, 2045 เว็บไซต์ 
www.sci.tu.ac.th หรอื  Science & Technology Thammasat University Official บน Facebook อีเมล kanchana_t@sci.tu.ac.th 
            คณะว ิทยาศาสตร ์และเทคโนโลย ี ศ ูนย ์ล  าปาง โทร. 054 237999ต ่อ 5625 เว ็บไซต ์ https://lampang.sci.tu.ac.th หรือ                  
Science Thammasat - Lampang บน Facebook  อีเมล  lampang@sci.tu.ac.th 
 

  

mailto:kanchana_t@sci.tu.ac.th


เอกสารแนบทา้ยประกาศ การรับสมัครบุคคลเขา้ศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศกึษา 2565         รอบที ่1.2 Portfolio 

 

  

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

รหสั 10050210300601A 
รหสั 10050210300701A 
รหสั 10050210302101A 
รหสั 10050210303501A 
รหสั 10050210300501A 

วศ.บ. วิศวกรรมเคมี 
วศ.บ. วิศวกรรมเครือ่งกล 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 
วศ.บ. วิศวกรรมอตุสาหการ 
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพวิเตอร์ 

จ านวนรบั  20  คน 
จ านวนรบั  20  คน 
จ านวนรบั  20  คน 
จ านวนรบั  20  คน 
จ านวนรบั  10  คน 

คุณสมบตัเิฉพาะของผู้สมัคร   
1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 
 เป็นผู้ที่ก าลงัศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6         
 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6                           
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทยีบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย 

2. หนว่ยกติกลุ่มสาระขัน้ต า่ ตลอดหลักสูตร   วิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต  คณิตศาสตร ์12 หน่วยกิต  ภาษาตา่งประเทศ  ไมก่ าหนด 
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่มัคร ขัน้ต ่า         2.50      2.75     3.00     ไม่ก าหนด 

เกณฑก์ารคัดเลือก   
1.  เป็นผูท้ี่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในระดับชั้นมธัยมศกึษาปทีี่ 4-ชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 5 รวม 4 ภาคการศกึษาไม่ต ่ากวา่ 3.00 
2. เป็นผูท้ี่มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบด้วยกิจกรรมทางวิชาการ 
3. ผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ 
4. การพิจารณาและตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

เอกสารประกอบการสมคัร 
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดดงันี้ 

หน้า 1 ข้อมูลส่วนตัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ 
หน้า 2 ประวัตกิารศึกษา 
หน้า 3 จดหมายแนะนาตัว (Statement of Purpose) ที่แสดงมูลเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาในสาขาที่สมัคร จุดประสงค์ในการ

ประกอบอาชพี เหตุผลที่แสดงให้เห็นความเหมาะสม และความมั่นใจในตัวผู้สมัครที่จะเข้าศึกษาในอนาคต 
หน้า 4 ประกาศนียบัตรต่าง ๆ (ถ้าม)ี 
หน้า 5 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
หน้า 6 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) 
หน้า 7 หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกจิกรรมต่าง ๆ (ถ้ามี) 
หน้า 8-10 ความสามารถพิเศษ หรือกิจกรรมทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์ 
ผู้สมัครตอ้งส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟลเ์อกสารในรปูแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกนิ 10 หน้า ไม่รวมปกหนา้-หลงั

และไม่ต้องมีค าน า-สารบัญ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัครเอกสารประกอบการสมัคร 
การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์ 
 วันที่  27 มกราคม 2565       ดูรายละเอยีดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th                  
การสอบสัมภาษณ์   
           วันที่  29 มกราคม 2565  

การรายงานตัว เวลา  08.30  น.           สถานที่  คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงัสิต 



เอกสารแนบทา้ยประกาศ การรับสมัครบุคคลเขา้ศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศกึษา 2565         รอบที ่1.2 Portfolio 

 

 

  

การประกาศรายชือ่ผู้ผ่านการคดัเลอืก 
 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565                 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th และ  student.mytcas.com 
การยนืยนัสิทธิเ์ขา้ศกึษาในระบบ TCAS        
           วันที่ 7-8 กุมภาพันธ ์2565                  ที่  student.mytcas.com 
การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิเ์ขา้ศกึษา (ทีย่นืยนัสิทธิเ์ขา้ศึกษา) 
 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565                  ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th     
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร .02-5643001-9 ต่อ 3012, 3013 และ 3024 facebook : งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. 



เอกสารแนบทา้ยประกาศ การรับสมัครบุคคลเขา้ศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศกึษา 2565         รอบที ่1.2 Portfolio 

 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

รหสั 10050210301601A วศ.บ. สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟา้ จ านวนรบั 20 คน 
คุณสมบตัเิฉพาะของผู้สมัคร   
1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

 เป็นผู้ที่ก าลงัศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6          ปวช. 
 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6                               กศน. 
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทยีบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย 

2. หนว่ยกติกลุ่มสาระขัน้ต า่ตลอดหลักสูตร   วิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต  คณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต  ภาษาตา่งประเทศ  ไมก่ าหนด 
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่มัคร ขัน้ต ่า    2.50      2.75      3.00      ไม่ก าหนด  
เกณฑก์ารคัดเลือก   

1. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในระดับชั้นมธัยมศกึษาปทีี่ 4-ชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 5 รวม 4 ภาคการศกึษาไม่ต ่ากวา่ 3.00 หรือ 
เป็นผู้ที่มีผลการเรียนจากโรงเรียนการไฟฟ้าเกรดเฉลี่ยสะสมไมต่ ่ากวา่ 3.00 

2. เป็นผูท้ี่มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบด้วยกิจกรรมทางวิชาการ 
3. ผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ 
4. การพิจารณาและตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

เอกสารประกอบการสมคัร 
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดดงันี้ 

หน้า 1  ข้อมูลส่วนตัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ 
หน้า 2  ประวัตกิารศึกษา 
หน้า 3 จดหมายแนะนาตัว (Statement of Purpose) ที่แสดงมูลเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาในสาขาที ่สมัคร จุดประสงค์             

ในการประกอบอาชีพ เหตุผลที่แสดงให้เห็นความเหมาะสม และความมั่นใจในตัวผู้สมัครที่จะเข้าศึกษาในอนาคต 
หน้า 4  ประกาศนียบัตรต่าง ๆ (ถ้าม)ี 
หน้า 5  ระเบยีนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
หน้า 6  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) 
หน้า 7  หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกจิกรรมต่าง ๆ (ถ้ามี) 
หน้า 8-10 ความสามารถพิเศษ หรือกิจกรรมทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์ 
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง และ

ไม่ต้องมีค าน า-สารบัญ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร 
การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์ 
 วันที่ 27 มกราคม 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th   
การสอบสัมภาษณ์      

วันที่  29 มกราคม 2565  
การรายงานตัว เวลา 08.30 น.     สถานที่  คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงัสิต 

การประกาศรายชือ่ผู้ผ่านการคดัเลอืก 
 วันที่ 7 กุมภาพนัธ์ 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th และ  student.mytcas.com 
การยนืยนัสิทธิเ์ขา้ศกึษาในระบบ TCAS        
           วันที่ 7-8 กุมภาพันธ ์2565                ที่  student.mytcas.com 
การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิเ์ขา้ศกึษา (ทีย่นืยนัสิทธิเ์ขา้ศึกษา) 
 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th     
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร .02-5643001-9 ต่อ 3012 , 3013 และ 3024 faecbook : งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. 
  



เอกสารแนบทา้ยประกาศ การรับสมัครบุคคลเขา้ศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศกึษา 2565         รอบที ่1.2 Portfolio 

 

คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 
รหสั 10050210300001E วศ.บ. (หลกัสูตรนานาชาต)ิ (หลักสูตรสองสถาบนั) (TEP) จ านวนรบั 30 คน 

รหสั 10050210300002E วศ.บ.  (หลกัสตูรนานาชาต)ิ (TEPE) จ านวนรบั 15 คน 

คุณสมบตัเิฉพาะของผู้สมัคร   
1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

  เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6     
  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6                           
  เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย 

2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต ่า ตลอดหลักสูตร   วิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต   คณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต  ภาษาต่างประเทศ  
  ไม่ก าหนด (เฉพาะหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทย) 

3. เกณฑ์ภาษาต่างประเทศ ผลคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การรับเข้าหลักสูตรนานาชาติ (แบบมีเงื่อนไข) หรือ ผลคะแนนภาษาอังกฤษ 
(ตามเกณฑ์การรับเข้าหลักสูตรนานาชาติ) ประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนี้ 

3.1 ยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษ (แบบมีเงือ่นไข) คณะฯ จะรับพิจารณาแบบมีเงื่อนไข และต้องเข้าเรียนวิชาปรับพื้นฐานด้านภาษา
เพิ่มเติมตามที่คณะฯ ก าหนดก่อนเปิดภาคการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 ผู้สมัครต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่ต ่ากว่าเกณฑ์    
ด ังน ี ้  TU-GET (PBT) ไม ่ต  ่ากว ่า 400 หร ือ TU-GET (CBT) ไม ่ต  ่ากว ่า 32 หร ือ TOEFL (PBT) ไม ่ต  ่ากว ่า 400 หรือ TOEFL (IBT)                 
ไม่ต ่ากว่า 32 หรือ IELTS ไม่ต ่ากว่า 4.5 โดยผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันสมัคร  

3.2 ผลคะแนนภาษาอังกฤษ  (เกณฑ์การร ับเข้าหลักสูตรนานาชาติ) ดังนี ้ TU-GET (PBT) ไม่ต  ่ากว่า 500 หรือ TU-GET (CBT)                     
ไม่ต ่ากว่า 61 หรือ TOEFL (PBT) ไม่ต ่ากว่า 500 หรือ TOEFL (IBT) ไม่ต ่ากว่า 61 หรือ IELTS ไม่ต ่ากว่า 6.0 โดยผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันสมัคร 

เกณฑก์ารคัดเลือก  
พิจารณาจาก 3 ช่องทาง ประกอบด้วย  

ช่องทางที่ 1 พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) จดหมายแนะน าตัว Statement of Purpose และผลคะแนนภาษาอังกฤษ และ
สอบสัมภาษณ์ โดยแฟ้มสะสมงานต้องเป็นผลงานวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ 

ช่องทางที่ 2 พิจารณาผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(หรือเทียบเท่าทั้งในและต่างประเทศ)  ไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษา และ  
ผลคะแนนภาษาอังกฤษ และสอบสัมภาษณ์ โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่ต ่ากว่า 2.75 และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่ต ่ากว่า 2.75 หรือ 

ช่องทางที่ 3 พิจารณาผลคะแนนมาตรฐานสากล หรือคะแนนความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ  (อย่างใดอย่างหนึ่ง) และผลคะแนน
ภาษาอังกฤษ และสอบสัมภาษณ์ (เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้        

1. ผลคะแนน SAT I ประกอบด้วย Math ไม่น้อยกว่า 620 คะแนน และ Evidence – Based Reading and Writing       
ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน หรือ 

2. ผลคะแนน IB Diploma /IB Diploma Course Results (IBCR) ประกอบด้วย Math และ Physics ไม่น้อยกว่า 5 คะแนน หรือ 
3. ผลคะแนน ACT ประกอบด้วย ACT Composite score ไม่น้อยกว่า 21 คะแนน และ Math & Science ไม่น้อยกว่า   

20 คะแนน หรือ 
4. ผลคะแนน GCE ‘A’ level ประกอบดว้ย Math และ Physics ไม่น้อยกว่า C หรือ 
5. ผลคะแนน GED ประกอบด้วย Math และ Science ไม่น้อยกว่า 160 คะแนน หรือ  
6. ผลคะแนน GSAT ประกอบด้วย Math ไม่นอ้ยกว่า 620 คะแนน และ Reading ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน หรือ 
7. ผลคะแนน PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ หรือ PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ หรือ PAT3 ความถนัดทาง

วิศวกรรมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน 
  



เอกสารแนบทา้ยประกาศ การรับสมัครบุคคลเขา้ศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศกึษา 2565         รอบที ่1.2 Portfolio 

 

เอกสารประกอบการสมคัร  
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

หน้า 1 รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า) 
ข้อมูลส่วนตัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ 
หน้า 2 ประวตักิารศึกษา 
หน้า 3 จดหมายแนะน าตัว (Statement of Purpose) ที่แสดงมูลเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาในสาขาที่สมัคร จุดประสงค์ในการ

ประกอบอาชพี เหตุผลที่แสดงให้เห็นความเหมาะสม 
หน้า 4 ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  
หน้า 5 ประกาศนียบัตรส าเร็จการศึกษา หรือ ประกาศนียบัตรของคะแนนมาตรฐาน (กรณีทีน่ักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียน

