ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรือ่ ง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2565
รอบที่ 1.2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio 2)
-----------------------------โดยที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ เห็ น สมควรเปิ ด รั บ สมั ค รบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2565 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ท่าพระจันทร์ ศูนย์ลาปาง และ
ศูนย์พัทยา โดยเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษามหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ในการกาหนด
สถานที่ศึกษาตามความเหมาะสมโดยมติสภามหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
2. รหัสคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ทีเ่ ปิดรับสมัคร และจานวนรับ แยกตามหลักสูตร ดังนี้
รหัส
10050203903201A
10050203903201A
10050203903201A
10050204611101A
10050205903701A
10050405903701A
10050206901401A
10050206902001A
10050206902401A
10050206902402A
10050206902404A
10050206902501A
10050206902401B
10050106902801B
10050209220201A
10050209210301A
10050209210302A
10050209210401A
10050209211001A
10050209211002A
10050209211201A
10050209211801A

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา
คณะรัฐศาสตร์
ร.บ. วิชาเอกการเมืองการปกครอง
ร.บ. วิชาเอกการระหว่างประเทศ
ร.บ. วิชาเอกบริหารรัฐกิจ
คณะเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลาปาง)
คณะศิลปศาสตร์
ศศ.บ. ประวัติศาสตร์
ศศ.บ. ภาษาไทย
ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส
ศศ.บ. ภาษาเยอรมัน
ศศ.บ. สเปนและลาตินอเมริกันศึกษา
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
ศศ.บ. รัสเซียศึกษา (โครงการพิเศษ)
ศศ.บ. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.บ. คณิตศาสตร์
วท.บ. คณิตศาสตร์ประยุกต์
วท.บ. เคมี
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วท.บ. วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ

จานวนรับ
5
5
5
60
30
15
15
15
20
15
5
10
70
50
10
10
5
15
10
10
15
10
1

รหัส
10050209211901A
10050209212701A
10050209212702A
10050209212801A
10050209213101A
10050209213301A
10050209500401A
10050209220201B
10050209213301B
10050209210301B
10050209210302B
10050409220201A
10050209211401B
10050210300501A
10050210300601A
10050210300701A
10050210301601A
10050210302101A
10050210303501A
10050210301001B
10050210301601B
10050210302101B
10050310302001A
10050210300001E
10050210300002E
10050212110101A
10050212112001A
10050212112001B
10050212902002B
10050214111701A
10050215800101AA
10050215800101AB
10050215800401A
10050415800101A
10050216400201D
10050216400301B
10050216400501B
10050216400502B
10050216400701B

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา
วท.บ. เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
วท.บ. ฟิสิกส์
วท.บ. ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์
วท.บ. วัสดุศาสตร์
วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วท.บ. สถิติ
วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)
วท.บ. สถิติ (โครงการพิเศษ)
วท.บ. คณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ)
วท.บ. คณิตศาสตร์การจัดการ (โครงการพิเศษ)
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลาปาง)
วท.บ. เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ (โครงการพิเศษ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วศ.บ. วิศกรรมคอมพิวเตอร์
วศ.บ. วิศวกรรมเคมี
วศ.บ. วิศกรรมเครื่องกล
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
วศ.บ. วิศกรรมอุตสาหการ
วศ.บ. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (โครงการพิเศษ)
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (โครงการพิเศษ)
วศ.บ. วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (โครงการพิเศษ)
วศ.บ. วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ (V-TECH) (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์พัทยา)
วศ.บ. (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรสองสถาบัน) (TEP)
วศ.บ. (หลักสูตรนานาชาติ) (TEPE)
คณะสหเวชศาสตร์
วท.บ. กายภาพบาบัด
วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
ศศ.บ. การจัดการกีฬา (โครงการพิเศษ)
ศศ.บ. การฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ)
คณะพยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ศป.บ. สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ วิชาเอกออกแบบสิ่งทอ
ศป.บ. สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ วิชาเอกออกแบบแฟชั่น
ศป.บ. การละคอน
ศป.บ. ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลาปาง)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
วท.บ. การจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (DBTM)
ภูมสิ ถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
วท.บ. สถาปัตยกรรม
วท.บ. สถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
สถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต

จานวนรับ
10
10
10
5
5
5
15
10
10
10
10
10
10
10
20
20
20
20
20
20
20
20
10
30
15
5
15
130
70
30
3
5
10
10
75
7
10
10
5
2

รหัส
10050219903601A
10050123220101B
10050123904001B
10050224210303B
10050124903601B
10050424903601A
10050424903601B
10050230903601B

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
ศศ.บ. วิทยาการเรียนรู้
วิทยาลัยนวัตกรรม
วท.บ. นวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์)
ศศ.บ. การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ)
(ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์)
วิทยาลัยสหวิทยาการ
วท.บ. วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (โครงการพิเศษ)
ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์)
ศศ.บ.สหวิทยาการสังคมศาสตร์ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลาปาง)
ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลาปาง)
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึง๊ ภากรณ์
ศศ.บ. นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และสังคม (โครงการพิเศษ)
รวม

จานวนรับ
65
35
30
10
5
10
5
20
1,315

3. คุณสมบัติทั่วไป
นักศึกษามหาวิทยาลัยต้องมีคณ
ุ สมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
3.1) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
3.2) ไม่เป็ น นั ก ศึกษาของมหาวิท ยาลัยหรือสถาบั น อุ ดมศึก ษาอื่น เว้น แต่การศึกษาในมหาวิท ยาลัยเปิ ด หรือ
การศึกษาหลักสูตรทางไกล (Online) ที่ได้รับปริญญา
3.3) ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่เป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา
3.4) ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
นอกจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามดังกล่าวแล้ว ผู้ซึ่งจะเข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษาใดต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ
ตามข้อกาหนดหลักสูตรที่เข้าศึกษาและตามประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยการรับเข้าศึกษาด้วย
4. คุณสมบัติเฉพาะ ของแต่ละคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ที่เปิดรับ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
5. วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก ของแต่ละคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ที่เปิดรับ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้
การพิจารณาและการตัดสินผลคัดเลือก
ให้คณะกรรมการคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/มหาวิทยาลัย เป็นผู้วนิ จิ ฉัยชีข้ าด
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นทีส่ ิ้นสุด
6. ข้อกาหนดสาหรับผู้สมัคร
ก่อนการสมัคร ผู้สมัครต้องศึกษาคุณสมบัติของแต่ละคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ที่ต้องการสมัครอย่างละเอียด
และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กาหนดด้วยความระมัดระวัง ตามคู่มือระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
(Thai University Central Admission System : TCAS) ปี ก ารศึ ก ษา 2565 ส าหรั บ ผู้ ส มั ค ร ของที่ ป ระชุ ม อธิ ก ารบดี
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่ www.mytcas.com
ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์เข้าศึกษา คนละ 1 สิทธิ์ ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครแบบใดและรอบใดก็ได้ตามหลักเกณฑ์
กาหนด และเข้ามายืนยันสิทธิ์ในระบบตามประกาศของระบบการคัดเลือกกลาง และการสละสิทธิ์ใ ห้เป็นไปตามข้อกาหนด
ของประกาศที่ ป ระชุม อธิการบดี แห่ งประเทศไทย ซึ่ งการยื น ยัน สิท ธิ์และสละสิท ธิ์ จะต้อ งท าในระบบการคัดเลือกกลาง
ตามระยะเวลาที่ ก าหนดไว้ เท่ า นั้ น การสละสิ ท ธิ์ น อกเหนื อ จากเวลาที่ ก าหนดหรื อ ไปสละสิ ท ธิ์ หรื อ แจ้ งไม่ ใช้ สิ ท ธิ์ ที่
สถาบันอุดมศึกษา หรือการส่งจดหมายขอสละสิทธิ์ ไม่นบั เป็นการสละสิทธิ์ในระบบการคัดเลือกกลาง
3

7. การรับสมัคร
เมื่อผู้สมัครลงทะเบียนเข้าใช้ งานตาม คู่มือระบบ TCAS65 สาหรับผู้สมัคร ของ ทปอ. โดยตรวจสอบข้ อมูล
พื้ น ฐาน ของตนเองที่ ระบบได้ ม าจากฐานข้ อ มู ลของศู น ย์ ข้ อ มู ลสารสนเทศเพื่ อ การคั ด เลื อ กเข้ าสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและ
ได้ตรวจสอบสถานะของตนเองที่ได้ดาเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ จนมั่นใจว่าระบบได้ดาเนินการเรียบร้อยตามที่ต้องการแล้ว
ให้ดาเนินการตามระบบรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
• วันที่ 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 ชาระเงินผ่านระบบ Smart Bill Payment ธนาคารกรุงเทพ จากัด
(มหาชน) ตามเวลาทาการของธนาคาร
• วันที่ 16 ธันวาคม 2564 - 13 มกราคม 2565 ทักท้วงสถานะการสมัคร (กรณีสถานะและข้ อมูลไม่ถูกต้อง)
โดยยื่นคาร้องออนไลน์ ที่ www.tuadmissions.in.th
ขั้นตอนการรับสมัคร
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลผู้สมัคร
ศึ ก ษารายละเอี ย ดในประกาศการรั บ สมั ค รฯ นี้ (โปรดพิ ม พ์ / อ่ า น และศึ ก ษาข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ด้ ว ยตนเอง
อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง)
ขั้นตอนที่ 2 การลงทะเบียน
ผู้สมัครลงทะเบียนขอเข้าใช้งานในระบบตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง (การลงทะเบี ยนไม่ถือเป็นการ
รับสมัครเป็นเพียงขั้นตอนส่วนหนึ่งเพื่อเข้าสมัคร เท่านั้น)
ขัน้ ตอนที่ 3 การเข้าใช้ระบบรับสมัคร
ผู้สมั คร Login เข้ าใช้ ระบบ เลือกสมั ครโครงการ คณะ/หลั ก สูต ร/สาขาวิ ช า ที่ ต้ องการสมั ค ร จากนั้ น เลื อ ก
“ยืนยันสมัครสอบ” และอัปโหลดไฟล์ Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบข้อมูลที่สมัคร
4.1) ตรวจสอบข้ อมู ลการสมั ครให้ ถู กต้ อง หากพบว่ามี การกรอกข้ อมู ลของผู้สมั ครไม่ ถู กต้ อง ขอให้ ผู้ สมั ค ร
ด าเนิ น การแก้ ไขข้ อ มู ล ใหม่ ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง มหาวิ ท ยาลั ย จะถื อ ข้ อ มู ล การสมั ค รที่ บั น ทึ ก ในระบบอิ น เตอร์ เน็ ต เป็ น ส าคั ญ
หรือก่อนนาไปชาระเงินค่าสมัคร
4.2) ผู้สมัครนาใบแจ้งการชาระเงินที่พิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ตไปยื่นชาระเงินค่าสมัคร
ผ่ านระบบ Smart Bill Payment หรื อ เคาน์ เตอร์ ธนาคารกรุ งเทพ จ ากั ด (มหาชน) ได้ ทุ ก สาขาทั่ ว ประเทศ ตามวั น ที่
ที่กาหนด โดยชาระค่าสมัครตามอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครที่กาหนด พร้อมค่าธรรมเนีย มธนาคาร หากผู้สมัครรายใดมิได้
ดาเนินการชาระเงินค่าสมัครผ่านระบบ Smart Bill Payment หรือเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ตามวันที่
ที่กาหนดจะถือว่าการกรอกข้อมูลการสมัครในระบบรับสมัครออนไลน์เป็นโมฆะ
4.3) ธนาคารรั บ ช าระเงิ นค่ าสมั คร และบั นทึ กข้ อมู ลการช าระเงิ นของผู้ สมั คร บั นทึ กข้ อมู ลเรี ยบร้ อยแล้ ว
จะออกหลักฐานการชาระเงินค่าสมัคร พร้อมคืนใบแจ้งการชาระเงินให้ผู้สมัครเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร เมื่อชาระเงิน
ค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว และข้อมูลในใบเสร็จการชาระเงินถูกต้องตามใบแจ้งการชาระเงิน จะถือว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์
(โปรดตรวจสอบหลักฐานการชาระเงินค่าสมัครให้ถู กต้องตรงตามข้อมูลในใบแจ้งการชาระเงินให้เรียบร้อยและเก็บไว้เป็น
หลักฐานเพื่อประโยชน์ของตนเอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)

4

หมายเหตุ :
1) กรณี มี ก ารน าใบสมั ค รที่ ท าการยกเลิ ก ในระบบแล้ ว ไปช าระเงิ น จะไม่ มี ผ ลต่ อ การสมั ค รใด ๆ ทั้ ง สิ้ น
เพราะข้อมูลการสมัครในระบบถูกยกเลิกไปแล้วใบสมัครดังกล่าวเป็นโมฆะ จะไม่มีการนาข้อมูลใบสมัครที่ถูกยกเลิกไปแล้วมา
ประมวลผลหรือจั ดสถานที่สอบให้แต่อย่างใด ดังนั้น ก่อนจะนาใบสมัครไปชาระเงินโปรดตรวจสอบใบสมัครให้เรีย บร้อย
ว่าเป็นฉบับที่ถูกต้องและไม่ได้ถูกทารายการยกเลิกไปแล้ว
2) การตรวจสอบสถานะการสมัคร ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการชาระเงินค่าสมัคร ได้หลังจากชาระเงินค่าสมัครแล้ว
1 วั น ที่ www.tuadmissions.in.th ในกรณี สถานะการสมั ครไม่ ถู ก ต้ อ ง ผู้ สมั ครสามารถทั ก ท้ วงและยื่ น ค าร้ องออนไลน์
ได้ ที่ www.tuadmissions.in.th โดยกรอกข้ อ มู ล ให้ ค รบถ้ ว น พร้ อ มแนบหลั ก ฐานใบสมั ค รและหลั ก ฐานการช าระเงิ น
ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2564 - 13 มกราคม 2565 หากพ้นกาหนดแล้วมหาวิ ทยาลัยจะไม่รับพิจารณาคาร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-564-4440-79 ต่อ 1935-1937 หรือทางเพจ Facebook: งานรับเข้า ม. ธรรมศาสตร์
3) ผู้สมัครหากประสงค์จะขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ เลขประจาตัวประชาชน วันเดือนปีเกิดให้ กรอกคาร้อง
ออนไลน์ ผ่านอินเตอร์เน็ต ที่ www.tuadmissions.in.th พร้อมแนบหลักฐานสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสอบถามเพิ่มเติม
ได้ที่ 02-564-4440-79 ต่อ 1935-1937 หรือทางเพจ Facebook: งานรับเข้า ม. ธรรมศาสตร์
โปรดตรวจสอบสถานะการสมัครก่อนการชาระเงิน
ในกรณีทชี่ าระเงินซา้ หรือนาใบทีย่ กเลิกการสมัครไปชาระเงิน มหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าสมัครให้ไม่วา่ กรณีใด ๆ ทัง้ สิ้น
8. อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครเพื่อเข้าศึกษา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา
• หลักสูตรภาษาไทย