นานาชาติ หรือโรงเรียนในต่างประเทศ) 
หน้า 6 คะแนนมาตรฐานทางดา้นภาษาอังกฤษ 
หน้า 7 คะแนนมาตรฐานสากล หรือ ผลคะแนนความถนดัทางวชิาการและวชิาชีพ 
หน้า 8 เอกสารระบุตัวตนผู้สมคัร ได้แก่ ส าเนาบัตรประชาชน (หรอื Passport ส าหรับนักศึกษาต่างชาติ) ส าเนาทะเบียนบ้าน  
หน้า 9-10 รางวัลการแขง่ขันในระดับชาติหรอืระดับนานาชาติ ที่เกี่ยวกับสาขาวิชา/หลักสูตรที่สมัคร 
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง          

และไม่ต้องมีค าน า –สารบัญ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร  
การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์ 
 วันที่ 27 มกราคม 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th   
การสอบสัมภาษณ์      
           วันที่ 29 มกราคม 2565  

การรายงานตัว เวลา 09.00 น.     สถานที่  อาคารอ านวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงัสิต 

การประกาศรายชือ่ผู้ผ่านการคดัเลอืก 
 วันที่ 7 กุมภาพนัธ์ 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th และ  student.mytcas.com 
การยนืยนัสิทธิเ์ขา้ศกึษาในระบบ TCAS        
           วันที่ 7-8 กุมภาพันธ ์2565                ที่  student.mytcas.com 
การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิเ์ขา้ศกึษา (ทีย่นืยนัสิทธิเ์ขา้ศึกษา) 
 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th     
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน และโครงการหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  

โทร 02-564-3001 – 9 ตอ่ 3256, 3027-8, 3196 หรือ 083-618-3410 
เว็บไซต์ www.tep.engr.tu.ac.th , email: tep_admission@engr.tu.ac.th      
Facebook : Tep-Tepe คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.   Line ID : @tse-thammasat 

 

  

http://www.tep.engr.tu.ac.th/


เอกสารแนบทา้ยประกาศ การรับสมัครบุคคลเขา้ศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศกึษา 2565         รอบที ่1.2 Portfolio 

 

 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

รหสั 10050210301001B วศ.บ. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (โครงการพเิศษ) จ านวนรบั 20 คน 

รหสั 10050210301601B วศ.บ. วศิวกรรมไฟฟา้อตุสาหการ (โครงการพเิศษ) จ านวนรบั 20 คน 

รหสั 10050210302101B วศ.บ. วิศวกรรมโยธาและการบรหิารการกอ่สรา้ง (โครงการพเิศษ) จ านวนรบั 20 คน 

คุณสมบตัเิฉพาะของผู้สมัคร  
1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6         
        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                           
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย 

2. หนว่ยกติกลุ่มสาระขัน้ต า่ ตลอดหลักสูตร   วิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต   คณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต  ภาษาตา่งประเทศ  ไมก่ าหนด 
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่มัคร ขัน้ต ่า     2.50      2.75      3.00      ไม่ก าหนด 
4. เกณฑค์วามสามารถพเิศษ รางวลัการแขง่ขนัในระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาต ิทีเ่กีย่วกบัสาขาวชิา/หลักสตูรทีส่มัคร และมกีารสอบ
สัมภาษณ์โดยการพจิารณาและตดัสินผลการคดัเลอืกของคณะกรรมการถอืเป็นที่สิ้นสุด 
เกณฑก์ารคัดเลือก   

1. พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 
2. จดหมายแนะน าตัว (Statement of Purpose) 
3. ผลการเรียน (GPAX) ณ วันที่สมัคร 

เอกสารประกอบการสมคัร  
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดงันี้  

หน้า 1 ขอ้มูลส่วนตัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ 
หน้า 2 ประวตักิารศึกษา 
หน้า 3 จดหมายแนะน าตัว (Statement of Purpose)  
หน้า 4 ประกาศนียบัตรต่าง ๆ (ถ้าม)ี 
หน้า 5 ระเบยีนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หนา้ 6 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้าม)ี 
หน้า 7 หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกจิกรรมต่าง ๆ (ถ้ามี) 
หน้า 8-10 รางวัลการแขง่ขันในระดับชาติหรอืระดับนานาชาติ ที่เกี่ยวกับสาขาวิชา/หลักสูตรที่สมัคร  
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF 

รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง/ค าน า/สารบัญ และขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร 
การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์ 
 วันที่  27 มกราคม 2565    ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th   
การสอบสัมภาษณ์   

วันที่  29 มกราคม 2565  
การรายงานตัว เวลา 08.30 น.    สถานที่  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

การประกาศรายชือ่ผู้ผ่านการคดัเลอืก 
 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565               ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th และ  student.mytcas.com 

การยนืยนัสิทธิเ์ขา้ศกึษาในระบบ TCAS        
           วันที่ 7-8 กุมภาพันธ ์2565                ที่  student.mytcas.com 
การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิเ์ขา้ศกึษา (ทีย่นืยนัสิทธิเ์ขา้ศึกษา) 
 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th     
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์   โทร 02-564-3001-9 ต่อ 3250  เว็บไซต์ www.tupine.engr.tu.ac.th 



เอกสารแนบทา้ยประกาศ การรับสมัครบุคคลเขา้ศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศกึษา 2565         รอบที ่1.2 Portfolio 

 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

รหสั 10050310302001A วศ.บ. วศิวกรรมเทคโนโลยยีานยนต์ (V-TECH)  (ศึกษาที ่มธ.ศูนยพ์ทัยา) จ านวนรบั 10 คน 
คุณสมบตัเิฉพาะของผู้สมัคร   

1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 
        เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6  ปวช. (ช่างอุตสาหกรรม) 
        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                           
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย 

2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต า่ ตลอดหลักสตูร   วิทยาศาสตร์       คณิตศาสตร์   ภาษาต่างประเทศ   ไม่ก าหนด 
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่มัคร ขัน้ต ่า         2.50      2.75      3.00      ไม่ก าหนด 
4. เกณฑ์ความสามารถพิเศษ รางวัลการแข่งขันในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ที ่เกี ่ยวกับสาขาวิชา/หลักสูตรที่สมัคร และ              

มีการสอบสัมภาษณ์โดยการพิจารณาและตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  

เกณฑก์ารคัดเลือก   
1. พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 
2. จดหมายแนะน าตัว (Statement of Purpose) 
3. ผลการเรียน (GPAX) ณ วันที่สมัคร 

เอกสารประกอบการสมคัร  
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดงันี้  

หน้า 1 ข้อมูลส่วนตัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ 
หน้า 2 ประวัตกิารศึกษา 
หน้า 3 จดหมายแนะน าตัว (Statement of Purpose)  
หน้า 4 ประกาศนียบัตรต่าง ๆ (ถ้าม)ี 
หน้า 5 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  
หน้า 6 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) 
หน้า 7 หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกจิกรรมต่าง ๆ (ถ้ามี) 

       หน้า 8-10 รางวัลการแขง่ขันในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ที่เกี่ยวกับสาขาวิชา/หลักสูตรที่สมัคร  
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF    

รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง/ค าน า/สารบัญ และขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร 
การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์ 
 วันที่  27 มกราคม 2565       ดูรายละเอยีดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th   
การสอบสัมภาษณ์   
           วันที่  29 มกราคม 2565  

การรายงานตัว เวลา 08.30 น.      สถานที่  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงัสิต 
การประกาศรายชือ่ผู้ผ่านการคดัเลอืก 
 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th และ  student.mytcas.com 

การยนืยนัสิทธิเ์ขา้ศกึษาในระบบ TCAS        
           วันที่ 7- 8 กุมภาพันธ์ 2565                ที่  student.mytcas.com 

การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิเ์ขา้ศกึษา (ทีย่นืยนัสิทธิเ์ขา้ศึกษา) 

 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th     

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  โทร 02-564-3001-9 ต่อ 3250   เว็บไซต์ www.tupine.engr.tu.ac.th 



เอกสารแนบทา้ยประกาศ การรับสมัครบุคคลเขา้ศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศกึษา 2565         รอบที ่1.2 Portfolio 

 

คณะสหเวชศาสตร์ 
รหสั 10050212110101A วท.บ. กายภาพบ าบดั จ านวนรบั  5 คน 

คุณสมบตัเิฉพาะของผู้สมัคร   
1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

    เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์             ปวช. 
    เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6  สายสามัญ แผนการเรียนวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์        กศน. 
    เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรอื เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย 

2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต า่ ตลอดหลักสตูร   วิทยาศาสตร์    คณิตศาสตร์    ภาษาต่างประเทศ   ไม่ก าหนด 
     3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต า่         2.50      2.75      3.00      ไม่ก าหนด  
     4. เกณฑ์คุณสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ 
              4.1 ควรมีความสูงไม่น้อยกว่า 155 ซม. เพื่อให้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
              4.2 ไม่มีความพิการจนเป็นอุปสรรคในการใช้มือทั้งสองข้าง 
เกณฑก์ารคัดเลือก   

1. ผลการเรียน 
2. ผลงานความเป็นเลิศทางวิชาการทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมีหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ก าหนด                     
3. การสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ 
4. การพิจารณาและตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

เอกสารประกอบการสมคัร 
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดดงันี้ 

หน้าที่  1 ข้อมูลส่วนตัว 
หน้าที่ 2 Statement of Purpose (เรียงความแสดงประวัติการศึกษา และมูลเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาสาขากายภาพบ าบัด)            

ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 
หน้าที่ 3 ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
หน้าที่ 4-10  หลักฐานที่แสดงความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือ คณิตศาสตร์ ดีเด่น/รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 

ระดับเขตการศึกษาขึ้นไปหรือรางวัลชนะเลิศระดับประเทศหรือนานาชาติ 
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง และ    

ไม่ต้องมีค าน า-สารบัญ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร 
การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์ 
      วันที่ 27 มกราคม 2565    ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th   
การสอบสัมภาษณ์      
      วันที่ 29 มกราคม 2565  
      การรายงานตัว เวลา 08.30  น.     สถานที่ ห้องบรรยายชั้น 2 อาคารปิยชาติ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงัสิต 
การประกาศรายชือ่ผู้ผ่านการคดัเลอืก 
      วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565     ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th และ  student.mytcas.com 
การยนืยนัสิทธิเ์ขา้ศกึษาในระบบ TCAS        
           วันที่ 7-8 กุมภาพันธ ์2565      ที ่ student.mytcas.com 
การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิเ์ขา้ศกึษา (ทีย่นืยนัสิทธิเ์ขา้ศึกษา) 
 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565      ดูรายละเอยีดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th     
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงัสิต โทร 02-986-9213 ต่อ 7232 เวบ็ไซต์  https://allied.tu.ac.th 
           Facebook คณะสหเวชศาสตร์: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of Allied Health Sciences, TU 



เอกสารแนบทา้ยประกาศ การรับสมัครบุคคลเขา้ศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศกึษา 2565         รอบที ่1.2 Portfolio 

 

คณะสหเวชศาสตร์ 
รหสั 10050212112001A วท.บ. วทิยาศาสตรก์ารกฬีาและการออกก าลังกาย จ านวนรบั  15  คน 

คุณสมบตัเิฉพาะของผู้สมัคร   
1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 
 เป็นผู้ที่ก าลงัศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6            ปวช. 
 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6                               กศน. 
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทยีบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย 

2. หนว่ยกติกลุ่มสาระขัน้ต า่ ตลอดหลักสูตร   วิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต  คณิตศาสตร ์12 หน่วยกิต  ภาษาตา่งประเทศ  ไมก่ าหนด 
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่มัคร ขัน้ต ่า         2.50      2.75      3.00      ไม่ก าหนด  

เกณฑก์ารคัดเลือก   
1. พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ตามรายละเอียดดังนี้ 

แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) : น าเสนอประวัติส่วนตัว ผลการเรียนและผลงานกิจกรรมหรือรางวัลการแข่งขันในระดับชาติหรือ 
นานาชาติ (ผลงานย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี ) โดยผู้สมัครจะต้องมีผลงานที่เกี ่ยวข้องกับสาขาวิชา /หลักสูตรที่สมัคร ตามข้อใดข้อหนึ่ง   
ดังต่อไปนี้ 

 1.1 ตัวแทนทีมชาติ เยาวชนทีมชาติ นักเรียนอาเซียน  
 1.2 ชนะเลศิอันดับ 1-3 ในรายการในรายการหนึ่งดังตอ่ไปนี้ 
   1) ชงิชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