อัตราค่าสมัคร
200 บาทต่อสาขา

• หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน : TEP (หลักสูตรนานาชาติ)
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต : TEPE (หลักสูตรนานาชาติ)
2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

1,000 บาทต่อสาขา
1,000 บาทต่อสาขา

ไม่รวมค่าธรรมเนียมการชาระเงินผ่านธนาคาร
9. การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
ขั้นตอนการยืนยั นสิทธิ์เข้าศึกษาให้เป็น ไปตามการบริหารจัดการและขั้น ตอนของสมาคมที่ ประชุมอธิการบดี
แห่ งประเทศไทย (ทปอ.) ก าหนดให้ ยื น ยั น สิท ธิ์เข้ าศึ ก ษาโดยเลือ กสาขาวิช าที่ ผ่ านการคั ด เลือ กเพี ย งสาขาวิช าเดี ย วใน
ระบบ TCAS ถ้าผู้สมัครได้กด “ยืนยันสิทธิ์” เข้าศึกษาในสาขาวิชาหนึ่งไปแล้ว และต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาที่ยืนยันสิทธิ์
ผู้สมัครสามารถทาการเปลี่ยนแปลงได้อีกเพียง 2 ครั้งเท่านั้น จนถึงเวลาปิดระบบการให้ยื นยันสิทธิ์ (นับรวมจานวนครั้ง
ที่กด “ยืนยันสิทธิ์” ได้สูงสุด 3 ครั้ง) โดยระบบจะนับเป็นหนึ่งครั้งของการยืนยันสิทธิ์ หากถ้าผู้สมัครไม่กด “ยืนยันสิทธิ์ หรือ
“ไม่ใช้สิทธิ์” ภายในช่วงเวลาที่กาหนด จะถือว่าผู้สมัครยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ในการเข้าศึกษา และไม่ต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชา
ที่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งจะขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษา ภายหลังจากช่วงเวลาที่กาหนดไม่ได้
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10. การขึน้ ทะเบียนเป็นนักศึกษา
10.1) เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
(1) ต้องเป็นผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
(2) ต้ องมี คุ ณสมบั ติ ทั่ วไปและไม่ มี ลั กษณะต้ องห้ ามตามข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึ กษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
(3) การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2561
หากมหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ ตรวจสอบพบภายหลั งว่ าผู้ มี สิ ทธิ์เข้ าศึ กษาคนใดมี คุ ณสมบั ติ ไม่ ครบถ้ วนตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษาในครั้งนี้ เป็นโมฆะและจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
10.2) การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ผู้ ที่ ยื นยั นสิ ทธิ์ การเข้ าศึ กษากั บมหาวิ ทยาลั ย มหาวิ ทยาลั ยจะประกาศเลขทะเบี ยนนั กศึ กษา และรายละเอี ยด
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา พร้อมปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ให้ทราบภายหลัง ที่ www.reg.tu.ac.th หากมีข้อสงสัยประการใด
สามารถติ ดต่ อสอบถามได้ ที่ งานรั บเข้ าและทะเบี ยนประวั ติ นั กศึ กษา ส านั กงานทะเบี ยนนั กศึ กษา โทรศั พท์ 025644440-79
ต่อ 1603-1609 เเละ 1626
11. การจัดระดับพื้นฐานความรู้ภาษาต่างประเทศสาหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
11.1) ผู้มี สิท ธิ์เข้าศึกษาในมหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร์ต้องเข้ารับ การทดสอบสมรรถนะ GREATS เพื่ อนาไปใช้
ในการประเมินระดับสมรรถนะและทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา ทั้งนี้ หากมีผลการทดสอบเป็นไปตามเกณฑ์
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด 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 หรื อ IBDP หรื อ NCEE จะได้ รั บ การจั ด ให้ เรี ย นวิ ช าพื้ น ฐานภาษาอั ง กฤษตามระดั บ ผลคะแนน หรื อ
ได้รับการยกเว้นการเรียนวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์การจัดการเรียนวิชา
ด้ า นทั ก ษะการสื่ อ สารด้ ว ยภาษาอั ง กฤษ และด้ า นการคิ ด อ่ า น เขี ย น อย่ า งมี วิ จ ารญาณ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาเข้ า ใหม่
ระดับปริญญาตรี ดูรายละเอียดได้ที่ https://tu.ac.th/academictu)
11.3) ผู้ไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษให้สมัครสอบที่สถาบั นภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ หากไม่ประสงค์
จะสอบจะถูกจัดให้เรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานตัวแรกสุด
12. หลักสูตรและอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ชั้นปริญญาตรี
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.reg.tu.ac.th หรือเว็บไซต์แต่ละคณะ

ประกาศ ณ วันที่

29

ตุลาคม พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารย์ ดร. พิภพ อุดร)
รองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี
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ปฏิทนิ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2565
รอบที่ 1.2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio 2)
กิจกรรม
วัน เดือน ปี
สถานที่ / เว็บไซต์
ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS65 ผู้สมัคร

ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

student.mytcas.com

รับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านัน้

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 - 10 มกราคม 2565
• เปิดระบบรับสมัครวันแรก เวลา 09.00 น.
• ปิดระบบรับสมัครวันสุดท้าย เวลา 23.59 น.
วันที่ 15 ธันวาคม 2564 - 11 มกราคม 2565
(ปิดชาระเงินตามเวลาทาการธนาคาร)
วันที่ 16 ธันวาคม 2564 - 13 มกราคม 2565

www.tuadmissions.in.th

ชาระเงินค่าสมัคร
ผ่านระบบ Smart Bill Payment
การทักท้วงสถานะการสมัคร
(กรณีสถานะและข้อมูลไม่ถกู ต้อง)
การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
การสอบสัมภาษณ์

การประกาศรายชือ่ ผู้ผ่านการคัดเลือก

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

การยืนยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา ผ่านระบบกลาง ของ
ทปอ.
การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิเ์ ข้าศึกษา
(ทีย่ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา)
ประกาศโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศปฏิทนิ กิจกรรมนักศึกษาใหม่
• การจัดระดับพืน้ ฐานความรู้
ภาษาต่างประเทศ
• การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
• การจดทะเบียน
• การตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่
เปิดภาคการศึกษา

วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565

ธนาคารกรุงเทพ จากัด
(มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
www.tuadmissions.in.th
ระบบคาร้องออนไลน์
www.tuadmissions.in.th
วัน/สถานที่สอบสัมภาษณ์
จะแจ้งให้ทราบ พร้อมการ
ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์
student.mytcas.com หรือ
www.tuadmissions.in.th
student.mytcas.com

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

www.tuadmissions.in.th

จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

สานักงานทะเบียนนักศึกษา
www.reg.tu.ac.th

เดือนสิงหาคม 2565
(จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ 27 มกราคม 2565
วันที่ 29 – 30 มกราคม 2565
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รอบที่ 1.2 Portfolio

คณะรัฐศาสตร์
ร.บ. วิชาเอกการเมืองการปกครอง
จานวนรับ 5 คน
รหัส 1005023903201AA
ร.บ. วิชาเอกการระหว่างประเทศ
จานวนรับ 5 คน
รหัส 1005023903201AB
ร.บ. วิชาเอกบริหารรัฐกิจ
จานวนรับ 5 คน
รหัส 1005023903201AC
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ตา่ ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ  ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50  2.75  3.00  3.75  ไม่กาหนด
4. เกณฑ์ภาษาต่างประเทศ : มีคะแนนเฉลีย่ สะสมวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 (รวม 5 ภาค) ไม่ตา่ กว่า 3.50
5. เกณฑ์เฉพาะอืน่ ๆ : ผู้สมัครต้องมีผลงานกิจกรรมหรือรางวัลการแข่งขันด้านสังคมศาสตร์ระดับประเทศขึน้ ไป
เกณฑ์การคัดเลือก
1. กรรมการพิจารณาจากคุณสมบัติและผลงานเชิงประจักษ์ดงั นี้
- ได้รับรางวัลแข่งขันด้านสังคมศาสตร์ ระดับประเทศหรือนานาชาติ หรือ
- เป็นตัวแทนประเทศในกิจกรรมด้านสังคมศาสตร์ ระดับนานาชาติ หรือ
- เป็นตัวแทนโรงเรียนในกิจกรรมด้านสังคมศาสตร์ ระดับประเทศ หรือ
- เป็นผู้นากิจกรรมเพื่อสังคมหรือบาเพ็ญประโยชน์ เพื่อชุมชนซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่น
2. สอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ การพิจารณาและการตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นทีส่ ิ้นสุด
เอกสารประกอบการสมัคร
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดดังนี้
หน้า 1 ข้อมูลส่วนตัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ
หน้า 2 ประวัติการศึกษา
หน้า 3 จดหมายแนะนาตัว (Statement of Purpose)
หน้า 4 ประกาศนียบัตรต่าง ๆ (ถ้ามี)
หน้า 5 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
หน้า 6 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
หน้า 7 หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ (ถ้ามี)
หน้า 8-10 ใบประกาศนียบัตรหรือใบประกาศรางวัลการแข่งขันด้านสังคมศาสตร์ระดับประเทศขึน้ ไป
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอั ปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง
และไม่ต้องมีคานา-สารบัญ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร
การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 27 มกราคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
การสอบสัมภาษณ์
วันที่ 29 มกราคม 2565
การรายงานตัว เวลา 08.00 น.
สถานที่ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
การประกาศรายชือ่ ผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th และ student.mytcas.com
การยืนยันสิทธิเ์ ข้าศึกษาในระบบ TCAS
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565
ที่ student.mytcas.com
การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิเ์ ข้าศึกษา (ทีย่ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร 02-696-5462 เว็บไซต์ www.polsci.tu.ac.th
อีเมล polscitu.tcas@gmail.com Facebook : www.facebook/PR.POLSCI.TU
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รอบที่ 1.2 Portfolio

คณะเศรษฐศาสตร์
รหัส 10050204611101A
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
จานวนรับ 60 คน
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ตา่ ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ  ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 3.70 และคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์ 6 ภาคการศึกษาเท่ากับ 3.90
เกณฑ์การคัดเลือก
1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษา หรือ ผู้ที่กาลังศึกษา อยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และ
2. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามเงือ่ นไขข้อใดข้อหนึง่ ต่อไปนี้
2.1 ผู ้ สมั ครที ่ ส าเร็ จการศึ กษาแล้ ว ต้ องมี ผลการเรี ยนคะแนนเฉลี ่ ยสะสมระดั บมั ธยมศึ กษาตอนปลาย 6 ภาคการศึ กษา (GPAX)
ไม่ต่ากว่า 3.70 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์ 6 ภาคการศึกษาเท่ากับ 3.90
2.2 ผู ้ สมั ครที ่ ก าลั งศึกษาอยู ่ ในชั ้ นมั ธยมศึ กษาตอนปลาย (ม.6) หรื อเที ยบเท่ า ต้ องมี คะแนนเฉลี ่ยสะสม 5 ภาคการศึ กษา (GPAX)
ไม่ต่ากว่า 3.70 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์ 5 ภาคการศึกษาเท่ากับ 3.90
2.3 ผู้สมัครที่กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยเทียบเคียงได้กับเงื่อนไขที่กาหนดใน 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
โดยได้ลาดับคะแนนตั้งแต่ลาดับที่ 1-50 (ใช้ผลคะแนนปี 2561 และปี 2562)
2.6 ผู้สมัครผ่านกิจกรรมหรือการแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ในระดับระหว่างโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ โดยพิจารณาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562-2564
เอกสารประกอบการสมัคร
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียด ดังนี้
หน้า 1 ข้อมูลส่วนตัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ
หน้า 2 ประวัตกิ ารศึกษา
หน้า 3 จดหมายแนะนาตัว (Statement of Purpose)
หน้า 4 ประกาศนียบัตรต่าง ๆ (ถ้ามี)
หน้า 5 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
หน้า 6 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
หน้า 7-8 หนังสือแนะนาตัวผู้สมัครจากครูผู้สอนในโรงเรียนที่เป็นต้นสังกัดที่ นักเรียนกาลังศึกษาอยู่ หรือ ที่ผู้สมัครจบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมา จานวน 2 ท่าน ทั้งนี้ นอกเหนือจากหนังสือแนะนาตัวจากครูผู้สอนข้างต้นแล้ว ผู้สมัครสามารถยื่นหนังสือ
แนะนาตัวจากครูที่ ปรึกษา หรือ กรรมการ ของโครงงานวิจัยหรือกิจกรรมพิเศษ ที่มิใช่ครูผู้สอนในโรงเรียนที่เป็นต้นสังกัดประกอบได้ด้วย
(download แบบฟอร์มหนังสือแนะนาตัวจาก www.admissions.econ.tu.ac.th)
หน้า 9-10 เรียงความ (Essay) ของนักเรียน 1 เรื่อง โดยทางคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นผู้กาหนดหัวข้อให้ (download หัวข้อเรียงความ
จาก www.admissions.econ.tu.ac.th)
หน้า 11 เอกสารหลักฐาน ข้อ 2.4 ข้อ 2.5 ข้อ 2.6 หรือหลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 11 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง
และไม่ต้องมีคานา-สารบัญ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร หากผู้สมัครมีหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมจานวนมากให้
เลือกหลักฐานทีส่ าคัญทีส่ ุด โดยส่งเอกสารประกอบการสมัครในระบบรับสมัครของคณะเศรษฐศาสตร์ ได้ที่ www.admissions.econ.tu.ac.th
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รอบที่ 1.2 Portfolio

การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 27 มกราคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
การสอบสัมภาษณ์
วันที่ 29 มกราคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.admissions.econ.tu.ac.th
การรายงานตัว เวลา 08.00 น.
สถานที่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
การประกาศรายชือ่ ผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th และ student.mytcas.com
การยืนยันสิทธิเ์ ข้าศึกษาในระบบ TCAS
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565
ที่ student.mytcas.com
การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิเ์ ข้าศึกษา (ทีย่ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
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

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

รอบที่ 1.2 Portfolio

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
รหัส 10050205903701A
สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
จานวนรับ 30 คน
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ตา่ ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ  ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50  2.75  3.00  3.25  ไม่กาหนด
เกณฑ์การคัดเลือก
1. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ได้แก่ การทากิจกรรมทางสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายหรือ
กิจกรรมการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง ภายใน 3 ปี (ตั้งแต่ปี 2562 - 2564) โดยผู้สมัครจะต้องสามารถเชื่อ มโยงกิจกรรมทางสังคม
ให้เข้ากับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) ทักษะชีวิตและการทางาน 2) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และ 3) ทักษะด้าน
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
2. แนบหนังสือหรือจดหมายรับรองจากหน่วยงาน องค์กร อาจารย์ที่ปรึกษา ครูประจาชั้น ผู้นาชุมชน หรือวุฒิบัตร หรื อประกาศนียบัตร
มาพร้อมกับแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
3. เรียงความแสดงความสนใจที่จะศึกษาในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (Statement of Purpose)
4. ผลการเรียน (GPAX) ณ วันที่สมัคร ไม่ต่ากว่า 3.25
เอกสารประกอบการสมัคร
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดดังนี้
หน้า 1 ข้อมูลส่วนตัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ
หน้า 2 ประวัตกิ ารศึกษา
หน้า 3 จดหมายแนะนาตัว (Statement of Purpose) ที่แสดงความสนใจที่จะศึกษาในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (เรื่องเล่า
เกี่ยวกับที่มาของความสนใจและเป้าหมายของการเรียนสังคมสงเคราะห์)
หน้า 4 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
หน้า 5 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
หน้า 6 – 10 ผลงานการทากิจกรรมทางสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายหรือกิจกรรมการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง
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 ครูประจาชั้น ผู้นาชุมชน หรือวุฒิบัตร หรือประกาศนียบัตร
ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องสรุปการดารงตาแหน่งคณะกรรมการต่าง ๆ ตามแบบฟอร์มของหลักสูตรฯ ในหน้าแรกของผลงานการทากิจกรรม และ
ในส่วนของผลการดาเนินกิจกรรมจะต้องแยกประเภทกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วนให้ชัดเจน ดังนี้
1. กิจกรรมที่เกีย่ วข้องกับงานจิตอาสา/บาเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและชุมชน
2. กิจกรรมที่เข้าร่วมกับองค์กรช่วยเหลือสังคม เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, สานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด, สมาคมองค์กรคนพิการ, อาสาสมัครสาธารณสุข, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล, อาสาสมัครพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์, อาสาสมัครยุติธรรมชุมชน, ยุวนวัตกร ฯลฯ
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอั ปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง
และไม่ต้องมีคานา-สารบัญ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร พร้อมทั้ง ส่งไฟล์เอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF. รวมทุกเอกสารเป็น
1 ไฟล์ (ไม่จากัดจานวนหน้า) ตั้งชือ่ ไฟล์ดว้ ยชือ่ นามสกุล ส่งมาทีอ่ เี มล tcas.socwork@gmail.com ภายในวันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น.

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

รอบที่ 1.2 Portfolio

การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 27 มกราคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
การสอบสัมภาษณ์
วันที่ 30 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
การรายงานตัว เวลา 08.30 น.
สถานที่ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต
การประกาศรายชือ่ ผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th และ student.mytcas.com
การยืนยันสิทธิเ์ ข้าศึกษาในระบบ TCAS
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565
ที่ student.mytcas.com
การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิเ์ ข้าศึกษา (ทีย่ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต โทร 02-696-5504 เว็บไซต์ www.socadmin.tu.ac.th
อีเมล bsw.tu.request@gmail.com Facebook : “หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

รอบที่ 1.2 Portfolio

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
รหัส 10050205903701A
สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลาปาง)
จานวนรับ 15 คน
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ตา่ ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ  ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50  2.75  3.00  3.25  ไม่กาหนด
เกณฑ์การคัดเลือก
1. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ได้แก่ การท ากิจกรรมทางสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายหรือกิจกรรม
การพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง ภายใน 3 ปี (ตั้งแต่ปี 2562 - 2564) โดยผู้สมัครจะต้องสามารถเชื่อมโยงกิจกรรมทางสังคม ให้เข้ากับทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 ทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) ทักษะชีวิตและการทางาน 2) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และ 3) ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
2. แนบหนังสือหรือจดหมายรับรองจากหน่วยงาน องค์กร อาจารย์ที่ปรึกษา ครูประจาชั้น ผู้นาชุมชน หรือวุฒิบัตร หรือประกาศนียบัตร
มาพร้อมกับแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
3. เรียงความแสดงความสนใจที่จะศึกษาในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (Statement of Purpose)
4. ผลการเรียน (GPAX) ณ วันที่สมัคร ไม่ต่ากว่า 3.00
เอกสารประกอบการสมัคร
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดดังนี้
หน้า 1 ข้อมูลส่วนตัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ
หน้า 2 ประวัติการศึกษา
หน้า 3 จดหมายแนะนาตัว (Statement of Purpose) ที่แสดงความสนใจที่จะศึกษาในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (เรื่องเล่า
เกี่ยวกับที่มาของความสนใจและเป้าหมายของการเรียนสังคมสงเคราะห์)
หน้า 4 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
หน้า 5 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
หน้า 6 – 10 ผลงานการทากิจกรรมทางสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายหรือกิจกรรมการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง
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 ครูประจาชั้น ผู้นาชุมชน หรือวุฒิบัตร หรือประกาศนียบัตร
ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องสรุปการดารงตาแหน่งคณะกรรมการต่าง ๆ ตามแบบฟอร์มของหลักสูตรฯ ในหน้าแรกของผลงานการทากิจกรรม และ
ในส่วนของผลการดาเนินกิจกรรมจะต้องแยกประเภทกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วนให้ชัดเจน ดังนี้
1. กิจกรรมที่เกีย่ วข้องกับงานจิตอาสา/บาเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและชุมชน
2. กิจกรรมที่เข้าร่วมกับองค์กรช่วยเหลือสังคม เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, สานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด, สมาคมองค์กรคนพิการ, อาสาสมัครสาธารณสุข, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล, อาสาสมัครพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์, อาสาสมัครยุติธรรมชุมชน, ยุวนวัตกร ฯลฯ
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง
และไม่ต้องมีคานา-สารบัญ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร พร้อมทั้ง ส่งไฟล์เอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF. รวมทุกเอกสาร
เป็น 1 ไฟล์ (ไม่จ ากัดจ านวนหน้า) ตั้งชื่อไฟล์ด้วยชื่อ นามสกุล ส่งมาที่อีเมล swtulp@gmail.com ภายในวันพุธที่ 12 มกราคม 2565
เวลา 16.00 น.

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

รอบที่ 1.2 Portfolio

การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 27 มกราคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
การสอบสัมภาษณ์
วันที่ 30 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
การรายงานตัว เวลา 08.30 น.
สถานที่ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง
การประกาศรายชือ่ ผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th และ student.mytcas.com
การยืนยันสิทธิเ์ ข้าศึกษาในระบบ TCAS
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565
ที่ student.mytcas.com
การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิเ์ ข้าศึกษา (ทีย่ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง โทร 0-5423-7999 กด 4 / 082-383-8861
เว็บไซต์ www.socadmin.tu.ac.th อีเมล swtulp@gmail.com Facebook : “คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์ลาปาง”

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

รอบที่ 1.2 Portfolio

คณะศิลปศาสตร์
รหัส 10050206901401A
ศศ.บ. ประวัติศาสตร์
จานวนรับ 15 คน
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ตา่ ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ  ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50  2.75  3.00  ไม่กาหนด
เกณฑ์การคัดเลือก
1. พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)
2. จดหมายแนะนาตัว (Statement of Purpose)
3. ผลการเรียน (GPAX) ณ วันที่สมัคร
4. เรียงความ
5. หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่กาหนด
6. การสอบสัมภาษณ์
7. การพิจารณาและการตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
เอกสารประกอบการสมัคร
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดดังนี้
หน้า 1 ข้อมูลส่วนตัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ
หน้า 2 ประวัติการศึกษา
หน้า 3 จดหมายแนะนาตัว (Statement of Purpose)
หน้า 4 ประกาศนียบัตรต่าง ๆ (ถ้ามี)
หน้า 5 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
หน้า 6 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
หน้า 7 หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ (ถ้ามี)
หน้า 8 หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาประวัติศาสตร์
หน้ า 9-10 เรี ย งความเป็ น ภาษาไทย หั ว ข้ อ “จงบอกหนั ง สื อ ประวั ต ิ ศ าสตร์ ท ี ่ ช อบมากที ่ สุ ดหนึ ่ ง เล่ ม พร้ อ มอธิ บ ายเหตุ ผ ล”
ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 / ตัวอักษร Angsana 16 / Space 1.5
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอั ปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง
และไม่ต้องมีคานา-สารบัญ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร
การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 27 มกราคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
การสอบสัมภาษณ์
วันที่ 29 มกราคม 2565
การรายงานตัว เวลา 08.30 น. สถานที่ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัครที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
2. บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนา
3. ใบเปลี่ยน ชื่อ – สกุล พร้อมสาเนา (ถ้ามี)
4. ทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนา
5. ใบปพ.1 พร้อมสาเนา
* โปรดลงนามสาเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

รอบที่ 1.2 Portfolio

การประกาศรายชือ่ ผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th และ student.mytcas.com
การยืนยันสิทธิเ์ ข้าศึกษาในระบบ TCAS
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565
ที่ student.mytcas.com
การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิเ์ ข้าศึกษา (ทีย่ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
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.

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

รอบที่ 1.2 Portfolio

คณะศิลปศาสตร์
รหัส 10050206902001A
ศศ.บ. ภาษาไทย
จานวนรับ 15 คน
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ  ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ตา่
 2.50  2.75  3.00  3.25  3.50  ไม่กาหนด
เกณฑ์การคัดเลือก
1. พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)
2. จดหมายแนะนาตัว (Statement of Purpose)
3. ผลการเรียน (GPAX) ณ วันที่สมัคร
4. เรียงความ
5. มีหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมตามทีก่ าหนด
6. การสอบสัมภาษณ์
7. การพิจารณาและการตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
เอกสารประกอบการสมัคร
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
หน้า 1 ข้อมูลส่วนตัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ
หน้า 2 ประวัตกิ ารศึกษา
หน้า 3 จดหมายแนะนาตัว (Statement of Purpose)
หน้า 4 ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ (ถ้ามี)
หน้า 5 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
หน้า 6 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
หน้า 7-8 หลักฐานเกียรติบัตรหรือประกาศนียบัตรที่แสดงว่ามีความสามารถพิเศษหรือมีความถนัดเป็นพิเศษด้านภาษาไทยอย่างน้อย 2
รายการ เช่น การได้รับรางวัลจากการประกวดเรียงความ การประกวดสุนทรพจน์ การประกวดอ่านทานองเสนาะ การแข่งขันตอบปัญหา
วิชาการด้านภาษาไทย เป็นต้น ทั้งนี้รางวัลที่ได้รับต้องเป็นรางวัลที่ได้รับขณะศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเป็นรางวัลที่ได้รับ
จากการประกวดหรือแข่งขันในระดับชาติ ระดับเขตการศึกษา หรือเป็นรางวัลที่ได้รับจากหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับ
หน้า 9-10 เรียงความเป็นภาษาไทย หัวข้อ "ท่านคิดว่าจะนาความรู้ทไี่ ด้รับจากการเรียนภาษาไทยไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมอย่างไร"
ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4/ตัวอักษร Angsana 16/Space 1.5
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอั ปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า -หลัง
และไม่ต้องมีคานา-สารบัญ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

รอบที่ 1.2 Portfolio

การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 27 มกราคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
การสอบสัมภาษณ์
วันที่ 29 มกราคม 2565
การรายงานตัว เวลา 08.30 น.
สถานที่ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต
เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัครที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
2. บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนา
3. ใบเปลี่ยน ชื่อ – สกุล พร้อมสาเนา (ถ้ามี)
4. ทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนา
5. ใบปพ.1 พร้อมสาเนา
* โปรดลงนามสาเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
การประกาศรายชือ่ ผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th และ student.mytcas.com
การยืนยันสิทธิเ์ ข้าศึกษาในระบบ TCAS
วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2565
ที่ student.mytcas.com
การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิเ์ ข้าศึกษา (ทีย่ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
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.

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

รอบที่ 1.2 Portfolio

คณะศิลปศาสตร์
รหัส 10050206902401A
ศศ.บ. ภาษาฝรัง่ เศส
จานวนรับ 20 คน
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ  ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ตา่
 2.50  2.75  3.00  3.25  3.50  ไม่กาหนด
4. เกณฑ์คุณสมบัตเิ ฉพาะอืน่ ๆ
เกณฑ์ภาษาต่างประเทศ
3.1 ผู้สมัครต้องกาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในสายศิลป์-ฝรั่งเศส หรือ
3.2 ผู้สมัครที่กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในสายอื่นๆ ที่ไม่ใช่สายศิลป์-ฝรั่งเศส ต้อง
(ก) เคยไปแลกเปลี่ยนและเรียนภาษาฝรั่งเศสในกลุ่มประเทศผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
(เฉพาะรอบปีการศึกษา 2565 นี้เท่านั้น เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19) หรือ
(ข) ต้องมีผลการสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส DELF ได้ระดับ A2 ขึ้นไป ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสมัคร
เกณฑ์การคัดเลือก
1. พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)
2. จดหมายแนะนาตัว (ภาษาไทย) (Statement of Purpose)
3. ผลการเรียน (GPAX) ณ วันที่สมัคร
4. เรียงความ
5. หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่กาหนด
6. การสอบสัมภาษณ์
7. การพิจารณาและการตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
เอกสารประกอบการสมัคร
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
หน้า 1 ข้อมูลส่วนตัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ
หน้า 2 ประวัติการศึกษา
หน้า 3 จดหมายแนะนาตัว (ภาษาไทย) (Statement of Purpose)
หน้า 4 ประกาศนียบัตรต่าง ๆ (ถ้ามี)
หน้า 5 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
หน้า 6 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
หน้า 7 หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ (ถ้ามี)
หน้า 8 ประกาศนียบัตรหรือเอกสารที่แสดงถึงการไปแลกเปลี่ยนในประเทศผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส/ประกาศนียบัตรวัดระดับภาษาฝรั่งเศส DELF
ระดับ A2 ขึ้นไป (สาหรับผู้สมัครสายอื่นๆ ที่ไม่ใช่สายศิลป์-ฝรั่งเศส)
หน้ า 9 เรี ยงความเป็ นภาษาฝรั ่ งเศส ชื ่ อเรื ่ อง Pourquoi est-il important, selon vous, d’apprendre une autre langue étrangère au
XXIe siècle ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 (ประมาณ 300-400 คา)/ตัวอักษร Times New Roman 12 /Space 1.5
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง และ
ไม่ตอ้ งมีคานา-สารบัญ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

รอบที่ 1.2 Portfolio

การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 27 มกราคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
การสอบสัมภาษณ์
วันที่ 29 มกราคม 2565
การรายงานตัว เวลา 08.30 น. สถานที่ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัครที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
2. บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนา
3. ใบเปลี่ยน ชื่อ – สกุล พร้อมสาเนา (ถ้ามี)
4. ทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนา
5. ใบปพ.1 พร้อมสาเนา
6. เอกสารแสดงการไปศึกษาในกลุ่มประเทศผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส พร้อมสาเนา (ถ้ามี)
7. ผลการสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส พร้อมสาเนา (ถ้ามี)
* โปรดลงนามสาเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
การประกาศรายชือ่ ผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th และ student.mytcas.com
การยืนยันสิทธิเ์ ข้าศึกษาในระบบ TCAS
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565
ที่ student.mytcas.com
การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิเ์ ข้าศึกษา (ทีย่ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
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.