 2) รายการแข่งขันที่รับรองโดย สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย กรมพลศึกษา สมาคมกีฬาจังหวัด     
องค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจที่ดูแลจัดการแข่งขันกีฬาหรือส่งเสริมกีฬา  

1.3 นักกีฬาอาชีพ ที่มีสัญญาและสังกัดทีมที่อยู่ในลีกสูงสุดของประเทศ (ไม่น้อยกว่า 2 ปี) 
 หมายเหต:ุ ขอ้ 1,2, มผีลงานยอ้นหลังไมเ่กนิ 5 ป ีและ ขอ้3. มรีะยะสัญญาไมน่อ้ยกวา่ 2 ป ี

2. จดหมายแนะน าตัว (Statement of Purpose) 
3. ผลการเรียน (GPAX) ณ วันที่สมัคร 
4.  ผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ 
5.  การพจิารณาและตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

เอกสารประกอบการสมคัร 
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดดงันี้ 

หน้าที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว / ความสามารถพิเศษ 
หน้าที่ 2 จดหมายแนะน าตัว (Statement of Purpose) พร้อมแสดงเหตุผลในการเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาวทิยาศาสตรก์ารกีฬาและ  

การออกก าลังกาย  
หน้าที่ 3  ประวัติการศึกษาและใบแสดงผล ปพ.1 
หน้าที่ 4-10  ประกาศนียบัตร และ ผลงานกิจกรรม หรือ รางวัลการแข่งขันระดับ นานาชาติ ระดับชาติ ผลงานย้อนหลัง 5 ปี ที่เกี่ยวข้องกับ

สาขาวิชา/ หลักสูตรที่สมัคร 
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง 

และไม่ต้องมีค าน า-สารบัญ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร 
  



เอกสารแนบทา้ยประกาศ การรับสมัครบุคคลเขา้ศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศกึษา 2565         รอบที ่1.2 Portfolio 

 

การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์ 
 วันที่ 27 มกราคม 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th   
การสอบสัมภาษณ์      
     วันที่ 29 มกราคม 2565  

     การรายงานตัว เวลา 08.30  น.  สถานที่ ห้องบรรยายชั้น 2 อาคารปิยชาติ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงัสิต 
การประกาศรายชือ่ผู้ผ่านการคดัเลอืก 
      วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th และ  student.mytcas.com 
การยนืยนัสิทธิเ์ขา้ศกึษาในระบบ TCAS        
      วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565                     ที่  student.mytcas.com 
การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิเ์ขา้ศกึษา (ทีย่นืยนัสิทธิเ์ขา้ศึกษา) 
      วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th     
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
      คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงัสิต โทร 02-986-9213 ต่อ 7217 เว็บไซต์  https://allied.tu.ac.th 
      Facebook คณะสหเวชศาสตร์: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of Allied Health Sciences, TU 
 

  



เอกสารแนบทา้ยประกาศ การรับสมัครบุคคลเขา้ศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศกึษา 2565         รอบที ่1.2 Portfolio 

 

คณะสหเวชศาสตร์ 
รหสั 10050212112001B ศศ.บ. การจดัการกฬีา (โครงการพเิศษ) จ านวนรบั   130    คน 
คุณสมบตัเิฉพาะของผู้สมัคร  

1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 
   เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6         ปวช. 
   เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6                               กศน. 
   เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย 

2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต า่ ตลอดหลักสตูร   วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร ์ ภาษาต่างประเทศ  ไม่ก าหนด 
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่มัคร ขัน้ต ่า         2.50      2.75      3.00      ไม่ก าหนด  
4. เกณฑค์ุณสมบตัเิฉพาะอื่น ๆ : ด้านกีฬาและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกก าลังกาย นันทนาการและการเล่นกีฬา 

เกณฑก์ารคัดเลือก  
1. พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)           
2. จดหมายแนะน าตัว (Statement of Purpose) 
3. ผลการเรียน (GPAX) ณ วันที่สมัคร 

เอกสารประกอบการสมคัร 
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดดงันี้ 

หน้า 1  ข้อมูลส่วนตัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ 
หน้า 2  ประวัตกิารศึกษา 
หน้า 3  จดหมายแนะน าตัว (Statement of Purpose) 
หน้า 4  ประกาศนียบัตรต่าง ๆ (ในช่วงปีพ.ศ.2561-2564) 
หน้า 5  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
หน้า 6  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) 
หน้า 7  หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกจิกรรมต่าง ๆ (ในช่วงปีพ.ศ.2561-2564) 
หน้า 8  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (รับรองส าเนาถูกต้อง) 

         หน้า 9  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
หน้า 10 หลกัฐานผลงานกิจกรรมหรือรางวัลการแข่งขันด้านกีฬาและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกก าลังกาย นันทนาการและการ

เล่นกีฬา ที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้  (ในช่วงปีพ.ศ.2561-2564) 
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง         

และไม่ต้องมีค าน า-สารบัญ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร 
การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์ 
      วันที่ 27 มกราคม 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th   
การสอบสัมภาษณ์      
      วันที่ 29 มกราคม 2565  
      การรายงานตัว เวลา 08.30  น.   สถานที ่ห้องบรรยายชัน้ 2 อาคารปิยชาติ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงัสิต 
การประกาศรายชือ่ผู้ผ่านการคดัเลอืก 
       วันที่ 7 กมุภาพันธ์ 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th และ  student.mytcas.com 
การยนืยนัสิทธิเ์ขา้ศกึษาในระบบ TCAS        
       วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565                    ที่  student.mytcas.com 
การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิเ์ขา้ศกึษา (ทีย่นืยนัสิทธิเ์ขา้ศึกษา) 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th     
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 

คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงัสิต โทร 02-986-9213 ต่อ 7299 เวบ็ไซต์  https://allied.tu.ac.th 
Facebook คณะสหเวชศาสตร์: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of Allied Health Sciences, TU 

  



เอกสารแนบทา้ยประกาศ การรับสมัครบุคคลเขา้ศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศกึษา 2565         รอบที ่1.2 Portfolio 

 

คณะสหเวชศาสตร์ 
รหสั 10050212902002B ศศ.บ. การฝึกสอนกฬีา (โครงการพเิศษ) จ านวนรบั  70  คน 

คุณสมบตัเิฉพาะของผู้สมัคร 
1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 
 เป็นผู้ที่ก าลงัศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6        ปวช. 
 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6                           กศน. 
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทยีบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย 

2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต า่ ตลอดหลักสตูร   วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร ์  ภาษาต่างประเทศ   ไม่ก าหนด 
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่มัคร ขัน้ต ่า         ไม่ต ่ากว่า 2.00      2.50      2.75      3.00      ไม่ก าหนด   
4. เกณฑค์ุณสมบตัเิฉพาะอื่น ๆ (เกณฑ์ความสามารถพเิศษ) 

4.1 ตัวแทนทีมชาติ เยาวชนทมีชาติ นักเรียนอาเซียน หรือ 
4.2 ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแหง่ชาติ กฬีาเยาวชนแหง่ชาติ กีฬานกัเรยีน นักศึกษาแห่งประเทศไทย หรือ 
4.3 ชนะเลิศอันดับ 1-3 ในรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้ 

- ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
- รายการแข่งขันที่รับรองโดย สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย กรมพลศึกษา สมาคมกีฬาจังหวัด 
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่ดูแลจัดการแข่งขันหรือส่งเสริมกีฬา หรือ 

4.4 นักกีฬาอาชีพที่มีสัญญาและสังกัดทีมที่อยู่ในลีคสูงสุดของประเทศ 
หมายเหต:ุ ข้อ 4.1, 4.2, 4.3 มผีลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี และข้อ 4.4 มรีะยะสัญญาไม่น้อยกว่า 2 ป ี

เกณฑก์ารคัดเลือก 
1. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (มีผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ป)ี 
2. ผลการเรียน (GPAX) ณ วันที่สมัคร 

เอกสารประกอบการสมคัร 
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดดงันี้ 
             หน้า 1  ข้อมูลส่วนตวั ความสนใจ ความสามารถพิเศษ 
             หน้า 2  ประวัติการศึกษา 
             หน้า 3  จดหมายแนะน าตัว (Statement of Purpose) 
             หน้า 4  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
             หน้า 5  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) 
             หน้า 6  หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ (ถ้ามี) 
             หน้า 7  หนังสือรับรอง/ประกาศนียบัตร ตามเกณฑ์ความสามารถพิเศษ ข้อ 4.1 หรือ 4.2 หรือ 4.3 หรือ 4.4 

ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง และ     
ไม่ต้องมีค าน า-สารบัญ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร 
การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์ 
    วันที่ 27 มกราคม 2565            ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th   
การสอบสัมภาษณ์      
    วันที่ 29 มกราคม 2565  

    การรายงานตัว เวลา 08.30  น.  สถานที่ หอ้งบรรยายชั้น 2 อาคารปิยชาติ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงัสิต 
  



เอกสารแนบทา้ยประกาศ การรับสมัครบุคคลเขา้ศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศกึษา 2565         รอบที ่1.2 Portfolio 

 

การประกาศรายชือ่ผู้ผ่านการคดัเลอืก 
    วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th และ  student.mytcas.com 
การยนืยนัสิทธิเ์ขา้ศกึษาในระบบ TCAS        
    วันที่ 7-8 กมุภาพันธ์ 2565                        ที่  student.mytcas.com 
การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิเ์ขา้ศกึษา (ทีย่นืยนัสิทธิเ์ขา้ศึกษา) 
    วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th     
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
    คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงัสิต โทร 02-986-9213 ต่อ 7299 เว็บไซต์  https://allied.tu.ac.th 
    Facebook คณะสหเวชศาสตร์: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of Allied Health Sciences, TU 
 

  

https://allied.tu.ac.th/


เอกสารแนบทา้ยประกาศ การรับสมัครบุคคลเขา้ศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศกึษา 2565         รอบที ่1.2 Portfolio 

 

คณะพยาบาลศาสตร ์
รหสั 10050214111701A  หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑติ   จ านวนรบั  30   คน 

คุณสมบตัเิฉพาะของผู้สมัคร   
1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

 เป็นผู้ที่ก าลงัศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 ป ี2564 แผนการศกึษาวทิยาศาสตร์-คณติศาสตร ์                                  
 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6        กศน.      ปวช. 
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทยีบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย 

2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต า่ ตลอดหลักสตูร   วิทยาศาสตร์   คณิตศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ  ไม่ก าหนด 
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่มัคร ขัน้ต ่า         2.50      2.75      3.00      ไม่ก าหนด  
4. เกณฑค์ุณสมบตัเิฉพาะอื่น ๆ 

1.  มีผลการเรียนตั้งแต่ ม.4 - ม.6 ภาคที่ 1 (5 ภาคการศึกษา)   ในวิชาคณิตศาตร์ ชีววิทยา และเคมี ไม่ต ่ากว่า 3.00 
2.  มีแฟ้มสะสมผลงานที ่มีผลการประกวดโครงการทางวิทยาศาสตร์หรือ ภาษาอังกฤษ หรือ คอมพิวเตอร์ที ่ได้รับรางวัล           

ระดับจังหวัดขึ้นไป 
5. เกณฑ์เฉพาะอื่น ๆ  เช่น  ตาบอดสี 

  6. การตรวจสขุภาพ  
 ให ้น  าผลการตรวจร ่างกายจากโรงพยาบาลของร ัฐไปแสดงในว ันสอบสัมภาษณ์  โดย พ ิมพ ์แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพ                             
จาก  www.nurse.tu.ac.th  ระบุผลการตรวจร่างกาย ดังนี ้

1. ตรวจเลือด (CBC และ ไวรัสตับอักเสบ B) และแนบผลทางปฏิบัติการ 
2. ตรวจปัสสาวะ (UA และ Amphetamine) และแนบผลทางปฏิบัติการ 
3. ตรวจเอกซเรย์ปอด (ไมต่อ้งน าฟิล์มเอกซเรยม์า) 
4. ตรวจตาบอดส ี  
5. ตรวจการมองเห็น (VA)   

เกณฑก์ารคัดเลือก   
1. พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)  ย้อนหลังไม่เกิน 2 ป ี
2. จดหมายแนะน าตัว (Statement of Purpose) 
3. ผลการเรียน (GPAX) ณ วันที่สมัคร 
4. ผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ 
5. การพิจารณาและตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

เอกสารประกอบการสมคัร 
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดดงันี้ 