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

รอบที่ 1.2 Portfolio

คณะศิลปศาสตร์
รหัส 10050206902402A
ศศ.บ. ภาษาเยอรมัน
จานวนรับ 15 คน
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ  ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ตา่
 2.50  2.75  3.00  3.25  3.50  ไม่กาหนด
4. เกณฑ์ภาษาต่างประเทศ
มีผลการสอบวัดระดับภาษาเยอรมัน ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสมัคร ดังต่อไปนี้
ก. ระดับ A2 โดยมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 85% หรือ
ข. สอบผ่านในระดับที่สูงขึ้นไป (B1 หรือ B2 หรือ C1)
เกณฑ์การคัดเลือก
1. พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)
2. จดหมายแนะนาตัว (Statement of Purpose)
3. ผลการเรียน (GPAX) ณ วันที่สมัคร
4. ผลการสอบวัดระดับภาษาเยอรมัน
5. มีหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมตามทีก่ าหนด
6. การสอบสัมภาษณ์
7. การพิจารณาและการตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
เอกสารประกอบการสมัคร
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
หน้า 1 ข้อมูลส่วนตัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ
หน้า 2 ประวัติการศึกษา
หน้า 3 จดหมายแนะนาตัว (Statement of Purpose)
หน้า 4 ประกาศนียบัตรต่าง ๆ (ถ้ามี)
หน้า 5 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
หน้า 6 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
หน้า 7 หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ (ถ้ามี)
หน้า 8 หลักฐานผลการสอบวัดระดับภาษาเยอรมัน
หน้า 9-10 จดหมายแนะนาตัวเป็นภาษาเยอรมัน โดยมีหวั ข้อดังนี้
• มูลเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาในสาขาที่สมัคร
• คุณลักษณะ คุณสมบัติ หรือประสบการณ์ส่วนตัวที่เหมาะสมกับการเรียนสาขาวิชาที่สมัคร
• ความคาดหวังต่อการศึกษาในสาขาที่สมัคร
• แผนการประกอบอาชีพ/แผนชีวิตเมื่อสาเร็จการศึกษา
ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4/ตัวอักษร Times New Roman 12/Space 1.5
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้าหลัง และไม่ตอ้ งมีคานา-สารบัญ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

รอบที่ 1.2 Portfolio

การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 27 มกราคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
การสอบสัมภาษณ์
วันที่ 29 มกราคม 2565
การรายงานตัว เวลา 08.30 น.
สถานที่ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัครที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
2. บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนา
3. ใบเปลี่ยน ชื่อ – สกุล พร้อมสาเนา (ถ้ามี)
4. ทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนา
5. ใบปพ.1 พร้อมสาเนา
6. เอกสารแสดงการไปศึกษาต่างประเทศ (ถ้ามี)
7. ผลการสอบวัดระดับภาษาเยอรมัน พร้อมสาเนา
* โปรดลงนามสาเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
การประกาศรายชือ่ ผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th และ student.mytcas.com
การยืนยันสิทธิเ์ ข้าศึกษาในระบบ TCAS
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565
ที่ student.mytcas.com
การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิเ์ ข้าศึกษา (ทีย่ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
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.

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

รอบที่ 1.2 Portfolio

คณะศิลปศาสตร์
รหัส 10050206902404A
ศศ.บ. สเปนและลาตินอเมริกนั ศึกษา
จานวนรับ 5 คน
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ  ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ตา่
 2.50  2.75  3.00  3.25  3.50  ไม่กาหนด
4. เกณฑ์คุณสมบัตเิ ฉพาะอืน่ ๆ
เกณฑ์ภาษาต่างประเทศ
3.1 กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ศิลป์-สเปน หรือ
3.2 สาเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 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 าหรับผู้ที่สอบเทียบวุฒิ ความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเ ทศไทย
ในการสอบแต่ละวิชาต้องมีผลคะแนนสอบ 165 คะแนนขึ้นไป
เกณฑ์การคัดเลือก
1. พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)
2. จดหมายแนะนาตัว (Statement of Purpose)
3. ผลการเรียน (GPAX) ณ วันที่สมัคร
4. เรียงความ
5. มีหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมตามทีก่ าหนด
6. การสอบสัมภาษณ์
7. การพิจารณาและการตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
เอกสารประกอบการสมัคร
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
หน้า 1 ข้อมูลส่วนตัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ
หน้า 2 ประวัติการศึกษา
หน้า 3 จดหมายแนะนาตัว (Statement of Purpose)
หน้า 4 ประกาศนียบัตรต่าง ๆ (ถ้ามี)
หน้า 5 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
หน้า 6 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
หน้า 7 หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ (ถ้ามี)
หน้า 8 ประกอบด้วย 1) ประกาศนียบัตรวัดระดับภาษาสเปน และ/หรือ
2) ประกาศนียบัตรที่แสดงการไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ และ/หรือ
3) ประกาศนียบัตรแสดงทักษะความสามารถภาษาสเปน
หน้า 9 หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาทั้งทางด้านทักษะภาษาสเปนหรือเนื้อหาของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาสเปน
หน้า 10 เรียงความเป็นภาษาไทย หัวข้อ “แรงจูงใจในการเลือกเรียนสาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4/ตัวอักษร Angsana 16/Space 1.5
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง และ
ไม่ตอ้ งมีคานา-สารบัญ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

รอบที่ 1.2 Portfolio

การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 27 มกราคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
การสอบสัมภาษณ์
วันที่ 29 มกราคม 2565
การรายงานตัว เวลา 08.30 น. สถานที่ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัครที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
2. บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนา
3. ใบเปลี่ยน ชื่อ – สกุล พร้อมสาเนา (ถ้ามี)
4. ทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนา
5. ใบปพ.1 พร้อมสาเนา
6. ประกาศนียบัตรแสดงทักษะความสามารถภาษาสเปน (ถ้ามี)
7. เอกสารแสดงการไปศึกษาต่างประเทศ (ถ้ามี)
* โปรดลงนามสาเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
การประกาศรายชือ่ ผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th และ student.mytcas.com
การยืนยันสิทธิเ์ ข้าศึกษาในระบบ TCAS
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565
ที่ student.mytcas.com
การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิเ์ ข้าศึกษา (ทีย่ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
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.

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

รอบที่ 1.2 Portfolio

คณะศิลปศาสตร์
รหัส 10050206902501A
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
จานวนรับ 10 คน
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ  ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ตา่
 2.50  2.75  3.00  3.25  3.50  ไม่กาหนด
4. เกณฑ์คุณสมบัตเิ ฉพาะอืน่ ๆ
เกณฑ์ภาษาต่างประเทศ
มีผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสมัคร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) TU GET (CBT) ไม่ต่ากว่า 78 คะแนน หรือ
2) TOEFL (IBT) ไม่ต่ากว่า 78 คะแนน หรือ
3) IELTS ไม่ต่ากว่า 6.0
เกณฑ์การคัดเลือก
1. มีหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่กาหนด
2. การสอบสัมภาษณ์
3. ผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่กาหนด
4. การพิจารณาและการตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
เอกสารประกอบการสมัคร
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
หน้า 1 ข้อมูลส่วนตัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ
หน้า 2 ประวัติการศึกษา
หน้า 3 จดหมายแนะนาตัว (Statement of Purpose)
หน้า 4 ประกาศนียบัตรต่าง ๆ (ถ้ามี)
หน้า 5 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
หน้า 6 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
หน้า 7 หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ (ถ้ามี)
หน้า 8 รางวัลการแข่งขัน-ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอั ปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง
และไม่ต้องมีคานา-สารบัญ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

รอบที่ 1.2 Portfolio

การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 27 มกราคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
การสอบสัมภาษณ์
วันที่ 29 มกราคม 2565
การรายงานตัว เวลา 08.30 น.
สถานที่ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัครที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
2. บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนา
3. ใบเปลี่ยน ชื่อ – สกุล พร้อมสาเนา (ถ้ามี)
4. ทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนา
5. ใบปพ.1 พร้อมสาเนา
6. ผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ พร้อมสาเนา
* โปรดลงนามสาเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
การประกาศรายชือ่ ผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th และ student.mytcas.com
การยืนยันสิทธิเ์ ข้าศึกษาในระบบ TCAS
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565
ที่ student.mytcas.com
การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิเ์ ข้าศึกษา (ทีย่ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
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.

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

รอบที่ 1.2 Portfolio

คณะศิลปศาสตร์
รหัส 10050206902401B
ศศ.บ. รัสเซียศึกษา (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 70 คน
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ตา่ ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ  ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50  2.75  3.00  3.25  3.50  ไม่กาหนด
เกณฑ์การคัดเลือก
1. พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)
2. จดหมายแนะนาตัว (Statement of Purpose)
3. ผลการเรียน (GPAX) ณ วันที่สมัคร
4. เรียงความภาษาไทย หัวข้อ "จงวิเคราะห์จุดแข็งหรือความถนัดของตนเอง ที่จะนามาต่อยอดในการเรียนสาขาวิชารัสเซียศึกษา"
5. การสอบสัมภาษณ์
6. การพิจารณาและการตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
เอกสารประกอบการสมัคร
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยรายละเอียดดังนี้
หน้า 1 ข้อมูลส่วนตัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ
หน้า 2 ประวัติการศึกษา
หน้า 3 จดหมายแนะนาตัว (Statement of Purpose)
หน้า 4 ประกาศนียบัตรต่าง ๆ (ถ้ามี)
หน้า 5 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
หน้า 6 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
หน้า 7 หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ (ถ้ามี)
หน้า 8 เรียงความภาษาไทย หัวข้อ "จงวิเคราะห์จุดแข็งหรือความถนัดของตนเอง ที่จะน ามาต่อยอดในการเรียนสาขาวิ ชา
รัสเซียศึกษา" ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4/ตัวอักษร Angsana 16 Space 1.5
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 8 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง
และไม่ตอ้ งมีคานา-สารบัญ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร
การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 27 มกราคม 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
การสอบสัมภาษณ์
วันที่ 29 มกราคม 2565
การรายงานตัว เวลา 08.30 น.
สถานที่ ตึกคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 2 โครงการรัสเซียศึกษา มธ. ศูนย์รังสิต
เอกสารที่ตอ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัครที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
2. บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนา
3. ใบเปลี่ยน ชื่อ – สกุล พร้อมสาเนา (ถ้ามี)
4. ทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนา
5. ใบปพ.1 พร้อมสาเนา
* โปรดลงนามสาเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

รอบที่ 1.2 Portfolio

การประกาศรายชือ่ ผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th และstudent.mytcas.com
การยืนยันสิทธิเ์ ข้าศึกษาในระบบ TCAS
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565
ที่ student.mytcas.com
การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิเ์ ข้าศึกษา (ทีย่ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. ศูนยรังสิต โทร 02-696-5663-4 เว็บไซต์ www.russ.arts.tu.ac.th
อีเมล russian_studies@arts.tu.ac.th
Facebook : โครงการรัสเซียศึกษา ธรรมศาสตร์

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

คณะศิลปศาสตร์
รหัส 10050106902801B

ศศ.บ. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (โครงการพิเศษ)
(ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์)

รอบที่ 1.2 Portfolio

จานวนรับ 50 คน

คุณสมบัตเิ ฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ตา่ ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ  ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50  2.75  3.00  3.25  ไม่กาหนด
เกณฑ์การคัดเลือก
1. พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)
2. จดหมายแนะนาตัว (Statement of Purpose)
3. ผลการเรียน(GPAX)ไม่ต่ากว่า 3.25 หรือเทียบเท่า ณ วันที่สมัคร
4. เรียงความ
5. หนังสือแนะนาตัวผู้สมัคร
6. มีหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมตามทีก่ าหนด
7. การสอบสัมภาษณ์
8. การพิจารณาและการตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดดังนี้
หน้า 1 ข้อมูลส่วนตัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ
หน้า 2 ประวัติการศึกษา
หน้า 3 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
หน้า 4 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
หน้า 5 จดหมายแนะนาตัว (Statement of Purpose)
หน้า 6 ประกาศนียบัตรต่าง ๆ (ถ้ามี)
หน้า 7 หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ (ถ้ามี)
หน้า 8 - 9 หนังสือแนะนาตัวผู้สมัคร (Recommendation Letter) จานวน 2 ฉบับ (ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ)
เขียนให้โดยครู/อาจารย์จากสถานศึกษาที่ผู้สมัครกาลังศึกษาอยู่หรือที่สาเร็จการศึกษามา ฉบับละ 1 ท่าน หนังสือต้องมีการลง
นามรับรองโดยครู/อาจารย์ (หากแนบมาไม่ครบ 2 ฉบับ หรือไม่มีการลงนามรับรอง จะถือว่าเอกสารไม่สมบูรณ์)
หน้า 10 เรียงความเป็นภาษาไทย หัวข้อ “การเรียนรู้แบบสหวิทยาการมีความจาเป็นต่อการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อย่างไร”ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 / ตัวอักษร TH Sarabun New 16 / Space 1.5
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอั ปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปก
หน้า-หลัง และไม่ต้องมีคานา-สารบัญ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร
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การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 27 มกราคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
การสอบสัมภาษณ์
วันที่ 29 มกราคม 2565
รายงานตัวและรับบัตรคิว เวลา 08.30 น.
หลักฐานการรายงานตัว บัตรประจาตัวประชาชน หรือ หลักฐานทางราชการอื่นที่มีรูปถ่ายปรากฏอยู่ (ฉบับจริง)
เวลาสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
สถานที่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์ หรือ สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประจาตัวประชาชน หรือ หลักฐานทางราชการอื่นที่มีรูปถ่ายปรากฏอยู่ (ฉบับจริง)
2. สาเนาใบเปลี่ยน ชือ่ – สกุล (ถ้ามี) (รับรองสาเนาถูกต้อง 1 ฉบับ)
3. Portfolio (ถ้ามี)
การประกาศรายชือ่ ผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th และ student.mytcas.com
การยืนยันสิทธิเ์ ข้าศึกษาในระบบ TCAS
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565
ที่ student.mytcas.com
การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิเ์ ข้าศึกษา (ทีย่ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 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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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัส 10050209220201A
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
จานวนรับ 10 คน
รหัส 10050209210301A
วท.บ. คณิตศาสตร์
จานวนรับ 10 คน
รหัส 10050209210302A
วท.บ. คณิตศาสตร์ประยุกต์
จานวนรับ 5 คน
รหัส 10050209210401A
วท.บ. เคมี
จานวนรับ 15 คน
รหัส 10050209211001A
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
จานวนรับ 10 คน
รหัส 10050209211002A
วท.บ. วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร
จานวนรับ 10 คน
รหัส 10050209211201A
วท.บ. เทคโนโลยีชวี ภาพ
จานวนรับ 15 คน
รหัส 10050209211801A
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
จานวนรับ 10 คน
รหัส 10050209211901A
วท.บ. เทคโนโลยีเพือ่ การพัฒนายัง่ ยืน
จานวนรับ 10 คน
รหัส 10050209212701A
วท.บ. ฟิสิกส์
จานวนรับ 10 คน
รหัส 10050209212702A
วท.บ. ฟิสิกส์อเิ ล็กทรอนิกส์
จานวนรับ 10 คน
รหัส 10050209212801A
วท.บ. วัสดุศาสตร์
จานวนรับ 5 คน
รหัส 10050209213101A
วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
จานวนรับ 5 คน
รหัส 10050209213301A
วท.บ. สถิติ
จานวนรับ 5 คน
รหัส 10050209500401A
วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร
จานวนรับ 15 คน
รหัส 10050209220201B
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 10 คน
รหัส 10050209213301B
วท.บ. สถิติ (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 10 คน
รหัส 10050209210301B
วท.บ. คณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 10 คน
รหัส 10050209213302B
วท.บ. คณิตศาสตร์การจัดการ (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 10 คน
รหัส 10050409220201A
วทบ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลาปาง)
จานวนรับ 10 คน
รหัส 10050209211401B
วท.บ. เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชวี ภาพ (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 10 คน
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ 22 นก.  คณิตศาสตร์ 12 นก.  ภาษาต่างประเทศ  ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันที่สมัคร ขัน้ ตา่
 2.50  2.75  3.00  ไม่กาหนด
เกณฑ์การคัดเลือก
1. พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)
2. จดหมายแนะนาตัว (Statement of Purpose)
3. ผลการเรียน (GPAX) ณ วันที่สมัคร
4. ผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ
5. การพิจารณาและการตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
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รอบที่ 1.2 Portfolio

เอกสารประกอบการสมัคร
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดดังนี้
หน้า 1 ข้อมูลส่วนตัว 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 โดยอั ปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า หลัง และไม่ต้องมีคานา-สารบัญ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร
การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 27 มกราคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
การสอบสัมภาษณ์
วันที่ 29 มกราคม 2565
การรายงานตัว เวลา 09.00 – 10.00 น. สถานที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต
สถานที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง
การประกาศรายชือ่ ผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th และ student.mytcas.com
การยืนยันสิทธิเ์ ข้าศึกษาในระบบ TCAS
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565
ที่ student.mytcas.com
การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิเ์ ข้าศึกษา (ทีย่ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์รังสิต งานวิชาการและกิจการนักศึกษา โทร. 02-5644440-59 ต่อ 2020, 2045 เว็บไซต์
www.sci.tu.ac.th หรือ Science & Technology Thammasat University Official บน Facebook อีเมล kanchana_t@sci.tu.ac.th
คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ศู น ย์ ล าปาง โทร. 054 237999ต่ อ 5625 เว็ บ ไซต์ https://lampang.sci.tu.ac.th หรื อ
Science Thammasat - Lampang บน Facebook อีเมล lampang@sci.tu.ac.th
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คณะวิศวกรรมศาสตร์
รหัส 10050210300601A
วศ.บ. วิศวกรรมเคมี
จานวนรับ 20 คน
รหัส 10050210300701A
วศ.บ. วิศวกรรมเครือ่ งกล
จานวนรับ 20 คน
รหัส 10050210302101A
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
จานวนรับ 20 คน
รหัส 10050210303501A
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
จานวนรับ 20 คน
รหัส 10050210300501A
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
จานวนรับ 10 คน
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขัน้ ตา่ ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต  คณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต  ภาษาต่างประเทศ  ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50  2.75  3.00  ไม่กาหนด
เกณฑ์การคัดเลือก
1. เป็นผูท้ ี่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 รวม 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ากว่า 3.00
2. เป็นผูท้ ี่มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบด้วยกิจกรรมทางวิชาการ
3. ผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ
4. การพิจารณาและตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
เอกสารประกอบการสมัคร
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดดังนี้
หน้า 1 ข้อมูลส่วนตัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ
หน้า 2 ประวัตกิ ารศึกษา
หน้า 3 จดหมายแนะนาตัว (Statement of Purpose) ที่แสดงมูลเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาในสาขาที่สมัคร จุดประสงค์ในการ
ประกอบอาชีพ เหตุผลที่แสดงให้เห็นความเหมาะสม และความมั่นใจในตัวผู้สมัครที่จะเข้าศึกษาในอนาคต
หน้า 4 ประกาศนียบัตรต่าง ๆ (ถ้ามี)
หน้า 5 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
หน้า 6 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
หน้า 7 หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ (ถ้ามี)
หน้า 8-10 ความสามารถพิเศษ หรือกิจกรรมทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง
และไม่ต้องมีคานา-สารบัญ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัครเอกสารประกอบการสมัค ร
การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 27 มกราคม 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
การสอบสัมภาษณ์
วันที่ 29 มกราคม 2565
การรายงานตัว เวลา 08.30 น.
สถานที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

รอบที่ 1.2 Portfolio

การประกาศรายชือ่ ผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th และ student.mytcas.com
การยืนยันสิทธิเ์ ข้าศึกษาในระบบ TCAS
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565
ที่ student.mytcas.com
การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิเ์ ข้าศึกษา (ทีย่ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร .02-5643001-9 ต่อ 3012, 3013 และ 3024 facebook : งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

รอบที่ 1.2 Portfolio

คณะวิศวกรรมศาสตร์
รหัส 10050210301601A
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
จานวนรับ 20 คน
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขัน้ ตา่ ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต  คณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต  ภาษาต่างประเทศ  ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า  2.50  2.75  3.00  ไม่กาหนด
เกณฑ์การคัดเลือก
1. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 รวม 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ากว่า 3.00 หรือ
เป็นผู้ที่มีผลการเรียนจากโรงเรียนการไฟฟ้าเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
2. เป็นผูท้ ี่มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบด้วยกิจกรรมทางวิชาการ
3. ผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ
4. การพิจารณาและตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
เอกสารประกอบการสมัคร
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดดังนี้
หน้า 1 ข้อมูลส่วนตัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ
หน้า 2 ประวัตกิ ารศึกษา
หน้ า 3 จดหมายแนะนาตั ว (Statement of Purpose) ที ่ แสดงมู ลเหตุ จ ู ง ใจในการเลื อ กศึ ก ษาในสาขาที ่ ส มั คร จุ ด ประสงค์
ในการประกอบอาชีพ เหตุผลที่แสดงให้เห็นความเหมาะสม และความมั่นใจในตัวผู้สมัครที่จะเข้าศึกษาในอนาคต
หน้า 4 ประกาศนียบัตรต่าง ๆ (ถ้ามี)
หน้า 5 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
หน้า 6 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
หน้า 7 หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ (ถ้ามี)
หน้า 8-10 ความสามารถพิเศษ หรือกิจกรรมทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง และ
ไม่ต้องมีคานา-สารบัญ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร
การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 27 มกราคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
การสอบสัมภาษณ์
วันที่ 29 มกราคม 2565
การรายงานตัว เวลา 08.30 น.
สถานที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต
การประกาศรายชือ่ ผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th และ student.mytcas.com
การยืนยันสิทธิเ์ ข้าศึกษาในระบบ TCAS
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565
ที่ student.mytcas.com
การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิเ์ ข้าศึกษา (ทีย่ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร .02-5643001-9 ต่อ 3012 , 3013 และ 3024 faecbook : งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

รอบที่ 1.2 Portfolio

คณะวิศวกรรมศาสตร์
รหัส 10050210300001E

วศ.บ. (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรสองสถาบัน) (TEP)

จานวนรับ 30 คน

รหัส 10050210300002E

วศ.บ. (หลักสูตรนานาชาติ) (TEPE)

จานวนรับ 15 คน

คุณสมบัตเิ ฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต  คณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต  ภาษาต่างประเทศ
 ไม่กาหนด (เฉพาะหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทย)
3. เกณฑ์ภาษาต่างประเทศ ผลคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การรับเข้าหลักสูตรนานาชาติ (แบบมีเงื่อนไข) หรือ ผลคะแนนภาษาอังกฤษ
(ตามเกณฑ์การรับเข้าหลักสูตรนานาชาติ) ประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนี้
3.1 ยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษ (แบบมีเงือ่ นไข) คณะฯ จะรับพิจารณาแบบมีเงื่อนไข และต้องเข้าเรียนวิชาปรับพื้นฐานด้านภาษา
เพิ่มเติมตามที่คณะฯ ก าหนดก่อนเปิดภาคการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 ผู้สมัครต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ากว่าเกณฑ์
ดั ง นี ้ TU-GET (PBT) ไม่ ต ่ า กว่ า 400 หรื อ TU-GET (CBT) ไม่ ต ่ า กว่ า 32 หรื อ TOEFL (PBT) ไม่ ต ่ า กว่ า 400 หรื อ TOEFL (IBT)
ไม่ต่ากว่า 32 หรือ IELTS ไม่ต่ากว่า 4.5 โดยผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันสมัคร
3.2 ผลคะแนนภาษาอั งกฤษ (เกณฑ์ การรั บเข้ าหลั กสู ตรนานาชาติ ) ดั งนี ้ TU-GET (PBT) ไม่ ต ่ ากว่ า 500 หรื อ TU-GET (CBT)
ไม่ต่ากว่า 61 หรือ TOEFL (PBT) ไม่ต่ากว่า 500 หรือ TOEFL (IBT) ไม่ต่ากว่า 61 หรือ IELTS ไม่ต่ากว่า 6.0 โดยผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันสมัคร
เกณฑ์การคัดเลือก
พิจารณาจาก 3 ช่องทาง ประกอบด้วย
ช่องทางที่ 1 พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) จดหมายแนะนาตัว Statement of Purpose และผลคะแนนภาษาอังกฤษ และ
สอบสัมภาษณ์ โดยแฟ้มสะสมงานต้องเป็นผลงานวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ
ช่องทางที่ 2 พิจารณาผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(หรือเทียบเท่าทั้งในและต่างประเทศ) ไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษา และ
ผลคะแนนภาษาอังกฤษ และสอบสัมภาษณ์ โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่ต่ากว่า 2.75 และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่ต่ากว่า 2.75 หรือ
ช่องทางที่ 3 พิจารณาผลคะแนนมาตรฐานสากล หรือคะแนนความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) และผลคะแนน
ภาษาอังกฤษ และสอบสัมภาษณ์ (เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้
1. ผลคะแนน SAT I ประกอบด้ ว ย Math ไม่ น ้ อ ยกว่ า 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 ประกอบด้วย Math และ Physics ไม่น้อยกว่า C หรือ
5. ผลคะแนน GED ประกอบด้วย Math และ Science ไม่น้อยกว่า 160 คะแนน หรือ
6. ผลคะแนน GSAT ประกอบด้วย Math ไม่นอ้ ยกว่า 620 คะแนน และ Reading ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน หรือ
7. ผลคะแนน PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ หรือ PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ หรือ PAT3 ความถนัดทาง
วิศวกรรมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

รอบที่ 1.2 Portfolio

เอกสารประกอบการสมัคร
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
หน้า 1 รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา)
ข้อมูลส่วนตัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ
หน้า 2 ประวัตกิ ารศึกษา
หน้า 3 จดหมายแนะนาตัว (Statement of Purpose) ที่แสดงมูลเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาในสาขาที่สมัคร จุดประสงค์ในการ
ประกอบอาชีพ เหตุผลที่แสดงให้เห็นความเหมาะสม
หน้า 4 สาเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
หน้า 5 ประกาศนียบัตรสาเร็จการศึกษา หรือ ประกาศนียบัตรของคะแนนมาตรฐาน (กรณีทนี่ ักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียน
นานาชาติ หรือโรงเรียนในต่างประเทศ)
หน้า 6 คะแนนมาตรฐานทางด้านภาษาอังกฤษ
หน้า 7 คะแนนมาตรฐานสากล หรือ ผลคะแนนความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ
หน้า 8 เอกสารระบุตัวตนผู้สมัคร ได้แก่ สาเนาบัตรประชาชน (หรือ Passport สาหรับนักศึกษาต่างชาติ) สาเนาทะเบียนบ้าน
หน้า 9-10 รางวัลการแข่งขันในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ที่เกี่ยวกับสาขาวิชา/หลักสูตรที่สมัคร
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง
และไม่ต้องมีคานา –สารบัญ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร
การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 27 มกราคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
การสอบสัมภาษณ์
วันที่ 29 มกราคม 2565
การรายงานตัว เวลา 09.00 น.
สถานที่ อาคารอานวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต
การประกาศรายชือ่ ผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th และ student.mytcas.com
การยืนยันสิทธิเ์ ข้าศึกษาในระบบ TCAS
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565
ที่ student.mytcas.com
การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิเ์ ข้าศึกษา (ทีย่ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน และโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
โทร 02-564-3001 – 9 ต่อ 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