หน้า 1 ข้อมูลส่วนตัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ  
หน้า 2 ประวัตกิารศึกษา  
หน้า 3 จดหมายแนะน าตัว (Statement of Purpose)  
หน้า 4 ประกาศนียบัตรต่าง ๆ (ถ้าม)ี  
หน้า 5 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  
หน้า 6 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)  
หน้า 7 - 10 ผลการประกวดโครงการทางวทิยาศาสตร์หรือ ภาษาอังกฤษ หรอื คอมพิวเตอรท์ี่ได้รับรางวัลระดับจังหวดัขึ้นไป  

     ผู้สมัครตอ้งส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟลเ์อกสารในรปูแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไมเ่กนิ 10 หนา้ ไมร่วมปกหนา้-หลงั  
และไมต่อ้งมคี าน า-สารบญั โดยมขีนาดไฟลไ์มเ่กนิ 20 MB เขา้ในระบบรบัสมคัร        

  

http://www.nurse.tu.ac.th/


เอกสารแนบทา้ยประกาศ การรับสมัครบุคคลเขา้ศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศกึษา 2565         รอบที ่1.2 Portfolio 

 

การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์ 
 วันที่ 27 มกราคม 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th   
การสอบสัมภาษณ์      
           วันที่ 29  มกราคม 2565  

การรายงานตัว  เวลา 08.30  น.    สถานที่  หอ้งบรรยาย 223  ชั้น 2 อาคารปิยชาติ  คณะพยาบาลศาสตร์    
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

การประกาศรายชือ่ผู้ผ่านการคดัเลอืก 
 วันที่ 7 กุมภาพนัธ์ 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th และ  student.mytcas.com 
การยนืยนัสิทธิเ์ขา้ศกึษาในระบบ TCAS        
           วันที่ 7-8 กุมภาพันธ ์2565                ที่  student.mytcas.com 
การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิเ์ขา้ศกึษา (ทีย่นืยนัสิทธิเ์ขา้ศึกษา) 
 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th     
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
            คณะพยาบาลศาสตร ์  ศูนย์รังสิต : 02-986-9213  ต่อ  7323 , 7397 เว็บไซต์ https://www.facebook.com/nursetu  

  



เอกสารแนบทา้ยประกาศ การรับสมัครบุคคลเขา้ศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศกึษา 2565         รอบที ่1.2 Portfolio 

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
รหสั 10050215800101AA 
รหสั 10050215800101AB 

ศป.บ. สาขาวชิาศิลปะการออกแบบพสัตราภรณ ์วชิาเอกออกแบบเอกสิง่ทอ  
ศป.บ. สาขาวชิาศิลปะการออกแบบพสัตราภรณ์ วชิาเอกออกแบบแฟชัน่  

 จ านวนรบั 3 คน 
จ านวนรบั 5 คน 

คุณสมบตัเิฉพาะของผู้สมัคร  
 1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

     เป็นผูท้ี่ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6     ปวช. 
     เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     กศน. 
     เป็นผู้เทยีบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรอื เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย  

            2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต ่า                  ไมก่ าหนด 
 3. คะแนน GPAX ณ วันที่สมัคร ขั้นต ่า     ไม่ต ่ากว่า 3.00 

            4. ผูส้มัครต้องไม่มีอาการตาบอดสี ไม่มีความพิการที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศกึษาเชิงปฏิบัติการออกแบบ โดยต้องมีใบรบัรองแพทย์
วา่ตาไมบ่อดสี (จากโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น) มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ 

 5. เปน็ผู้ทีไ่มม่ีโรคตดิตอ่รา้ยแรง หรอืโรคทีจ่ะเปน็อุปสรรคตอ่การศกึษา 
เกณฑก์ารคัดเลือก   

1. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
2. จดหมายแนะน าตัว Statement of Purpose ระบเุหตุผลและเป้าหมายของการเข้าศกึษาสาขาวชิาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ ์
3. สอบสัมภาษณ์ 
*รายละเอยีดเกีย่วกบั Portfolio ส่วนผลงานดา้นศิลปะ : รวบรวมผลงานของผู้สมัครทีเ่กีย่วกบัทางศิลปะ/ศิลปหตัถกรรม/สิง่ทอ/

แฟชัน่/เครือ่งแตง่กาย และไมใ่ช่แฟม้รวมผลงานทางกจิกรรมอืน่ โดยเรยีงล าดบัจากปจัจุบนัขึน้กอ่น 
Portfolio ตามรปูแบบของมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์รายละเอยีดดงันี้ 
             หน้า 1  ข้อมูลผู้สมคัร 
             หน้า 2  ประวัติการศึกษา              
             หน้า 3  จดหมายแนะน าตัว (Statement of Purpose) ระบุเหตุผลและเป้าหมายของการเข้าศึกษาสาขาวิชาศิลปะการ
ออกแบบพัสตราภรณ์ 
             หน้า 4  ประกาศนียบัตรต่าง ๆ (ถ้ามี)             
             หน้า 5  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ไม่ต ่ากว่า 3.00) 
             หน้า 6  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) 
             หน้า 7  หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม (ถ้ามี) 
             หน้า 8  - หน้า 18  Portfolio ส่วนผลงานด้านศิลปะ  
            (*ตามรายละเอียดเกี่ยวกับ Portfolio ส่วนผลงานด้านศิลปะ ที่ระบุไว้ในช่องเกณฑ์การคัดเลือก) 
             และปกหน้า 1 – ปกหลัง 1 (รวมแล้วไม่เกิน 20 หน้า)     

ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัพโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 20 หน้า รวมปกหน้า-หลัง  
และไม่ต้องมีค าน า-สารบัญ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร  

 
  



เอกสารแนบทา้ยประกาศ การรับสมัครบุคคลเขา้ศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศกึษา 2565         รอบที ่1.2 Portfolio 

 

การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์ 
 วันที่ 27 มกราคม 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th   
การสอบสัมภาษณ์    
           วันที่ 30 มกราคม 2565  

การรายงานตัว  เวลา 08.30 น.    สถานที่  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

การประกาศรายชือ่ผู้ผ่านการคดัเลอืก 
 วันที่ 7 กุมภาพนัธ์ 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th และ  student.mytcas.com 
การยนืยนัสิทธิเ์ขา้ศกึษาในระบบ TCAS        
           วันที่ 7-8 กุมภาพันธ ์2565                ที่  student.mytcas.com 
การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิเ์ขา้ศกึษา (ทีย่นืยนัสิทธิเ์ขา้ศึกษา) 
 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th     
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต     โทร 02-696-6249, 097-247-9601  เว็บไซต์   www.fineart.tu.ac.th   
            Facebook : คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    

 

  

http://www.fineart.tu.ac.th/


เอกสารแนบทา้ยประกาศ การรับสมัครบุคคลเขา้ศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศกึษา 2565         รอบที ่1.2 Portfolio 

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
รหสั 10050215800401A ศป.บ. การละคอน จ านวนรบั 10 คน 
คุณสมบตัเิฉพาะของผู้สมัคร  
 1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

     เป็นผูท้ี่ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6     ปวช. 
     เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     กศน. 
     เป็นผูเ้ทยีบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรอื เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย   

            2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต ่า                  ไมก่ าหนด 
 3. คะแนน GPAX ณ วันที่สมัคร ขั้นต ่า     3.00 

            4. เปน็ผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
เกณฑก์ารคัดเลือก   

1. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
2. จดหมายแนะน าตัวที่ระบุเหตุผลและเป้าหมายของการเข้าศกึษาสาขาวิชาการละคอน  (Statement of Purpose) 
3. สอบสัมภาษณ์ 

*รายละเอยีดเกีย่วกบั Portfolio ส่วนผลงานดา้นศิลปะ : น าเสนอประวัติ ความสามารถ และรางวัลที่ได้รับ ทั้งนี้ เนื้อหาใน portfolio 
จะต้องน าเสนอแนวคิดและกระบวนการสร้างผลงานที่ได้รับรางวัล และต้องแนบผลงานมาด้วย โดยผลงานในบางลักษณะอาจแนบมาเป็น 
Link เพื่อเปิดไฟล์วีดิโอ (*ถ้ามี ให้พิมพ์ชื่อ Link เพื่อเปิดไฟล์วีดิโอ ไว้ที่หน้าสดุท้ายของ Portfolio ผลงานด้านศิลปะ) โดยใน Portfolio 
จะต้องมีผลงานหรือรางวัลดงันี้ 

(1) ได้รับรางวัลที่เกีย่วเนื่องกับศิลปะการแสดง และ/หรือศิลปกรรม ทางด้านการแสดง, การก ากบัการแสดง, การออกแบบ 
เพื่อการแสดง, นาฏศิลป์ไทย/สากล, การประพนัธ์, การผลิตภาพยนตร์สั้น, ทัศนศิลป์ หรือความสามารถด้านอืน่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ศิลปะการแสดง โดยรางวัลที่ไดร้ับต้องมาจากหน่วยงานหรือสถาบันที่ไม่ใช่สถานศึกษาต้นสังกดั และหน่วยงานที่มอบรางวัลต้องมีชื่อเสียง
ในระดับวิชาชพี และมีหลักฐานเกี่ยวกับกระบวนการตดัสินรางวัล หรือหลกัฐานรายชื่อคณะกรรมการตดัสินรางวัลที่มีความรูค้วามสามารถ
เกี่ยวกับแขนงรางวัลนั้นๆ รวมทั้งตอ้งเป็นรางวัลที่คณะกรรมการสาขาวิชาการละคอนเห็นว่ามีคุณภาพดีพอ หรอื 

มีผลงานด้านการละคอน ศิลปะการแสดง หรือผลงานในสาขาที่เกี่ยวเนื่องกับการละคอนหรอืศิลปะการแสดง เป็นที่ประจกัษ์และ
ได้รับการยอมรบัในพื้นที่สาธารณะ รวมทัง้ต้องเป็นผลงานที่คณะกรรมการสาขาวิชาการละคอนเห็นว่ามีคุณภาพดีพอ 
Portfolio ตามรปูแบบของมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์รายละเอยีดดงันี้ 
             หน้า 1  ข้อมูลผู้สมคัร 
             หน้า 2  ประวัติการศึกษา              
             หน้า 3  จดหมายแนะน าตัว (Statement of Purpose) ระบุเหตุผลและเป้าหมายของการเข้าศึกษาสาขาวิชาการละคอน 
             หน้า 4  ประกาศนียบัตรต่าง ๆ (ถ้ามี)             
             หน้า 5  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ไม่ต ่ากว่า 3.00) 
             หน้า 6  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)             
             หน้า 7  หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม (ถ้ามี)             
             หน้า 8  - หน้า 18  Portfolio ส่วนผลงานด้านศิลปะ  
                       (*ตามรายละเอียดเกี่ยวกับ Portfolio ส่วนผลงานด้านศิลปะ ที่ระบุไว้ในช่องเกณฑ์การคัดเลือก) 
             และปกหน้า 1 – ปกหลัง 1 (รวมแล้วไม่เกิน 20 หน้า)     

ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัพโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 20 หน้า รวมปกหน้า-หลัง  
และไม่ต้องมีค าน า-สารบัญ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร (*ไม่รับทางไปรษณีย์) 
  



เอกสารแนบทา้ยประกาศ การรับสมัครบุคคลเขา้ศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศกึษา 2565         รอบที ่1.2 Portfolio 

 

การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์ 
 วันที่ 27 มกราคม 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th   
การสอบสัมภาษณ์      
           วันที่ 29 มกราคม 2565  

การรายงานตัว  เวลา 08.30 น.    สถานที่  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

การประกาศรายชือ่ผู้ผ่านการคดัเลอืก 
 วันที่ 7 กุมภาพนัธ์ 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th และ  student.mytcas.com 
การยนืยนัสิทธิเ์ขา้ศกึษาในระบบ TCAS        
           วันที่ 7-8 กุมภาพันธ ์2565                ที่  student.mytcas.com 
การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิเ์ขา้ศกึษา (ทีย่นืยนัสิทธิเ์ขา้ศึกษา) 
 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th     
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต     โทร 02-696-6249, 097-247-9601 เว็บไซต์   www.fineart.tu.ac.th   
            Facebook : คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    
 

  

http://www.fineart.tu.ac.th/


เอกสารแนบทา้ยประกาศ การรับสมัครบุคคลเขา้ศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศกึษา 2565         รอบที ่1.2 Portfolio 

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
รหสั 10050415800101A ศป.บ. ออกแบบหตัถอตุสาหกรรม (ศกึษาที ่มธ.ศูนย์ล าปาง) จ านวนรบั 10 คน 
คุณสมบตัเิฉพาะของผู้สมัคร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

     เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     ปวช. 
     เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     กศน. 
     เป็นผูเ้ทยีบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรอื เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย  

            2. หน่วยกิตกลุ่มสารขั้นต ่า                  ไมก่ าหนด 
 3. คะแนน GPAX ณ วันที่สมัคร ขั้นต ่า   ไม่ก าหนด 