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

รอบที่ 1.2 Portfolio

คณะวิศวกรรมศาสตร์
รหัส 10050210301001B
วศ.บ. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 20 คน
รหัส 10050210301601B
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 20 คน
รหัส 10050210302101B
วศ.บ. วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 20 คน
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขัน้ ตา่ ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต  คณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต  ภาษาต่างประเทศ  ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า  2.50  2.75  3.00  ไม่กาหนด
4. เกณฑ์ความสามารถพิเศษ รางวัลการแข่งขันในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ทีเ่ กีย่ วกับสาขาวิชา/หลักสูตรทีส่ มัคร และมีการสอบ
สัมภาษณ์โดยการพิจารณาและตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
เกณฑ์การคัดเลือก
1. พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)
2. จดหมายแนะนาตัว (Statement of Purpose)
3. ผลการเรียน (GPAX) ณ วันที่สมัคร
เอกสารประกอบการสมัคร
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
หน้า 1 ข้อมูลส่วนตัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ
หน้า 2 ประวัตกิ ารศึกษา
หน้า 3 จดหมายแนะนาตัว (Statement of Purpose)
หน้า 4 ประกาศนียบัตรต่าง ๆ (ถ้ามี)
หน้า 5 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หน้า 6 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
หน้า 7 หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ (ถ้ามี)
หน้า 8-10 รางวัลการแข่งขันในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ที่เกี่ยวกับสาขาวิชา/หลักสูตรที่สมัคร
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF
รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า -หลัง/คานา/สารบัญ และขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร
การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 27 มกราคม 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
การสอบสัมภาษณ์
วันที่ 29 มกราคม 2565
การรายงานตัว เวลา 08.30 น.
สถานที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
การประกาศรายชือ่ ผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th และ student.mytcas.com
การยืนยันสิทธิเ์ ข้าศึกษาในระบบ TCAS
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565
ที่ student.mytcas.com
การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิเ์ ข้าศึกษา (ทีย่ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร 02-564-3001-9 ต่อ 3250 เว็บไซต์ www.tupine.engr.tu.ac.th

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

รอบที่ 1.2 Portfolio

คณะวิศวกรรมศาสตร์
รหัส 10050310302001A
วศ.บ. วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ (V-TECH) (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์พทั ยา)
จานวนรับ 10 คน
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช. (ช่างอุตสาหกรรม)
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ตา่ ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ  ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50  2.75  3.00  ไม่กาหนด
4. เกณฑ์ค วามสามารถพิเศษ รางวัลการแข่งขันในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ที่เ กี่ยวกับสาขาวิช า/หลักสูตรที่สมัคร และ
มีการสอบสัมภาษณ์โดยการพิจารณาและตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
เกณฑ์การคัดเลือก
1. พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)
2. จดหมายแนะนาตัว (Statement of Purpose)
3. ผลการเรียน (GPAX) ณ วันที่สมัคร
เอกสารประกอบการสมัคร
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
หน้า 1 ข้อมูลส่วนตัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ
หน้า 2 ประวัตกิ ารศึกษา
หน้า 3 จดหมายแนะนาตัว (Statement of Purpose)
หน้า 4 ประกาศนียบัตรต่าง ๆ (ถ้ามี)
หน้า 5 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
หน้า 6 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
หน้า 7 หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ (ถ้ามี)
หน้า 8-10 รางวัลการแข่งขันในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ที่เกี่ยวกับสาขาวิชา/หลักสูตรที่สมัคร
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF
รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง/คานา/สารบัญ และขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร
การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 27 มกราคม 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
การสอบสัมภาษณ์
วันที่ 29 มกราคม 2565
การรายงานตัว เวลา 08.30 น.
สถานที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต
การประกาศรายชือ่ ผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th และ student.mytcas.com
การยืนยันสิทธิเ์ ข้าศึกษาในระบบ TCAS
วันที่ 7- 8 กุมภาพันธ์ 2565

ที่ student.mytcas.com

การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิเ์ ข้าศึกษา (ทีย่ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th

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

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

รอบที่ 1.2 Portfolio

คณะสหเวชศาสตร์
รหัส 10050212110101A
วท.บ. กายภาพบาบัด
จานวนรับ 5 คน
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่ งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ตา่ ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ  ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ตา่
 2.50  2.75  3.00  ไม่กาหนด
4. เกณฑ์คุณสมบัตเิ ฉพาะอืน่ ๆ
4.1 ควรมีความสูงไม่น้อยกว่า 155 ซม. เพื่อให้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4.2 ไม่มีความพิการจนเป็นอุปสรรคในการใช้มือทั้งสองข้าง
เกณฑ์การคัดเลือก
1. ผลการเรียน
2. ผลงานความเป็นเลิศทางวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมีหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่กาหนด
3. การสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ
4. การพิจารณาและตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
เอกสารประกอบการสมัคร
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดดังนี้
หน้าที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
หน้าที่ 2 Statement of Purpose (เรียงความแสดงประวัติการศึกษา และมูลเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาสาขากายภาพบาบัด)
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
ไม่ต้องมีคานา-สารบัญ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร
การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
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 ศูนย์รงั สิต
การประกาศรายชือ่ ผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th และ student.mytcas.com
การยืนยันสิทธิเ์ ข้าศึกษาในระบบ TCAS
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ student.mytcas.com
การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิเ์ ข้าศึกษา (ทีย่ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต โทร 02-986-9213 ต่อ 7232 เว็บไซต์ https://allied.tu.ac.th
Facebook คณะสหเวชศาสตร์: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of Allied Health Sciences, TU

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

รอบที่ 1.2 Portfolio

คณะสหเวชศาสตร์
รหัส 10050212112001A
วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
จานวนรับ 15 คน
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขัน้ ตา่ ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต  คณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต  ภาษาต่างประเทศ  ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50  2.75  3.00  ไม่กาหนด
เกณฑ์การคัดเลือก
1. พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ตามรายละเอียดดังนี้
แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) : น าเสนอประวัติส่วนตัว ผลการเรียนและผลงานกิจกรรมหรือรางวัลการแข่งขันในระดับชาติหรือ
นานาชาติ (ผลงานย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี ) โดยผู้สมัครจะต้องมีผลงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา /หลักสูตรที่สมัคร ตามข้อใดข้อหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
1.1 ตัวแทนทีมชาติ เยาวชนทีมชาติ นักเรียนอาเซียน
1.2 ชนะเลิศอันดับ 1-3 ในรายการในรายการหนึ่งดังต่อไปนี้
1) ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
2) รายการแข่งขันที่รับรองโดย สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย กรมพลศึกษา สมาคมกีฬาจังหวัด
องค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจที่ดูแลจัดการแข่งขันกีฬาหรือส่งเสริมกีฬา
1.3 นักกีฬาอาชีพ ที่มีสัญญาและสังกัดทีมที่อยู่ในลีกสูงสุดของประเทศ (ไม่น้อยกว่า 2 ปี)
หมายเหตุ: ข้อ 1,2, มีผลงานย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี และ ข้อ3. มีระยะสัญญาไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
2. จดหมายแนะนาตัว (Statement of Purpose)
3. ผลการเรียน (GPAX) ณ วันที่สมัคร
4. ผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ
5. การพิจารณาและตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
เอกสารประกอบการสมัคร
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดดังนี้
หน้าที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว / ความสามารถพิเศษ
หน้าที่ 2 จดหมายแนะนาตัว (Statement of Purpose) พร้อมแสดงเหตุผลในการเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
การออกกาลังกาย
หน้าที่ 3 ประวัติการศึกษาและใบแสดงผล ปพ.1
หน้าที่ 4-10 ประกาศนียบัตร และ ผลงานกิจกรรม หรือ รางวัลการแข่งขันระดับ นานาชาติ ระดับชาติ ผลงานย้อนหลัง 5 ปี ที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชา/ หลักสูตรที่สมัคร
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอั ปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า -หลัง
และไม่ต้องมีคานา-สารบัญ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

รอบที่ 1.2 Portfolio

การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 27 มกราคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
การสอบสัมภาษณ์
วันที่ 29 มกราคม 2565
การรายงานตัว เวลา 08.30 น. สถานที่ ห้องบรรยายชั้น 2 อาคารปิยชาติ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต
การประกาศรายชือ่ ผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th และ student.mytcas.com
การยืนยันสิทธิเ์ ข้าศึกษาในระบบ TCAS
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565
ที่ student.mytcas.com
การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิเ์ ข้าศึกษา (ทีย่ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต โทร 02-986-9213 ต่อ 7217 เว็บไซต์ https://allied.tu.ac.th
Facebook คณะสหเวชศาสตร์: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of Allied Health Sciences, TU

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

รอบที่ 1.2 Portfolio

คณะสหเวชศาสตร์
รหัส 10050212112001B
ศศ.บ. การจัดการกีฬา (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 130 คน
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ตา่ ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ  ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50  2.75  3.00  ไม่กาหนด
4. เกณฑ์คุณสมบัตเิ ฉพาะอื่น ๆ : ด้านกีฬาและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกกาลังกาย นันทนาการและการเล่นกีฬา
เกณฑ์การคัดเลือก
1. พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)
2. จดหมายแนะนาตัว (Statement of Purpose)
3. ผลการเรียน (GPAX) ณ วันที่สมัคร
เอกสารประกอบการสมัคร
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดดังนี้
หน้า 1 ข้อมูลส่วนตัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ
หน้า 2 ประวัตกิ ารศึกษา
หน้า 3 จดหมายแนะนาตัว (Statement of Purpose)
หน้า 4 ประกาศนียบัตรต่าง ๆ (ในช่วงปีพ.ศ.2561-2564)
หน้า 5 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
หน้า 6 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
หน้า 7 หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ (ในช่วงปีพ.ศ.2561-2564)
หน้า 8 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (รับรองสาเนาถูกต้อง)
หน้า 9 สาเนาทะเบียนบ้าน
หน้า 10 หลักฐานผลงานกิจกรรมหรือรางวัลการแข่งขันด้านกีฬาและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกกาลังกาย นันทนาการและการ
เล่นกีฬา ที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้ (ในช่วงปีพ.ศ.2561-2564)
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอั ปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง
และไม่ต้องมีคานา-สารบัญ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร
การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 27 มกราคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
การสอบสัมภาษณ์
วันที่ 29 มกราคม 2565
การรายงานตัว เวลา 08.30 น. สถานที่ ห้องบรรยายชัน้ 2 อาคารปิยชาติ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต
การประกาศรายชือ่ ผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th และ student.mytcas.com
การยืนยันสิทธิเ์ ข้าศึกษาในระบบ TCAS
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565
ที่ student.mytcas.com
การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิเ์ ข้าศึกษา (ทีย่ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต โทร 02-986-9213 ต่อ 7299 เว็บไซต์ https://allied.tu.ac.th
Facebook คณะสหเวชศาสตร์: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of Allied Health Sciences, TU

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

รอบที่ 1.2 Portfolio

คณะสหเวชศาสตร์
รหัส 10050212902002B
ศศ.บ. การฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 70 คน
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ตา่ ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ  ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 ไม่ต่ากว่า 2.00  2.50  2.75  3.00  ไม่กาหนด
4. เกณฑ์คุณสมบัตเิ ฉพาะอื่น ๆ (เกณฑ์ความสามารถพิเศษ)
4.1 ตัวแทนทีมชาติ เยาวชนทีมชาติ นักเรียนอาเซียน หรือ
4.2 ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย หรือ
4.3 ชนะเลิศอันดับ 1-3 ในรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้
- ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
- รายการแข่งขันที่รับรองโดย สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย กรมพลศึกษา สมาคมกีฬาจังหวัด
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่ดูแลจัดการแข่งขันหรือส่งเสริมกีฬา หรือ
4.4 นักกีฬาอาชีพที่มีสัญญาและสังกัดทีมที่อยู่ในลีคสูงสุดของประเทศ
หมายเหตุ: ข้อ 4.1, 4.2, 4.3 มีผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี และข้อ 4.4 มีระยะสัญญาไม่น้อยกว่า 2 ปี
เกณฑ์การคัดเลือก
1. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (มีผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี)
2. ผลการเรียน (GPAX) ณ วันที่สมัคร
เอกสารประกอบการสมัคร
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดดังนี้
หน้า 1 ข้อมูลส่วนตัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ
หน้า 2 ประวัติการศึกษา
หน้า 3 จดหมายแนะนาตัว (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
ไม่ต้องมีคานา-สารบัญ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร
การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
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 ศูนย์รงั สิต

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

รอบที่ 1.2 Portfolio

การประกาศรายชือ่ ผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th และ student.mytcas.com
การยืนยันสิทธิเ์ ข้าศึกษาในระบบ TCAS
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565
ที่ student.mytcas.com
การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิเ์ ข้าศึกษา (ทีย่ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต โทร 02-986-9213 ต่อ 7299 เว็บไซต์ https://allied.tu.ac.th
Facebook คณะสหเวชศาสตร์: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of Allied Health Sciences, TU

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

รอบที่ 1.2 Portfolio

คณะพยาบาลศาสตร์
รหัส 10050214111701A
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
จานวนรับ 30 คน
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 แผนการศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 กศน.  ปวช.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ตา่ ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ  ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50  2.75  3.00  ไม่กาหนด
4. เกณฑ์คุณสมบัตเิ ฉพาะอื่น ๆ
1. มีผลการเรียนตั้งแต่ ม.4 - ม.6 ภาคที่ 1 (5 ภาคการศึกษา) ในวิชาคณิตศาตร์ ชีววิทยา และเคมี ไม่ต่ากว่า 3.00
2. มี แ ฟ้ ม สะสมผลงานที ่ มี ผ ลการประกวดโครงการทางวิ ท ยาศาสตร์ ห รื อ ภาษาอั ง กฤษ หรื อ คอมพิ ว เตอร์ ท ี ่ ไ ด้ ร ั บ รางวั ล
ระดับจังหวัดขึ้นไป
5. เกณฑ์เฉพาะอื่น ๆ เช่น ตาบอดสี
6. การตรวจสุขภาพ
ให้ น าผลการตรวจร่ างกายจากโรงพยาบาลของรั ฐ ไปแสดงในวั นสอบสั มภาษณ์ โดย พิ มพ์ แบบรายงานผลการตรวจสุ ขภาพ
จาก www.nurse.tu.ac.th ระบุผลการตรวจร่างกาย ดังนี้
1. ตรวจเลือด (CBC และ ไวรัสตับอักเสบ B) และแนบผลทางปฏิบัติการ
2. ตรวจปัสสาวะ (UA และ Amphetamine) และแนบผลทางปฏิบัติการ
3. ตรวจเอกซเรย์ปอด (ไม่ตอ้ งนาฟิล์มเอกซเรย์มา)
4. ตรวจตาบอดสี
5. ตรวจการมองเห็น (VA)
เกณฑ์การคัดเลือก
1. พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี
2. จดหมายแนะนาตัว (Statement of Purpose)
3. ผลการเรียน (GPAX) ณ วันที่สมัคร
4. ผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ
5. การพิจารณาและตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
เอกสารประกอบการสมัคร
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดดังนี้
หน้า 1 ข้อมูลส่วนตัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ
หน้า 2 ประวัตกิ ารศึกษา
หน้า 3 จดหมายแนะนาตัว (Statement of Purpose)
หน้า 4 ประกาศนียบัตรต่าง ๆ (ถ้ามี)
หน้า 5 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
หน้า 6 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
หน้า 7 - 10 ผลการประกวดโครงการทางวิทยาศาสตร์หรือ ภาษาอังกฤษ หรือ คอมพิวเตอร์ที่ได้รับรางวัลระดับจังหวัดขึ้นไป
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง
และไม่ตอ้ งมีคานา-สารบัญ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