            4. ผูส้มัครต้องไม่มีอาการตาบอดสี ไม่มีความพิการที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศกึษาเชิงปฏิบัติการออกแบบ โดยต้องมีใบรบัรอง
แพทยว์า่ตาไมบ่อดสี (จากโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น) มายื่นในวันสอบสัมภาษณ ์

            5. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
เกณฑก์ารคัดเลือก  
            1. มี Portfolio ผลงานด้านทัศนศิลปะและการออกแบบ 

2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ 
3. การพิจารณาและตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

*รายละเอียดเกี่ยวกับ Portfolio ส่วนผลงานด้านศิลปะ : รวบรวมผลงานที่เกี่ยวกับทางศิลปะและออกแบบ (Art and Design 
portfolio) โดยใช้ E portfolio ยื่นในระบบการสมัครและน าแฟ้มภาพถ่ายผลงานมาน าเสนอในการสอบสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการ
จะไม่พิจารณาแฟ้มรวมผลงานกิจกรรมอื่น 
Portfolio ตามรปูแบบของมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์รายละเอยีดดงันี้ 
             หน้า 1  ข้อมูลผู้สมคัร 
             หน้า 2  ประวัติการศึกษา              
             หน้า 3  จดหมายแนะน าตัว (Statement of Purpose) ระบุเหตุผลและเป้าหมายของการเข้าศึกษาสาขาวิชา ฯ 
             หน้า 4  ประกาศนียบัตรต่าง ๆ (ถ้ามี)                        
             หน้า 5  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ไม่ต ่ากว่า 3.00) 
             หน้า 6  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)             
             หน้า 7  หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม (ถ้ามี)             
             หน้า 8  - หน้า 18  Portfolio ส่วนผลงานด้านศิลปะ  
             (*ตามรายละเอียดเกี ่ยวกับ Portfolio ส่วนผลงานด้านศิลปะ ที ่ระบุไว้ในช่องเกณฑ์การคัดเลือก) ผู้สมัครต้องส่งเอกสาร
ประกอบการสมัคร โดยอัพโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 20 หน้า รวมปกหน้า-หลัง และไม่ต้องมีค าน า-สารบัญ   
โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร  
การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์ 
 วันที่ 27 มกราคม 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th   
การสอบสัมภาษณ์      
           วันที่ 29 มกราคม 2565  

การรายงานตัว  เวลา 9.00 น.    สถานที่  คณะศิลปกรรมศาสตร์    มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 
การประกาศรายชือ่ผู้ผ่านการคดัเลอืก 
 วันที่ 7 กุมภาพนัธ์ 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th และ  student.mytcas.com 
การยนืยนัสิทธิเ์ขา้ศกึษาในระบบ TCAS        
           วันที่ 7-8 กุมภาพันธ ์2565                ที่  student.mytcas.com 
การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิเ์ขา้ศกึษา (ทีย่นืยนัสิทธิเ์ขา้ศึกษา) 
 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th     
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต     โทร 02-696-6249, 097-247-9601  เว็บไซต์   www.fineart.tu.ac.th   
            Facebook : คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์      
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คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการผังเมอืง 
รหสั 10050216400201D วท.บ. การจดัการออกแบบ ธรุกจิ และเทคโนโลยี (หลกัสตูรภาษาองักฤษ)  จ านวนรบั  75  คน 

คุณสมบตัเิฉพาะของผู้สมัคร   
1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

 เป็นผู้ที่ก าลงัศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6           ปวช. 
 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6                               กศน. 
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทยีบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย 

2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต า่ ตลอดหลักสตูร   วิทยาศาสตร์   คณิตศาสตร์   ภาษาต่างประเทศ  ไม่ก าหนด 
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่มัคร ขัน้ต ่า         2.50      2.75      3.00      ไม่ก าหนด  

4. เกณฑภ์าษาตา่งประเทศ (อยา่งใดอยา่งหนึง่) 
- TU-GET ไม่ต ่ากว่า 450 คะแนน 
- TOEFL ไม่ต ่ากว่า 133 (Computer base) ไม่ต ่ากว่า 45 (Internet base) 
- IELTS ไม่ต ่ากว่า 5.0 
- NEW SAT ไม่ต ่ากว่า 400 คะแนน (Reading & Writing ต้องมีผลคะแนนไม่น้อยว่า 20 คะแนน) 
- GSAT ไม่ต ่ากว่า 400 คะแนน (Reading & Writing ต้องมผีลคะแนนไม่น้อยว่า 20 คะแนน) 

เกณฑก์ารคัดเลือก   
 1. ผู้สมคัรทีม่ีผลการเรยีนสะสมในระดับมธัยมศกึษาตอนปลาย 3.0 ขึน้ไป ยืน่เอกสารดงันี ้

   1.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) อย่างน้อย 5 ภาคการศึกษา (ส าหรับโรงเรียนที่มี 2 ภาคการศึกษา) หรือ  ผลการเรียน  
เฉลี่ยสะสม (GPAX) อย่างน้อย 7 ภาคการศึกษา (ส าหรับโรงเรียนที่มี 3 ภาคการศึกษา)  

   1.2 ผลคะแนนมาตรฐานภาษาองักฤษ (อยา่งใดอยา่งหนึง่) 
   - TU-GET ไม่ต ่ากว่า 450 คะแนน 
   - TOEFL ไมต่ ่ากว่า 133 (Computer base) ไม่ต ่ากว่า 45 (Internet base) 
   - IELTS ไม่ต ่ากว่า 5.0 
   - NEW SAT ไม่ต ่ากว่า 400 คะแนน (Reading & Writing ต้องมีผลคะแนนไม่น้อยว่า 20 คะแนน) 
   - GSAT ไม่ต ่ากว่า 400 คะแนน (Reading & Writing ต้องมีผลคะแนนไม่น้อยว่า 20 คะแนน) 

2. ผู้สมัครทีม่ีผลการเรยีนสะสมในระดับมธัยมศกึษาตอนปลาย 2.50 - 2.99  ยืน่เอกสารดงันี้ 
   2.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) อย่างน้อย 5 ภาคการศึกษา (ส าหรับโรงเรียนที่มี 2 ภาคการศึกษา) หรือ  ผลการเรียน  

เฉลี่ยสะสม (GPAX) อย่างน้อย 7 ภาคการศึกษา (ส าหรับโรงเรียนที่มี 3 ภาคการศึกษา) 
   2.2 ผลคะแนนมาตรฐาน (อยา่งใดอยา่งหนึง่)  
   - SAT  Math I หรือ II  ไมต่ า่กว่า 600 คะแนน, Science ไม่ต ่ากว่า 600 คะแนน 
   - GCSE/IGCSE  Math ไมต่ า่กว่า B, Physics/Chemistry ไม่ต ่ากว่า B 
   - IB Diploma  Math ไม่ต ่ากว่า 5, Physics/Chemistry ไม่ต ่ากว่า 5 
   - NCEA/NZQA  Math Achieved,  Science  Achieved 
  2.3 ผลคะแนนมาตรฐานภาษาองักฤษ (อยา่งใดอย่างหนึง่) 
   - TU-GET ไม่ต ่ากว่า 450 คะแนน 
   - TOEFL ไมต่ ่ากว่า 133 (Computer base) ไม่ต ่ากว่า 45 (Internet base) 
   - IELTS ไม่ต ่ากว่า 5.0 
   - NEW SAT ไม่ต ่ากว่า 400 คะแนน (Reading & Writing ต้องมีผลคะแนนไม่น้อยว่า 20 คะแนน) 
   - GSAT ไม่ต ่ากว่า 400 คะแนน (Reading & Writing ต้องมีผลคะแนนไม่น้อยว่า 20 คะแนน) 
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เอกสารประกอบการสมคัร 
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดดงันี้ 
             หน้า 1   หน้าปก 
             หน้า 2   ข้อมูลผู้สมคัร 
             หน้า 3   ประวัตกิารศึกษา 
             หน้า 4 – 6  จดหมายแนะน าตัว (Statement of Purpose) 
             หน้า 7   ใบแสดงผลการเรียน 
             หน้า 8   ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ตามประกาศ) 
             หน้า 9   ผลคะแนนมาตราฐานอื่น (กรณีผลการเรียนสะสม 2.50-2.99)              
             หน้า 10 หลกัฐานการแสดงการเข้าร่วมกจิกรรมต่างๆ (ถ้ามี) 
             ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง และ
ไม่ต้องมีค าน า-สารบัญ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร และจะต้องส่งไฟล์มาที่ อีเมล dbtm@ap.tu.ac.th  ด้วย 
การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์ 
 วันที่ 27 มกราคม 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th   
การสอบสัมภาษณ์      
           วันที่ 30 มกราคม 2565  

การรายงานตัว  เวลา  09.00 น.    สถานที่  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงัสิต 

การประกาศรายชือ่ผู้ผ่านการคดัเลอืก 
 วันที่ 7 กุมภาพนัธ์ 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th และ  student.mytcas.com 
การยนืยนัสิทธิเ์ขา้ศกึษาในระบบ TCAS        
           วันที่ 7-8 กุมภาพันธ ์2565                ที่  student.mytcas.com 
การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิเ์ขา้ศกึษา (ทีย่นืยนัสิทธิเ์ขา้ศึกษา) 

 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th     
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการผังเมอืง มธ.ศูนย์รังสิต  โทร 02-986-9605-6  ตอ่ 4026, 4030 เว็บไซต์ www.tds.tu.ac.th/dbtm 
            อีเมล : dbtm@ap.tu.ac.th   Facebook : Design, Business & Technology Management 
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คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการผังเมอืง 
รหสั 10050216400501B วท.บ. สถาปตัยกรรม จ านวนรบั  10 คน 
รหสั 10050216400701B สถาปตัยกรรมภายในบณัฑติ จ านวนรบั   5  คน 

รหสั 10050216400301B ภูมสิถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑติ จ านวนรบั   7  คน 
รหสั 10050216400502B วท.บ. สถาปตัยกรรมเพือ่การพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ จ านวนรบั  10 คน 

คุณสมบตัเิฉพาะของผู้สมัคร   
1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

 เป็นผู้ที่ก าลงัศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6            ปวช. 
 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6                               กศน. 
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทยีบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย 

2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต า่ ตลอดหลักสตูร   วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร ์  ภาษาต่างประเทศ   ไม่ก าหนด 
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่มัคร ขัน้ต ่า         2.50      2.75      3.00      ไม่ก าหนด  

เกณฑก์ารคัดเลือก 
1. พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 
2. จดหมายแนะน าตัว (Statement of Purpose) 
3. ผลการเรียน (GPAX) ณ วันที่สมัคร ไม่ต ่ากว่า 2.75 
4. ผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ 
5. การพิจารณาและตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

เอกสารประกอบการสมคัร 
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดดงันี้ 

หน้า 1 ข้อมูลส่วนตัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ  
หน้า 2 ประวัตกิารศึกษา  
หน้า 3 จดหมายแนะนาตัว (Statement of Purpose)  
หน้า 4 ประกาศนียบัตรต่าง ๆ (ถ้าม)ี  
หน้า 5 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  
หน้า 6 ผลการทดสอบภาษาองักฤษ (ถ้าม)ี  
หนา้ 7 เปน็ตน้ไป : ผลงาน (ฉบบัจริง) งานออกแบบตามโจทยท์ี่ก าหนดในเกณฑ์การรับแฟ้มสะสมผลงานของแต่ละหลักสูตร ดังนี้               

สถาปตัยกรรม เกณฑก์ารรบัแฟม้สะสมผลงานมดีงันี้  
1. เนื้อหางานในแฟ้มสะสมผลงานทางด้านความถนัดทางสถาปตัยกรรมตอ้งประกอบด้วยลักษณะงานดังนี้ 

1.1 งานออกแบบ 2 มิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Photoshop Illustrator เป็นต้น ส่งเป็นงานพิมพ์ออกมา (Printout)          
ไม่จ ากัดขนาด (วันสัมภาษณ์ให้น าไฟล์ดิจิทัลผลงานที่ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์มาประกอบการสัมภาษณ์ด้วย) 

1.2 งานออกแบบ 3 มิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น SketchUp Rhino 3dsMax เป็นต้น ส่งเป็นงานพิมพ์ออกมา (Printout)         
ไม่จ ากัดขนาด (วันสัมภาษณ์ให้น าไฟล์ดิจิทัลผลงานที่ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์มาประกอบการสัมภาษณ์ด้วย) 

1.3 งานสเก็ตช์ภาพหรือลายเส้นไม่จ ากัดเทคนิค โดยแบ่งเป็น 
- งานสเก็ตช์ภาพทางสถาปัตยกรรม 
- งานสเก็ตช์ภาพอื่น ๆ  