รอบที่ 1.2 Portfolio

การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 27 มกราคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
การสอบสัมภาษณ์
วันที่ 29 มกราคม 2565
การรายงานตัว เวลา 08.30 น.
สถานที่ ห้องบรรยาย 223 ชั้น 2 อาคารปิยชาติ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
การประกาศรายชือ่ ผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th และ student.mytcas.com
การยืนยันสิทธิเ์ ข้าศึกษาในระบบ TCAS
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565
ที่ student.mytcas.com
การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิเ์ ข้าศึกษา (ทีย่ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
คณะพยาบาลศาสตร์ ศูนย์รังสิต : 02-986-9213 ต่อ 7323 , 7397 เว็บไซต์ https://www.facebook.com/nursetu

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

รอบที่ 1.2 Portfolio

คณะศิลปกรรมศาสตร์
รหัส 10050215800101AA ศป.บ. สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ วิชาเอกออกแบบเอกสิง่ ทอ
จานวนรับ 3 คน
รหัส 10050215800101AB ศป.บ. สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ วิชาเอกออกแบบแฟชัน่
จานวนรับ 5 คน
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผูท้ ี่กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่ งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่า
 ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันที่สมัคร ขั้นต่า  ไม่ต่ากว่า 3.00
4. ผูส้ มัครต้องไม่มีอาการตาบอดสี ไม่มีความพิการที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเชิงปฏิบัติการออกแบบ โดยต้องมีใบรับรองแพทย์
ว่าตาไม่บอดสี (จากโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น) มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์
5. เป็นผู้ทไี่ ม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคทีจ่ ะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
เกณฑ์การคัดเลือก
1. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
2. จดหมายแนะนาตัว Statement of Purpose ระบุเหตุผลและเป้าหมายของการเข้าศึกษาสาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
3. สอบสัมภาษณ์
*รายละเอียดเกีย่ วกับ Portfolio ส่วนผลงานด้านศิลปะ : รวบรวมผลงานของผู้สมัครทีเ่ กีย่ วกับทางศิลปะ/ศิลปหัตถกรรม/สิง่ ทอ/
แฟชัน่ /เครือ่ งแต่งกาย และไม่ใช่แฟ้มรวมผลงานทางกิจกรรมอืน่ โดยเรียงลาดับจากปัจจุบนั ขึน้ ก่อน
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดดังนี้
หน้า 1 ข้อมูลผู้สมัคร
หน้า 2 ประวัติการศึกษา
หน้า 3 จดหมายแนะนาตัว (Statement of Purpose) ระบุเหตุผลและเป้าหมายของการเข้าศึกษาสาขาวิชาศิลปะการ
ออกแบบพัสตราภรณ์
หน้า 4 ประกาศนียบัตรต่าง ๆ (ถ้ามี)
หน้า 5 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ไม่ต่ากว่า 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
และไม่ต้องมีคานา-สารบัญ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

รอบที่ 1.2 Portfolio

การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 27 มกราคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
การสอบสัมภาษณ์
วันที่ 30 มกราคม 2565
การรายงานตัว เวลา 08.30 น.
สถานที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
การประกาศรายชือ่ ผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th และ student.mytcas.com
การยืนยันสิทธิเ์ ข้าศึกษาในระบบ TCAS
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565
ที่ student.mytcas.com
การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิเ์ ข้าศึกษา (ทีย่ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต โทร 02-696-6249, 097-247-9601 เว็บไซต์ www.fineart.tu.ac.th
Facebook : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

รอบที่ 1.2 Portfolio

คณะศิลปกรรมศาสตร์
รหัส 10050215800401A
ศป.บ. การละคอน
จานวนรับ 10 คน
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผูท้ ี่กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่ งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่า
 ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันที่สมัคร ขั้นต่า  3.00
4. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
เกณฑ์การคัดเลือก
1. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
2. จดหมายแนะนาตัวที่ระบุเหตุผลและเป้าหมายของการเข้าศึกษาสาขาวิชาการละคอน (Statement of Purpose)
3. สอบสัมภาษณ์
*รายละเอียดเกีย่ วกับ Portfolio ส่วนผลงานด้านศิลปะ : นาเสนอประวัติ ความสามารถ และรางวัลที่ได้รับ ทั้งนี้ เนื้อหาใน portfolio
จะต้องนาเสนอแนวคิดและกระบวนการสร้างผลงานที่ได้รับรางวัล และต้องแนบผลงานมาด้วย โดยผลงานในบางลักษณะอาจแนบมาเป็น
Link เพื่อเปิดไฟล์วีดิโอ (*ถ้ามี ให้พิมพ์ชื่อ Link เพื่อเปิดไฟล์วีดิโอ ไว้ที่หน้าสุดท้ายของ Portfolio ผลงานด้านศิลปะ) โดยใน Portfolio
จะต้องมีผลงานหรือรางวัลดังนี้
(1) ได้รับรางวัลที่เกีย่ วเนื่องกับศิลปะการแสดง และ/หรือศิลปกรรม ทางด้านการแสดง, การกากับการแสดง, การออกแบบ
เพื่อการแสดง, นาฏศิลป์ไทย/สากล, การประพันธ์, การผลิตภาพยนตร์สั้น, ทัศนศิลป์ หรือความสามารถด้านอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ศิลปะการแสดง โดยรางวัลที่ได้รับต้องมาจากหน่วยงานหรือสถาบันที่ไม่ใช่สถานศึกษาต้นสังกัด และหน่วยงานที่มอบรางวัลต้องมีชื่อเสียง
ในระดับวิชาชีพ และมีหลักฐานเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินรางวัล หรือหลักฐานรายชื่อคณะกรรมการตัดสินรางวัลที่มีความรูค้ วามสามารถ
เกี่ยวกับแขนงรางวัลนั้นๆ รวมทั้งต้องเป็นรางวัลที่คณะกรรมการสาขาวิชาการละคอนเห็นว่ามีคุณภาพดีพอ หรือ
มีผลงานด้านการละคอน ศิลปะการแสดง หรือผลงานในสาขาที่เกี่ยวเนื่องกับการละคอนหรือศิลปะการแสดง เป็นที่ประจักษ์และ
ได้รับการยอมรับในพื้นที่สาธารณะ รวมทัง้ ต้องเป็นผลงานที่คณะกรรมการสาขาวิชาการละคอนเห็นว่ามีคุณภาพดีพอ
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดดังนี้
หน้า 1 ข้อมูลผู้สมัคร
หน้า 2 ประวัติการศึกษา
หน้า 3 จดหมายแนะนาตัว (Statement of Purpose) ระบุเหตุผลและเป้าหมายของการเข้าศึกษาสาขาวิชาการละคอน
หน้า 4 ประกาศนียบัตรต่าง ๆ (ถ้ามี)
หน้า 5 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ไม่ต่ากว่า 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
และไม่ต้องมีคานา-สารบัญ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร (*ไม่รับทางไปรษณีย์)

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

รอบที่ 1.2 Portfolio

การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 27 มกราคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
การสอบสัมภาษณ์
วันที่ 29 มกราคม 2565
การรายงานตัว เวลา 08.30 น.
สถานที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
การประกาศรายชือ่ ผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th และ student.mytcas.com
การยืนยันสิทธิเ์ ข้าศึกษาในระบบ TCAS
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565
ที่ student.mytcas.com
การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิเ์ ข้าศึกษา (ทีย่ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต โทร 02-696-6249, 097-247-9601 เว็บไซต์ www.fineart.tu.ac.th
Facebook : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

รอบที่ 1.2 Portfolio

คณะศิลปกรรมศาสตร์
รหัส 10050415800101A
ศป.บ. ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลาปาง)
จานวนรับ 10 คน
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่ งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุ่มสารขั้นต่า
 ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันที่สมัคร ขั้นต่า  ไม่กาหนด
4. ผูส้ มัครต้องไม่มีอาการตาบอดสี ไม่มีความพิการที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเชิงปฏิบัติการออกแบบ โดยต้องมีใบรับรอง
แพทย์วา่ ตาไม่บอดสี (จากโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น) มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์
5. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
เกณฑ์การคัดเลือก
1. มี Portfolio ผลงานด้านทัศนศิลปะและการออกแบบ
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ
3. การพิจารณาและตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
*รายละเอียดเกี่ยวกับ Portfolio ส่วนผลงานด้านศิลปะ : รวบรวมผลงานที่เกี่ยวกับทางศิลปะและออกแบบ (Art and Design
portfolio) โดยใช้ E portfolio ยื่นในระบบการสมัครและนาแฟ้มภาพถ่ายผลงานมานาเสนอในการสอบสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการ
จะไม่พิจารณาแฟ้มรวมผลงานกิจกรรมอื่น
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดดังนี้
หน้า 1 ข้อมูลผู้สมัคร
หน้า 2 ประวัติการศึกษา
หน้า 3 จดหมายแนะนาตัว (Statement of Purpose) ระบุเหตุผลและเป้าหมายของการเข้าศึกษาสาขาวิชา ฯ
หน้า 4 ประกาศนียบัตรต่าง ๆ (ถ้ามี)
หน้า 5 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ไม่ต่ากว่า 3.00)
หน้า 6 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
หน้า 7 หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม (ถ้ามี)
หน้า 8 - หน้า 18 Portfolio ส่วนผลงานด้านศิลปะ
(*ตามรายละเอียดเกี่ยวกับ Portfolio ส่วนผลงานด้านศิลปะ ที่ระบุไว้ในช่องเกณฑ์การคัดเลือก) ผู้ สมัครต้องส่งเอกสาร
ประกอบการสมัคร โดยอัพโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 20 หน้า รวมปกหน้า-หลัง และไม่ต้องมีคานา-สารบัญ
โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร
การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 27 มกราคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
การสอบสัมภาษณ์
วันที่ 29 มกราคม 2565
การรายงานตัว เวลา 9.00 น.
สถานที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง
การประกาศรายชือ่ ผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th และ student.mytcas.com
การยืนยันสิทธิเ์ ข้าศึกษาในระบบ TCAS
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565
ที่ student.mytcas.com
การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิเ์ ข้าศึกษา (ทีย่ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต โทร 02-696-6249, 097-247-9601 เว็บไซต์ www.fineart.tu.ac.th
Facebook : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