1.4 งานออกแบบตามโจทย์ทีก่ าหนด ตดิตามโจทย์ทีก่ าหนดให้จากเว็บไซด์ www.tds.tu.ac.th  (ไม่จ ากัดรูปแบบการน าเสนอ)  
1.5 ผลงานอื่น ๆ ตามความถนัดและความสนใจ 

2. ไม่จ ากัดจ านวนหน้า ขนาด และรูปแบบการน าเสนอ 
3. ส่งต้นฉบับจริง (ไม่ใช้ส าเนา)  
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สถาปตัยกรรมภายใน เกณฑก์ารรบัแฟ้มสะสมผลงานมดีงันี้  
1. เนื้อหาในแฟ้มสะสมผลงานทางด้านความถนัดสถาปัตยกรรมภายใน ประกอบด้วยลักษณะงาน ดังนี้ 

1.1 งานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ไม่จ ากัดเทคนิคการน าเสนอ 
1.2 ผลงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เช่น งานสเกตภาพ หรือ ภาพลายเส้นอื่น ๆ งานออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์  ไม่จ ากัด จ านวนหน้า 

ขนาด และรูปแบบการน าเสนอ หรือ ผลงานอื่น ๆ ที่สะท้อนความคิดสร้างสรรค์ 
1.3 งานออกแบบตามโจทย์ทีก่ าหนด ติดตามโจทย์ที่ก าหนดให้จากเว็บไซด์ www.tds.tu.ac.th   
1.4 ความสามารถพเิศษอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา  

2. ไม่จ ากัดจ านวนหน้า ขนาด และรูปแบบการน าเสนอ 
3. ส่งต้นฉบับจริง (ไม่ใช้ส าเนา) 

ภูมสิถาปตัยกรรม เกณฑก์ารรบัแฟม้สะสมผลงานมดีงันี้  
1. Statement of Purpose ความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4 (บทความที่เขียนขึ้นเพื่อแสดงความตั้งใจและอธิบายเหตุผลต่าง ๆ  ประกอบการสมัครเข้า
ศึกษาต่อ) 
2. เนื้อหาในแฟ้มสะสมผลงานทางดา้นความถนัดทางภูมิสถาปตัยกรรมประกอบด้วยลกัษณะงาน ดงันี ้

 2.1 ทัศนียภาพด้านงานภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape Perspective Drawing) ไม่จ ากัดเทคนิคการน าเสนอ 
 2.2 งานออกแบบตามโจทยท์ี่ก าหนด ตดิตามโจทย์ที่ก าหนดใหจ้ากเว็บไซด์ www.tds.tu.ac.th 
 2.3 ผลงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง เชน่ งานสเก็ตช์ภาพ หรือภาพลายเส้นอื่น ๆ  (Hand Drawing/ Sketch) งานออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 
(Photoshop, Illustrator, SketchUp, 3D Program) 

3. ไม่จ ากัดจ านวนหน้า ขนาด และรูปแบบการน าเสนอ 
4. ส่งต้นฉบับจรงิ หรือ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมน าต้นฉบับจริงมาแสดงในวนัสัมภาษณ์ 

*ผู้ที่ส่งฉบับจริงมาสามารถรับผลงานคืนได้หลังจบการคัดเลือก 
สถาปตัยกรรมเพื่อการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ เกณฑก์ารรบัแฟม้สะสมผลงานมดีงันี้  
1. เนื้อหางานในแฟ้มสะสมผลงานทางด้านความถนัดทางสถาปัตยกรรม ควรประกอบด้วยลักษณะงาน ดังนี้  

1.1 งานสเก็ตช์ภาพหรือลายเส้นไม่จ ากัดเทคนิค เช่น งานสเก็ตช์ภาพทางสถาปัตยกรรม งานสเก็ตช์ภาพทางสถาปัตยกรรมภายใน หรือ  
งานสเก็ตช์ภาพหรือลายเส้นอื่น ๆ เป็นต้น (ไม่จ าเป็นต้องมีครบทุกประเภท) 

1.2 งานออกแบบ (ถ้าม)ี เช่น งานออกแบบผลิตภัณฑ์ กราฟิก เป็นต้น (ไม่จ ากัดรูปแบบการน าเสนอ) 
1.3 ผลงานอื่น ๆ ตามความถนดัและความสนใจ 

2. ไม่จ ากัดจ านวนหน้า ขนาด และรูปแบบการน าเสนอ 
3. ส่งต้นฉบับจริง (ไม่ใช้ส าเนา) 

ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร ด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ (EMS) ตามก าหนดระยะเวลาการรับสมัคร (นับวันประทับตราไปรษณีย์         
วันสุดท้ายที่ปิดรับสมัคร) ที่อยู่ส าหรับจัดส่ง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต งานบริการการศึกษา 99    
หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121 (วงเล็บมุมซอง “รอบ 1.2 Portfolio”)  
หมายเหตุ : การขอรับคืน Portfolio ภายในวนัที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2565 (วนัเวลาราชการ) หากเลยก าหนดคณะฯ ขออนญุาตท าลาย  

การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์ 
 วันที่ 27 มกราคม 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th   
การสอบสัมภาษณ์      
           วันที่ 29 มกราคม 2565  

การรายงานตัว  เวลา 08:30 น.    สถานที่  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
การประกาศรายชือ่ผู้ผ่านการคดัเลอืก 
 วันที่ 7 กุมภาพนัธ์ 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th และ  student.mytcas.com 
การยนืยนัสิทธิเ์ขา้ศกึษาในระบบ TCAS        
           วันที่ 7-8 กุมภาพันธ ์2565                ที่  student.mytcas.com 
การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิเ์ขา้ศกึษา (ทีย่นืยนัสิทธิเ์ขา้ศึกษา) 
 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th     
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการผังเมอืง ม.ธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต  โทร 02-986-9605-6 ตอ่ 3014, 3016  ID Line official: @tdsofficial    
เว็บไซต์ www.tds.tu.ac.th   อเีมล ์servicestudent@ap.tu.ac.th  

http://www.tds.tu.ac.th/
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คณะวทิยาการเรยีนรูแ้ละศึกษาศาสตร์ 
รหสั 10050219903601A ศศ.บ. วทิยาการเรยีนรู ้ จ านวนรบั  65  คน 

คุณสมบตัเิฉพาะของผู้สมัคร   
1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6       ปวช. 
        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                               กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย 

2. หนว่ยกติกลุ่มสาระขัน้ต า่ ตลอดหลักสตูร   วิทยาศาสตร์    คณิตศาสตร์   ภาษาต่างประเทศ    ไม่ก าหนด 
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่มัคร ขัน้ต ่า         2.50      2.75      3.00      ไม่ก าหนด  

เกณฑก์ารคัดเลือก 
1. เอกสารครบถ้วน และใช้จ านวนหน้าตามทีก่ าหนด                     
2. เกณฑ์การพจิารณาเรียงความ มีดังนี้ 

    2.1 หัวข้อและประเด็นครบถ้วนตามที่ก าหนด 
    2.2 มีความเป็นเหตุเป็นผล 
    2.3 มีการใชห้ลักฐานสนับสนุนความคิดเห็นของตนเอง 
    2.4 การใช้ภาษาเขียน มีโครงสร้างการเขียน มีอ้างอิง (ถ้ามี) 

3. ผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ 
4. การพิจารณาและตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

เอกสารประกอบการสมคัร 
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดดงันี้ 

หน้า 1  เอกสารแนะน าตนเอง พร้อมแนบรูปถ่าย ประกอบด้วย ชื่อ - สกุล /โรงเรียน /อายุ /แผนการเรียน /ผลการเรียน และ
รายละเอียดส่วนตัว เช่น สมาชกิในครอบครัว อาชีพของบิดา-มารดา ภูมิล าเนา ฯลฯ 

หน้า 2  ประวัตกิารศึกษา 

หน้า 3  จดหมายแนะน าตัว (Statement of Purpose) 
หน้า 4-5 ประกาศนียบัตร และหลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
 หน้า 6 ระเบยีนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) และ ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) 

หน้า 7-10 เรียงความ (Essay) 1 เรื่อง พิมพ์ด้วยตัวอักษร font TH Sarabun 16 pt กระดาษขนาด A4  หัวข้อในเรียงความประกอบด้วย  

1.  แรงบันดาลใจในการเรียนที ่คณะหรือเป็นนักศึกษาของคณะนี้  รวมถึงวิเคราะห์ความถนัดที ่ตนเองมี และจะน ามาใช้ต่อยอด                      

ในการเร ียนรู ้ท ี ่คณะนี ้ได ้อย่างไร (สามารถอ่านรายละเอียดหลักสูตรได้ท ี ่ https://lsed.tu.ac.th/uploads/lsed/upload/undergraduate-

programs/undergraduate-programs-TQF.pdf) 

2. ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ทรงพลัง (อยู่ในความทรงจ า) ประสบการณ์ส าคัญที่ท าให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา อาจเป็นกิจกรรม

การเรียนรู้ในชั้นเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือ ประสบการณ์อื่นๆ ในชีวิต 

3. ประเด็นในสังคมทีส่นใจ ประกอบด้วย ประเด็นที่สนใจคืออะไร/ท าไมถึงสนใจประเด็นนี้/อธิบายความเชื่อมโยงว่าประเด็นนั้นมัน

มีความสัมพันธ์กับมิติอื่น ๆ ในสังคมอย่างไรบ้าง/ประเด็นนี้มีข้อดีอย่างไร/มีข้อจ ากัดหรือข้อเสียอย่างไร/แนวทางในการแก้ปัญหาหรือ 

ส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้น 

 

https://lsed.tu.ac.th/uploads/lsed/upload/undergraduate-programs/undergraduate-programs-TQF.pdf
https://lsed.tu.ac.th/uploads/lsed/upload/undergraduate-programs/undergraduate-programs-TQF.pdf
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หมายเหต ุ

 1. เรียงความหัวข้อ 1 และ หัวข้อ 2 ความยาวรวมกันไม่เกิน 2 หน้า ส าหรับหัวข้อ 3 ความยาว 2-3 หน้า/ เรียงความหัวข้อข้างต้นนี้        
จะถูกน ามาใช้ประกอบในวันสอบสัมภาษณ์ 

2. หากคณะกรรมการตรวจพบว่า การเขียนเรียงความ ในหน้า 7-10 ผู้สมัครคัดลอกผลงานผู้อื ่น (plagiarism) โดยไม่ระบุ
แหล่งที่มา คณะกรรมการการจะตัดสิทธิ์ผู้สมัครทันที 

ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง      
และไม่ต้องมีค าน า-สารบัญ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร 
การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์ 
  วันที่ 27 มกราคม 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th   
การสอบสัมภาษณ์   
           วันที่ 29 มกราคม 2565  

การรายงานตัว  เวลา 08.30  น.    สถานที่  คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงัสิต 

การประกาศรายชือ่ผู้ผ่านการคดัเลอืก 
 วันที่ 7 กุมภาพนัธ์ 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th และ  student.mytcas.com 
การยนืยนัสิทธิเ์ขา้ศกึษาในระบบ TCAS        
           วันที่ 7-8 กุมภาพันธ ์2565                ที่  student.mytcas.com 
การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิเ์ขา้ศกึษา (ทีย่นืยนัสิทธิเ์ขา้ศึกษา) 

 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th     
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 งานวิจัยและการศึกษา  คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  โทร 0-2564-4442-70  ต่อ 6718 
เว็บไซต์ : https://lsed.tu.ac.th/    Email: tcas@lsed.tu.ac.th    Facebook : https://www.facebook.com/tu.lsed/ 
 

  

https://lsed.tu.ac.th/
mailto:tcas@lsed.tu.ac.th
https://www.facebook.com/tu.lsed/
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วทิยาลัยนวตักรรม 
รหสั 10050123220101B วท.บ. นวตักรรมและการแปรรปูทางดจิทิลั (โครงการพเิศษ) 

(ศึกษาที ่มธ.ทา่พระจนัทร์)  
จ านวนรบั 35 คน 

คุณสมบตัเิฉพาะของผู้สมัคร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6       ปวช. 
        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                               กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต า่ ตลอดหลักสูตร   วิทยาศาสตร์    คณิตศาสตร์    ภาษาตา่งประเทศ     ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ณ วนัที่สมัคร ขัน้ต า่         2.00      2.50      2.70     3.00  ไม่ก าหนด  
เกณฑก์ารคัดเลือก  
           1. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)                     

2. จดหมายแนะน าตัว (Statement of Purpose) 
3. ผลการเรียน (GPAX) ณ วันที่สมัคร 

เอกสารประกอบการสมคัร 
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดดงันี้ 
            หน้า 1  ประวัติส่วนตัว (ข้อมูลส่วนตัว ความสนใจ ความสามารถพเิศษ) 
            หน้า 2  ประวัติการศึกษา  
            หน้า 3  จดหมายแนะน าตัว (Statement of purpose) และเหตุผลการเลือกคณะ/มหาวทิยาลัย  
            หน้า 4  ประกาศนียบัตรต่าง ๆ (ถ้ามี) 
            หน้า 5  ใบแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) 
            หน้า 6  ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) 
            หน้า 7  หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 

 หน้า 8-10 ผลงานนวัตกรรมหรือกิจกรรมหรือรางวัลการแข่งขันในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา/
หลักสูตรที่สมัคร    

ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัพโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง และ    
ไม่ต้องมีค าน า-สารบัญ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร 
การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์ 
 วันที่ 27 มกราคม 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th   
การสอบสัมภาษณ์      
           วันที่ 29 มกราคม 2565  

การรายงานตัว  เวลา  08.30 น.    สถานที่  วทิยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร ์
การประกาศรายชือ่ผู้ผ่านการคดัเลอืก 
 วันที่ 7 กุมภาพนัธ์ 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th และ  student.mytcas.com 
การยนืยนัสิทธิเ์ขา้ศกึษาในระบบ TCAS        
           วันที่ 7-8 กุมภาพันธ ์2565                ที่  student.mytcas.com 
การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิเ์ขา้ศกึษา (ทีย่นืยนัสิทธิเ์ขา้ศึกษา) 
 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th     
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 วิทยาลัยนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  โทร 02-623-5055-8 กด1 เว็บไซต์ citu.tu.ac.th 
            อีเมล citu_tcas@citu.tu.ac.th 
  



เอกสารแนบทา้ยประกาศ การรับสมัครบุคคลเขา้ศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศกึษา 2565         รอบที ่1.2 Portfolio 

 

วทิยาลัยนวตักรรม 
รหสัสาขา 10050123904001 ศศ.บ. การจดัการมรดกวฒันธรรมและอตุสาหกรรมสรา้งสรรค์  

(โครงการพเิศษ) (ศึกษาที ่มธ.ทา่พระจนัทร์) 
จ านวนรบั 30 คน 

คุณสมบตัเิฉพาะของผู้สมัคร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6       ปวช. 
        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                               กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต า่ ตลอดหลักสูตร   วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์   ภาษาต่างประเทศ     ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ณ วนัที่สมัคร ขัน้ต า่         2.50      2.70     3.00  ไม่ก าหนด  
เกณฑก์ารคัดเลือก  
            1. พิจารณาจากแฟม้สะสมผลงาน (Portfolio)                     

2. จดหมายแนะน าตัว (Statement of Purpose) 
3. ผลการเรียน (GPAX) ณ วันที่สมัคร 

เอกสารประกอบการสมคัร 
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดดงันี้ 
            หน้า 1  ประวัติส่วนตัว (ข้อมูลส่วนตัว ความสนใจ ความสามารถพเิศษ) 
            หน้า 2  ประวัติการศึกษา  
            หน้า 3  จดหมายแนะน าตัว (Statement of purpose) และเหตุผลการเลือกคณะ/มหาวทิยาลัย  
            หน้า 4  ประกาศนียบัตรต่าง ๆ (ถ้ามี) 
            หน้า 5  ใบแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) 
            หน้า 6  ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) 
            หน้า 7  หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 

 หน้า 8-10 ผลงานนวัตกรรมหรือกิจกรรมหรือรางวัลการแข่งขันในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา/
หลักสูตรที่สมัคร    

ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง และ     
ไม่ต้องมีค าน า-สารบัญ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร 
การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์ 
 วันที่ 27 มกราคม 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th   
การสอบสัมภาษณ์      
           วันที่ 29 มกราคม 2565  

การรายงานตัว  เวลา  08.30 น.    สถานที่  วทิยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร ์
การประกาศรายชือ่ผู้ผ่านการคดัเลอืก 
 วันที่ 7 กุมภาพนัธ์ 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th และ  student.mytcas.com 
การยนืยนัสิทธิเ์ขา้ศกึษาในระบบ TCAS        
           วันที่ 7-8 กุมภาพันธ ์2565                ที่  student.mytcas.com 
การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิเ์ขา้ศกึษา (ทีย่นืยนัสิทธิเ์ขา้ศึกษา) 
 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th     
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 วิทยาลัยนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  โทร .02-623-5055-8 กด1 เว็บไซต์ citu.tu.ac.th 
            อีเมล  citu_tcas@citu.tu.ac.th  
  



เอกสารแนบทา้ยประกาศ การรับสมัครบุคคลเขา้ศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศกึษา 2565         รอบที ่1.2 Portfolio 

 

วทิยาลัยสหวทิยาการ 
รหสั 10050224210303B วท.บ. วทิยาศาสตร์และนวตักรรมขอ้มลู (โครงการพเิศษ)  จ านวนรบั 10  คน 

คุณสมบตัเิฉพาะของผู้สมัคร   
1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

       เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6       ปวช. 
        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                               กศน. 
       เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย 

2. หนว่ยกติกลุ่มสาระขัน้ต า่ตลอดหลักสูตร   วิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต   คณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต  ภาษาตา่งประเทศ  ไมก่ าหนด 
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่มัคร ขัน้ต ่า     2.50      2.75      3.00      ไม่ก าหนด  
4. เกณฑค์ุณสมบตัเิฉพาะอื่น ๆ 

               - มคีวามรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
               - สามารถเขียนโปรแกรม ภาษา C, Java และ Python 
เกณฑก์ารคัดเลือก   

1. พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน  ( Portfolio )                     
2. จดหมายแนะน าตัว (Statement of Purpose) 
3. ผลการเรียน (GPAX) ณ วันที่สมัคร 

เอกสารประกอบการสมคัร 
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดดงันี้ 
             หน้า 1  ข้อมูลส่วนตวั ความสนใจ ความสามารถพิเศษ 
             หน้า 2  ประวัติการศึกษา 
             หน้า 3  จดหมายแนะน าตัว (Statement of Purpose) ที่แสดงมลูเหตุจูงใจในการเลือกศกึษาในสาขาที่สมัคร จดุประสงค์ในการ
ประกอบอาชพี เหตุผลที่แสดงให้เห็นความเหมาะสม และความน่าสนใจในตวัผู้สมัครที่จะเข้าศึกษาในอนาคต 
             หน้า 4  ประกาศนียบัตรต่างๆ (ถ้าม)ี 
             หน้า 5  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
             หน้า 6  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) 
             หน้า 7  หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ (ถา้มี) 
             หน้า 8-10  ผลงานนวัตกรรมหรือกิจกรรมหรือรางวัลการแข่งขันในระดับชาตหิรอืระดับนานาชาติ ที่เกี่ยวข้องกบัสาขาวิชา/
หลักสูตรที่สมัคร  
             ผู้สมัครตอ้งส่งเอกสารประกอบการสมคัร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรปูแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไมเ่กิน 10 หน้า ไมร่วมปกหนา้-หลัง และ
ไมต่อ้งมีค าน า-สารบญั โดยมขีนาดไฟล์ไมเ่กนิ 20 MB เขา้ในระบบรบัสมัคร 
การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์ 
 วันที่ 27 มกราคม 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th   
การสอบสัมภาษณ์  
           วันที่ 29 มกราคม 2565  

การรายงานตัว  เวลา 08.30 – 10.00 น.  สถานที่  สาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมขอ้มูล วิทยาลัยสหวิทยาการ หอ้ง 118 
อาคาร SC-3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงัสิต 

  



เอกสารแนบทา้ยประกาศ การรับสมัครบุคคลเขา้ศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศกึษา 2565         รอบที ่1.2 Portfolio 

 

การประกาศรายชือ่ผู้ผ่านการคดัเลอืก 
 วันที่ 7 กุมภาพนัธ์ 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th และ  student.mytcas.com 
การยนืยนัสิทธิเ์ขา้ศกึษาในระบบ TCAS        
           วันที่ 7-8 กุมภาพันธ ์2565                ที่  student.mytcas.com 
การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิเ์ขา้ศกึษา (ทีย่นืยนัสิทธิเ์ขา้ศึกษา) 

 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th     
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล วิทยาลัยสหวิทยาการ หอ้ง 118 อาคาร SC 3   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต             
            โทร 02-564-4441-79 ตอ่ 6811 (เวลาราชการ 08.30-16.30 น.)  เว็บไซต์ https://www. https://ci.tu.ac.th/ 
            อีเมล dsi@staff.tu.ac.th  Facebook :  Data Science and Innovation  
 

  

mailto:dsi@staff.tu.ac.th


เอกสารแนบทา้ยประกาศ การรับสมัครบุคคลเขา้ศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศกึษา 2565         รอบที ่1.2 Portfolio 

 

วทิยาลัยสหวทิยาการ 

รหสั 10050124903601B ศศ.บ. ปรชัญาการเมอืง และเศรษฐศาสตร ์(โครงการพเิศษ) 

(ศึกษาที ่มธ.ทา่พระจนัทร)์ 

จ านวนรบั 5 คน 

คุณสมบตัเิฉพาะของผู้สมัคร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6         ปวช. 
        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                      กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต า่ ตลอดหลักสูตร   วิทยาศาสตร์   คณิตศาสตร์   ภาษาต่างประเทศ  ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ณ วนัที่สมัคร ขัน้ต า่       2.50      2.75      3.00      ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑเ์ฉพาะอืน่ ๆ   1. ไม่เป็นผูป้่วยหรอือยูใ่นสภาวะที่จะเป็นอปุสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา 
                                        2. ไม่เป็นผูป้ระพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง  

เกณฑก์ารคัดเลือก   
1. เกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป 5 ภาคเรียน ส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
2. เกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป 6 ภาคเรียน ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
3. มีแฟ้มผลงาน ประวัติ, ท ากิจกรรมหรือผลงานด้านที่เกี ่ยวข้องกับสาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ หรือ          

ด้านสังคมศาสตร์อื ่นๆ ที่เกี ่ยวข้อง โดยมีหลักฐานประกอบกิจกรรมหรือหนังสือรับรองผลงาน นั้น  ๆ พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน 
(Portfolio) ประกอบด้วย  

กิจกรรม เป็นการท ากิจกรรมหรือผลงานด้านที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ หรือด้านสังคมศาสตร์  
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยมีหลักฐานประกอบกิจกรรมหรือหนังสือรับรองผลงานนั้น ๆ โดยแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ 

กิจกรรมทางวิชาการ: เป็นกิจกรรมเข้าแข่งขัน/ประกวดที่ได้รับรางวัลในระดับมหาวิทยาลัย/ระดับภูมิภาค/ระดับชาติ 
กิจกรรมทางสังคม:   เป็นการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม โดยเป็นผู้น ากิจกรรม หรือมีส่วนร่วมหรือมีบทบาทโดดเด่นเพื่อ 

ขับเคลื่อนกิจกรรมที่สร้างพลวัตรและสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
4. ผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ 
5. การพิจารณาและตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด   
6.  เรียงความ (Essay) 1 เรื่อง จ านวน 1,000 ค า (ไมร่วมอยูใ่นแฟม้สะสมงาน Portfolio โดยส่งมายงั E-mail : ppe.admission@gmail.com) 
7.  การสัมภาษณ์ 

เอกสารประกอบการสมคัร 
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดดงันี้ 

หน้า 1  ข้อมูลผู้สมัคร 
หน้า 2  ประวัตกิารศึกษา 
หน้า 3  จดหมายแนะน าตัว (Statement of Purpose) 
หน้า 4  รางวัล และประกาศนียบัตรต่าง ๆ (ถา้มี) 
หน้า 5   ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) (เกรด 5 - 6 เทอม) หรือประกาศนียบตัร หรือหลกัฐานส าเร็จการศกึษาที่ระบุวันส าเร็จการศกึษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
หน้า 6  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ  (ถ้าม)ี 
หน้า 7 หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือผลงานด้านที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์หรือ     

ด้านสังคมศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
หน้า 8  ส าเนาบัตรประชาชน (รับรองส าเนาถกูต้อง) 
หน้า 9  ส าเนาทะเบียนบ้าน (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
หน้า 10  เรียงความในหวัข้อที่หลักสูตรฯ ก าหนด (ไม่รวมอยู่ในแฟ้มสะสมงาน Portfolio โดยส่งมายัง E-mail :  ppe.admission@gmail.com) 
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-

หลัง และไม่ต้องมีค าน า-สารบัญ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร 



เอกสารแนบทา้ยประกาศ การรับสมัครบุคคลเขา้ศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศกึษา 2565         รอบที ่1.2 Portfolio 

 

 

  

การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์ 
 วันที่ 27 มกราคม 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th   
การสอบสัมภาษณ์    
           วันที่ 30 มกราคม 2565  

การรายงานตัว  เวลา 8.30 น.  สัมภาษณ์ เวลา 9.00-12.00 น.  สถานที่  วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
(หากไม่สามารถจัดสอบสัมภาษณ์ได้เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จะด าเนินการสอบสัมภาษณ์ผ่านรูปแบบ
ออนไลน์แทน) 

การประกาศรายชือ่ผู้ผ่านการคดัเลอืก 
 วันที่ 7 กุมภาพนัธ์ 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th และ  student.mytcas.com 
การยนืยนัสิทธิเ์ขา้ศกึษาในระบบ TCAS        
           วันที่ 7-8 กุมภาพันธ ์2565                ที่  student.mytcas.com 
การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิเ์ขา้ศกึษา (ทีย่นืยนัสิทธิเ์ขา้ศึกษา) 

 วันที่ 15  กุมภาพันธ์ 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th     
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 วิทยาลัยสหวทิยาการ หลกัสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (หลักสตูรภาษาไทย) ท่าพระจนัทร ์
 โทร.02-613-2842  เว็บไซต์  https://ci.tu.ac.th/ 
 Email: ppethammasat@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/PPEThaprachan 
 Line: PPETU_OFFICIAL  

mailto:ppethammasat@gmail.com


เอกสารแนบทา้ยประกาศ การรับสมัครบุคคลเขา้ศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศกึษา 2565         รอบที ่1.2 Portfolio 

 

วทิยาลัยสหวทิยาการ 
รหสั 10050424903601A ศศ.บ. สหวทิยาการสังคมศาสตร ์(ศกึษาที ่มธ.ศูนยล์ าปาง) จ านวนรบั  10  คน 

คุณสมบตัเิฉพาะของผู้สมัคร   
1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

 เป็นผู้ที่ก าลงัศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6   ปวช. 
 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                 กศน. 
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทยีบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย 

2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต ่า ตลอดหลักสูตร   วิทยาศาสตร์   คณิตศาสตร์    ภาษาต่างประเทศ   ไม่ก าหนด 
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่มัคร ขัน้ต ่า         2.50      2.75      3.00      ไม่ก าหนด  

3.1 เป็นผู ้ก าลังศึกษาอยู ่ในชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX         
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตั้งแต่ ชั้น ม.4–ม.6 (ภาค 1) รวม 5 ภาคการศึกษาไม่ต ่ากว่า 2.75 

3.2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่าและมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX       
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ ชั้น ม.4–ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากว่า 2.75  

3.3 กรณีเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตอ้งส าเร็จการศึกษาภายใน  2 ปี นับจากวันทีย่ื่นสมัคร 
เกณฑก์ารคัดเลือก   

1. มีคุณสมบัติตรงตามที่ประกาศรับสมัคร 
2. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

เอกสารประกอบการสมคัร 
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดดงันี้ 

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 
ผู้สมคัรต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรปูแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไมเ่กนิ 8 หน้า ไมร่วมปกหนา้-หลัง และไม่

ตอ้งมคี าน า-สารบัญ โดยมขีนาดไฟล์ไมเ่กนิ 20 MB เขา้ในระบบรบัสมคัร 
  



เอกสารแนบทา้ยประกาศ การรับสมัครบุคคลเขา้ศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศกึษา 2565         รอบที ่1.2 Portfolio 

 

การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์ 
 วันที่ 27 มกราคม 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th   
การสอบสัมภาษณ์      
           วันที่ 29 มกราคม 2565  

การรายงานตัว  เวลา 08.30 น. สมัภาษณ์ เวลา 09.00-12.00 น.   สถานที่  วทิยาลยัสหวิทยาการ  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 
(หากไม่สามารถจัดสอบสัมภาษณ์ได้เนื่องจากการแพรร่ะบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19) จะด าเนินการสอบสัมภาษณ์
ออนไลน์แทน) 

การประกาศรายชือ่ผู้ผ่านการคดัเลอืก 
 วันที่ 7 กุมภาพนัธ์ 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th และ  student.mytcas.com 
การยนืยนัสิทธิเ์ขา้ศกึษาในระบบ TCAS        
           วันที่ 7-8 กุมภาพันธ ์2565                ที่  student.mytcas.com 
การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิเ์ขา้ศกึษา (ทีย่นืยนัสิทธิเ์ขา้ศึกษา) 

 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th     
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 สถานที่  วทิยาลัยสหวิทยาการ   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง โทร.054-237-999 ต่อ 5338  
            เว็บไซต์ https://ci.tu.ac.th  
            หรือ Facebook :  https://www.facebook.com/cisacademic 
 

  

https://ci.tu.ac.th/
https://www.facebook.com/cisacadamic


เอกสารแนบทา้ยประกาศ การรับสมัครบุคคลเขา้ศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศกึษา 2565         รอบที ่1.2 Portfolio 

 

วทิยาลัยสหวทิยาการ  
รหสั 10050424903601B ศศ.บ. ปรชัญาการเมอืง และเศรษฐศาสตร์ (โครงการพเิศษ) (ศึกษาที ่มธ.ศูนยล์ าปาง) จ านวนรบั 5 คน 

คุณสมบตัเิฉพาะของผู้สมัคร   
1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6        ปวช. 
        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                               กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย 

2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต า่ ตลอดหลักสตูร   วิทยาศาสตร์   คณิตศาสตร์    ภาษาต่างประเทศ    ไม่ก าหนด 
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่มัคร ขัน้ต ่า         2.50      2.75      3.00      ไม่ก าหนด  

เกณฑก์ารคัดเลือก  
1. เกรดเฉล่ียสะสม 2.75 ขึ้นไป 5 ภาคเรียน ส าหรับผู้ที่ก าลงัศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 
2. เกรดเฉล่ียสะสม 2.75 ขึ้นไป 6 ภาคเรียน ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
3. มีแฟ้มผลงาน ประวัติ, ท ากิจกรรมหรือผลงานด้านที่เกี ่ยวข้องกับสาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ หรือ            

ด้านสงัคมศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักฐานประกอบกิจกรรมหรือหนังสือรับรองผลงาน นั้นๆ 
4. ผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ 
5. การพิจารณาและตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

เอกสารประกอบการสมคัร 
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดดงันี ้

หน้า 1 ขอ้มูลผู้สมัคร 
หน้า 2 ประวตักิารศึกษา 
หน้า 3 จดหมายแนะน าตัว (Statement of Purpose) 
หน้า 4 รางวัล และประกาศนียบัตรต่าง ๆ (ถา้มี) 
หน้า 5  ระเบยีนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) (เกรด 5 - 6 เทอม) หรือประกาศนียบตัร หรือหลกัฐานส าเร็จการศกึษาที่ระบุวันส าเร็จการศกึษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
หน้า 6 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้าม)ี 
หน้า 7 หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือผลงานด้านที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ หรือ      

ด้านสังคมศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
หน้า 8 ส าเนาบัตรประชาชน (รบัรองส าเนาถูกต้อง) 
หน้า 9 ส าเนาทะเบียนบ้าน (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
หน้า 10 เรียงความในหัวข้อที่หลักสูตรฯ ก าหนด 
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-

หลัง และไม่ต้องมีค าน า-สารบัญ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร 
การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์ 
 วันที่ 27 มกราคม 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th   
 **ในกรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด -19) ยังคงมีอยู่ หลักสูตรฯ จะใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ 
โดยใช้ระบบสัมภาษณ์ออนไลน์ หรือสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 
การสอบสัมภาษณ์      
           วันที่ 29 มกราคม 2565 

การรายงานตัว  เวลา 08.30 น.           สถานที่  วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 
  



เอกสารแนบทา้ยประกาศ การรับสมัครบุคคลเขา้ศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศกึษา 2565         รอบที ่1.2 Portfolio 

 

การประกาศรายชือ่ผู้ผ่านการคดัเลอืก 
 วันที่ 7 กุมภาพนัธ์ 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th และ  student.mytcas.com 
การยนืยนัสิทธิเ์ขา้ศกึษาในระบบ TCAS        
           วันที่ 7-8 กุมภาพันธ ์2565                ที่  student.mytcas.com 
การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิเ์ขา้ศกึษา (ทีย่นืยนัสิทธิเ์ขา้ศึกษา) 

 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th     
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 วิทยาลัยสหวทิยาการ (ศูนย์ล าปาง)  มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง โทร 054-237-999 ตอ่ 5334 , 085-694-8037 
 เว็บไซต์ www.ci.tu.ac.th    อเีมล ppe-lampang@outlook.com    Facebook : https://www.facebook.com/PPELampang 
 

  



เอกสารแนบทา้ยประกาศ การรับสมัครบุคคลเขา้ศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศกึษา 2565         รอบที ่1.2 Portfolio 

 

วทิยาลัยพัฒนศาสตร ์ปว๋ย อึง๊ภากรณ์ 
รหสั 10050230903601B ศศ.บ. นวตักรรมการพฒันามนษุยแ์ละสังคม (โครงการพเิศษ) จ านวนรบั 20 คน 
คุณสมบตัเิฉพาะของผู้สมัคร  

1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 
        เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6          ปวช. 
        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                                 กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย 

2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต า่ ตลอดหลักสตูร   วิทยาศาสตร์    คณิตศาสตร์     ภาษาต่างประเทศ    ไม่ก าหนด 
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่มัคร ขัน้ต ่า         2.50      2.75      3.00      ไม่ก าหนด  

เกณฑก์ารคัดเลือก   
1. มีหลกัฐานการเข้าร่วมกิจกรรมตามทีก่ าหนด 
2. ไดร้ับรางวัลจากการแข่งขันด้านทักษะวิชาการ  
3. ผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ 
4. การพิจารณาและตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

เอกสารประกอบการสมคัร 
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดดงันี้ 

ปก ภาพถ่ายผู้สมัคร / ชื่อ – นามสกุลผู้สมัคร / ชื่อสถานศึกษา 
หน้า 1 ข้อมูลส่วนตัว / ความสนใจ / ความสามารถด้านภาษา / ความสามารถด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ / ความสามารถพิเศษอื่น ๆ 
หน้า 2 ประวัติการศึกษา / ผลการเรียน 
หน้า 3 ระเบียนผลการเรียน / ใบปพ.1 
หน้า 4 จดหมายแนะน าตัว (Statement of Purpose) ระบุเหตุผลของการสมัครในสาขานี้ / อาชีพที่สนใจในอนาคต / จุดเด่น

หรือความน่าสนใจในตัวผู้สมัคร 
หน้า 5 แสดงความเห็นตามความเข้าใจของผู้สมัครว่า “นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และสังคม” คืออะไร และมีความส าคัญต่อโลก

ในปัจจุบันอย่างไร (ขอให้เขียนด้วยลายมือและ Scan หรือถ่ายภาพใส่มาในเล่ม) 
หน้า 6 - 9 ผลงานนวัตกรรมหรือกิจกรรมหรือรางวัลการแข่งขันในระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา/หลักสูตร        

ที่สมัครหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม (รูปภาพ / ประกาศนียบัตร / เกียรติบัตร) 
หน้า 10 สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเรียนและการเรียนร่วมกิจกรรมต่างๆ ในช่วงมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ผู้สมัครตอ้งส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟลเ์อกสารในรปูแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 10 หน้า ไมร่วมปกหนา้-หลงั  
และไม่ต้องมีค าน า-สารบัญ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร 
การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์ 
 วันที่ 27 มกราคม 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th   
การสอบสัมภาษณ์      
          วันที่ 29 มกราคม 2565 

การรายงานตัว  เวลา 08.00 น.   สถานที่  วทิยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสัมภาษณ์  
1. เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา    2. ส าเนาบัตรประชาชน        3. ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบ 

การประกาศรายชือ่ผู้ผ่านการคดัเลอืก 
 วันที่ 7 กุมภาพนัธ์ 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th และ  student.mytcas.com 
การยนืยนัสิทธิเ์ขา้ศกึษาในระบบ TCAS        
           วันที่ 7-8 กุมภาพันธ ์2565                ที่  student.mytcas.com 
การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิเ์ขา้ศกึษา (ทีย่นืยนัสิทธิเ์ขา้ศึกษา) 
 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th     
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึง๊ภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงัสิต โทร 02-564-4440 ต่อ 1044  
เว็บไซต์ www.psds.tu.ac.th     อีเมล ba@psds.tu.ac.th   
Facebook : https://www.facebook.com/IHSD.PSDS 