รอบที่ 1.2 Portfolio

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
รหัส 10050216400201D
วท.บ. การจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) จานวนรับ 75 คน
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ตา่ ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ  ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50  2.75  3.00  ไม่กาหนด
4. เกณฑ์ภาษาต่างประเทศ (อย่างใดอย่างหนึง่ )
- TU-GET ไม่ต่ากว่า 450 คะแนน
- TOEFL ไม่ต่ากว่า 133 (Computer base) ไม่ต่ากว่า 45 (Internet base)
- IELTS ไม่ต่ากว่า 5.0
- NEW SAT ไม่ต่ากว่า 400 คะแนน (Reading & Writing ต้องมีผลคะแนนไม่น้อยว่า 20 คะแนน)
- GSAT ไม่ต่ากว่า 400 คะแนน (Reading & Writing ต้องมีผลคะแนนไม่น้อยว่า 20 คะแนน)
เกณฑ์การคัดเลือก
1. ผู้สมัครทีม่ ีผลการเรียนสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3.0 ขึน้ ไป ยืน่ เอกสารดังนี้
1.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) อย่างน้อย 5 ภาคการศึกษา (สาหรับโรงเรียนที่มี 2 ภาคการศึกษา) หรือ ผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) อย่างน้อย 7 ภาคการศึกษา (สาหรับโรงเรียนที่มี 3 ภาคการศึกษา)
1.2 ผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึง่ )
- TU-GET ไม่ต่ากว่า 450 คะแนน
- TOEFL ไม่ต่ากว่า 133 (Computer base) ไม่ต่ากว่า 45 (Internet base)
- IELTS ไม่ต่ากว่า 5.0
- NEW SAT ไม่ต่ากว่า 400 คะแนน (Reading & Writing ต้องมีผลคะแนนไม่น้อยว่า 20 คะแนน)
- GSAT ไม่ต่ากว่า 400 คะแนน (Reading & Writing ต้องมีผลคะแนนไม่น้อยว่า 20 คะแนน)
2. ผู้สมัครทีม่ ีผลการเรียนสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2.50 - 2.99 ยืน่ เอกสารดังนี้
2.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) อย่างน้อย 5 ภาคการศึกษา (สาหรับโรงเรียนที่มี 2 ภาคการศึกษา) หรือ ผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) อย่างน้อย 7 ภาคการศึกษา (สาหรับโรงเรียนที่มี 3 ภาคการศึกษา)
2.2 ผลคะแนนมาตรฐาน (อย่างใดอย่างหนึง่ )
- SAT Math I หรือ II ไม่ตา่ กว่า 600 คะแนน, Science ไม่ต่ากว่า 600 คะแนน
- GCSE/IGCSE Math ไม่ตา่ กว่า B, Physics/Chemistry ไม่ต่ากว่า B
- IB Diploma Math ไม่ต่ากว่า 5, Physics/Chemistry ไม่ต่ากว่า 5
- NCEA/NZQA Math Achieved, Science Achieved
2.3 ผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึง่ )
- TU-GET ไม่ต่ากว่า 450 คะแนน
- TOEFL ไม่ต่ากว่า 133 (Computer base) ไม่ต่ากว่า 45 (Internet base)
- IELTS ไม่ต่ากว่า 5.0
- NEW SAT ไม่ต่ากว่า 400 คะแนน (Reading & Writing ต้องมีผลคะแนนไม่น้อยว่า 20 คะแนน)
- GSAT ไม่ต่ากว่า 400 คะแนน (Reading & Writing ต้องมีผลคะแนนไม่น้อยว่า 20 คะแนน)
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เอกสารประกอบการสมัคร
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดดังนี้
หน้า 1 หน้าปก
หน้า 2 ข้อมูลผู้สมัคร
หน้า 3 ประวัตกิ ารศึกษา
หน้า 4 – 6 จดหมายแนะนาตัว (Statement of Purpose)
หน้า 7 ใบแสดงผลการเรียน
หน้า 8 ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ตามประกาศ)
หน้า 9 ผลคะแนนมาตราฐานอื่น (กรณีผลการเรียนสะสม 2.50-2.99)
หน้า 10 หลักฐานการแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ (ถ้ามี)
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง และ
ไม่ต้องมีคานา-สารบัญ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร และจะต้องส่งไฟล์มาที่ อีเมล dbtm@ap.tu.ac.th ด้วย
การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 27 มกราคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
การสอบสัมภาษณ์
วันที่ 30 มกราคม 2565
การรายงานตัว เวลา 09.00 น.
สถานที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต
การประกาศรายชือ่ ผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th และ student.mytcas.com
การยืนยันสิทธิเ์ ข้าศึกษาในระบบ TCAS
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565
ที่ student.mytcas.com
การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิเ์ ข้าศึกษา (ทีย่ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ.ศูนย์รังสิต โทร 02-986-9605-6 ต่อ 4026, 4030 เว็บไซต์ www.tds.tu.ac.th/dbtm
อีเมล : dbtm@ap.tu.ac.th Facebook : Design, Business & Technology Management
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
รหัส 10050216400501B
วท.บ. สถาปัตยกรรม
จานวนรับ 10 คน
รหัส 10050216400701B
สถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต
จานวนรับ 5 คน
รหัส 10050216400301B
ภูมสิ ถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
จานวนรับ 7 คน
รหัส 10050216400502B
วท.บ. สถาปัตยกรรมเพือ่ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
จานวนรับ 10 คน
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ตา่ ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ  ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50  2.75  3.00  ไม่กาหนด
เกณฑ์การคัดเลือก
1. พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)
2. จดหมายแนะนาตัว (Statement of Purpose)
3. ผลการเรียน (GPAX) ณ วันที่สมัคร ไม่ต่ากว่า 2.75
4. ผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ
5. การพิจารณาและตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
เอกสารประกอบการสมัคร
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดดังนี้
หน้า 1 ข้อมูลส่วนตัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ
หน้า 2 ประวัตกิ ารศึกษา
หน้า 3 จดหมายแนะนาตัว (Statement of Purpose)
หน้า 4 ประกาศนียบัตรต่าง ๆ (ถ้ามี)
หน้า 5 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
หน้า 6 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
หน้า 7 เป็นต้นไป : ผลงาน (ฉบับจริง) งานออกแบบตามโจทย์ที่กาหนดในเกณฑ์การรับแฟ้มสะสมผลงานของแต่ละหลักสูตร ดังนี้
สถาปัตยกรรม เกณฑ์การรับแฟ้มสะสมผลงานมีดงั นี้
1. เนื้อหางานในแฟ้มสะสมผลงานทางด้านความถนัดทางสถาปัตยกรรมต้องประกอบด้วยลักษณะงานดังนี้
1.1 งานออกแบบ 2 มิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Photoshop Illustrator เป็นต้น ส่งเป็นงานพิมพ์ออกมา (Printout)
ไม่จากัดขนาด (วันสัมภาษณ์ให้นาไฟล์ดิจิทัลผลงานที่ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์มาประกอบการสัมภาษณ์ด้วย)
1.2 งานออกแบบ 3 มิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น SketchUp Rhino 3dsMax เป็นต้น ส่งเป็นงานพิมพ์ออกมา (Printout)
ไม่จากัดขนาด (วันสัมภาษณ์ให้นาไฟล์ดิจิทัลผลงานที่ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์มาประกอบการสัมภาษณ์ด้วย)
1.3 งานสเก็ตช์ภาพหรือลายเส้นไม่จากัดเทคนิค โดยแบ่งเป็น
- งานสเก็ตช์ภาพทางสถาปัตยกรรม
- งานสเก็ตช์ภาพอื่น ๆ
1.4 งานออกแบบตามโจทย์ทกี่ าหนด ติดตามโจทย์ทกี่ าหนดให้จากเว็บไซด์ www.tds.tu.ac.th (ไม่จากัดรูปแบบการนาเสนอ)
1.5 ผลงานอื่น ๆ ตามความถนัดและความสนใจ
2. ไม่จากัดจานวนหน้า ขนาด และรูปแบบการนาเสนอ
3. ส่งต้นฉบับจริง (ไม่ใช้สาเนา)
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สถาปัตยกรรมภายใน เกณฑ์การรับแฟ้มสะสมผลงานมีดงั นี้
1. เนื้อหาในแฟ้มสะสมผลงานทางด้านความถนัดสถาปัตยกรรมภายใน ประกอบด้วยลักษณะงาน ดังนี้
1.1 งานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ไม่จากัดเทคนิคการนาเสนอ
1.2 ผลงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น งานสเกตภาพ หรือ ภาพลายเส้นอื่น ๆ งานออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ไม่จากัด จานวนหน้า
ขนาด และรูปแบบการนาเสนอ หรือ ผลงานอื่น ๆ ที่สะท้อนความคิดสร้างสรรค์
1.3 งานออกแบบตามโจทย์ทกี่ าหนด ติดตามโจทย์ที่กาหนดให้จากเว็บไซด์ www.tds.tu.ac.th
1.4 ความสามารถพิเศษอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา
2. ไม่จากัดจานวนหน้า ขนาด และรูปแบบการนาเสนอ
3. ส่งต้นฉบับจริง (ไม่ใช้สาเนา)
ภูมสิ ถาปัตยกรรม เกณฑ์การรับแฟ้มสะสมผลงานมีดงั นี้
1. Statement of Purpose ความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4 (บทความที่เขียนขึ้นเพื่อแสดงความตั้งใจและอธิบายเหตุผลต่าง ๆ ประกอบการสมัครเข้า
ศึกษาต่อ)
2. เนื้อหาในแฟ้มสะสมผลงานทางด้านความถนัดทางภูมิสถาปัตยกรรมประกอบด้วยลักษณะงาน ดังนี้
2.1 ทัศนียภาพด้านงานภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape Perspective Drawing) ไม่จากัดเทคนิคการนาเสนอ
2.2 งานออกแบบตามโจทย์ที่กาหนด ติดตามโจทย์ที่กาหนดให้จากเว็บไซด์ www.tds.tu.ac.th
2.3 ผลงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น งานสเก็ตช์ภาพ หรือภาพลายเส้นอื่น ๆ (Hand Drawing/ Sketch) งานออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
(Photoshop, Illustrator, SketchUp, 3D Program)
3. ไม่จากัดจานวนหน้า ขนาด และรูปแบบการนาเสนอ
4. ส่งต้นฉบับจริง หรือ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมนาต้นฉบับจริงมาแสดงในวันสัมภาษณ์
*ผู้ที่ส่งฉบับจริงมาสามารถรับผลงานคืนได้หลังจบการคัดเลือก
สถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เกณฑ์การรับแฟ้มสะสมผลงานมีดงั นี้
1. เนื้อหางานในแฟ้มสะสมผลงานทางด้านความถนัดทางสถาปัตยกรรม ควรประกอบด้วยลักษณะงาน ดังนี้
1.1 งานสเก็ตช์ภาพหรือลายเส้นไม่จากัดเทคนิค เช่น งานสเก็ตช์ภาพทางสถาปัตยกรรม งานสเก็ตช์ภาพทางสถาปัตยกรรมภายใน หรือ
งานสเก็ตช์ภาพหรือลายเส้นอื่น ๆ เป็นต้น (ไม่จาเป็นต้องมีครบทุกประเภท)
1.2 งานออกแบบ (ถ้ามี) เช่น งานออกแบบผลิตภัณฑ์ กราฟิก เป็นต้น (ไม่จากัดรูปแบบการนาเสนอ)
1.3 ผลงานอื่น ๆ ตามความถนัดและความสนใจ
2. ไม่จากัดจานวนหน้า ขนาด และรูปแบบการนาเสนอ
3. ส่งต้นฉบับจริง (ไม่ใช้สาเนา)
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร ด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ (EMS) ตามก าหนดระยะเวลาการรับสมัคร (นับวันประทับตราไปรษณีย์
วันสุดท้ายที่ปิดรับสมัคร) ที่อยู่สาหรับจัดส่ง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต งานบริการการศึกษา 99
หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121 (วงเล็บมุมซอง “รอบ 1.2 Portfolio”)
หมายเหตุ : การขอรับคืน Portfolio ภายในวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2565 (วันเวลาราชการ) หากเลยกาหนดคณะฯ ขออนุญาตทาลาย
การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 27 มกราคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
การสอบสัมภาษณ์
วันที่ 29 มกราคม 2565
การรายงานตัว เวลา 08:30 น.
สถานที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
การประกาศรายชือ่ ผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th และ student.mytcas.com
การยืนยันสิทธิเ์ ข้าศึกษาในระบบ TCAS
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565
ที่ student.mytcas.com
การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิเ์ ข้าศึกษา (ทีย่ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร 02-986-9605-6 ต่อ 3014, 3016 ID Line official: @tdsofficial
เว็บไซต์ www.tds.tu.ac.th อีเมล์ servicestudent@ap.tu.ac.th

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

รอบที่ 1.2 Portfolio

คณะวิทยาการเรียนรูแ้ ละศึกษาศาสตร์
รหัส 10050219903601A
ศศ.บ. วิทยาการเรียนรู้
จานวนรับ 65 คน
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6
ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขัน้ ตา่ ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ  ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50  2.75  3.00  ไม่กาหนด
เกณฑ์การคัดเลือก
1. เอกสารครบถ้วน และใช้จานวนหน้าตามทีก่ าหนด
2. เกณฑ์การพิจารณาเรียงความ มีดังนี้
2.1 หัวข้อและประเด็นครบถ้วนตามที่กาหนด
2.2 มีความเป็นเหตุเป็นผล
2.3 มีการใช้หลักฐานสนับสนุนความคิดเห็นของตนเอง
2.4 การใช้ภาษาเขียน มีโครงสร้างการเขียน มีอ้างอิง (ถ้ามี)
3. ผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ
4. การพิจารณาและตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
เอกสารประกอบการสมัคร
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดดังนี้
หน้า 1 เอกสารแนะนาตนเอง พร้อมแนบรูปถ่าย ประกอบด้วย ชื่อ - สกุล /โรงเรียน /อายุ /แผนการเรียน /ผลการเรียน และ
รายละเอียดส่วนตัว เช่น สมาชิกในครอบครัว อาชีพของบิดา-มารดา ภูมิลาเนา ฯลฯ
หน้า 2 ประวัตกิ ารศึกษา
หน้า 3 จดหมายแนะนาตัว (Statement of Purpose)
หน้า 4-5 ประกาศนียบัตร และหลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
หน้า 6 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) และ ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
หน้า 7-10 เรียงความ (Essay) 1 เรื่อง พิมพ์ด้วยตัวอักษร font TH Sarabun 16 pt กระดาษขนาด A4 หัวข้อในเรียงความประกอบด้วย
1. แรงบั นดาลใจในการเรี ยนที ่ คณะหรื อเป็ นนั กศึ กษาของคณะนี้ รวมถึ งวิ เคราะห์ ความถนั ดที ่ ตนเองมี และจะน ามาใช้ ต ่ อยอด
ในการเรี ยนรู ้ ท ี ่ คณะนี ้ ได้ อย่ างไร (สามารถอ่ านรายละเอี ยดหลั กสู ตรได้ ท ี ่ https://lsed.tu.ac.th/uploads/lsed/upload/undergraduateprograms/undergraduate-programs-TQF.pdf)
2. ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ทรงพลัง (อยู่ในความทรงจา) ประสบการณ์สาคัญที่ทาให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา อาจเป็นกิจกรรม
การเรียนรู้ในชั้นเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือ ประสบการณ์อื่นๆ ในชีวิต
3. ประเด็นในสังคมทีส่ นใจ ประกอบด้วย ประเด็นที่สนใจคืออะไร/ทาไมถึงสนใจประเด็นนี้/อธิบายความเชื่อมโยงว่าประเด็นนั้นมัน
มีความสัมพันธ์กับมิติอื่น ๆ ในสังคมอย่างไรบ้าง/ประเด็นนี้มีข้อดีอย่างไร/มีข้อจากัดหรือข้อเสียอย่างไร/แนวทางในการแก้ปัญหาหรือ
ส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้น

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

รอบที่ 1.2 Portfolio

หมายเหตุ
1. เรียงความหัวข้อ 1 และ หัวข้อ 2 ความยาวรวมกันไม่เกิน 2 หน้า สาหรับหัวข้อ 3 ความยาว 2-3 หน้า/ เรียงความหัวข้อข้างต้นนี้
จะถูกนามาใช้ประกอบในวันสอบสัมภาษณ์
2. หากคณะกรรมการตรวจพบว่า การเขียนเรียงความ ในหน้า 7-10 ผู้สมัครคัดลอกผลงานผู้อื่น (plagiarism) โดยไม่ระบุ
แหล่งที่มา คณะกรรมการการจะตัดสิทธิ์ผู้สมัครทันที
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอั ปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง
และไม่ต้องมีคานา-สารบัญ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร
การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 27 มกราคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
การสอบสัมภาษณ์
วันที่ 29 มกราคม 2565
การรายงานตัว เวลา 08.30 น.
สถานที่ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต
การประกาศรายชือ่ ผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th และ student.mytcas.com
การยืนยันสิทธิเ์ ข้าศึกษาในระบบ TCAS
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565
ที่ student.mytcas.com
การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิเ์ ข้าศึกษา (ทีย่ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
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/

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยนวัตกรรม
รหัส 10050123220101B

วท.บ. นวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจทิ ลั (โครงการพิเศษ)
(ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์)

รอบที่ 1.2 Portfolio

จานวนรับ 35 คน

คุณสมบัตเิ ฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ตา่ ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ  ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันที่สมัคร ขัน้ ตา่
 2.00  2.50  2.70  3.00  ไม่กาหนด
เกณฑ์การคัดเลือก
1. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
2. จดหมายแนะนาตัว (Statement of Purpose)
3. ผลการเรียน (GPAX) ณ วันที่สมัคร
เอกสารประกอบการสมัคร
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดดังนี้
หน้า 1 ประวัติส่วนตัว (ข้อมูลส่วนตัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ)
หน้า 2 ประวัติการศึกษา
หน้า 3 จดหมายแนะนาตัว (Statement of purpose) และเหตุผลการเลือกคณะ/มหาวิทยาลัย
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
ไม่ต้องมีคานา-สารบัญ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร
การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 27 มกราคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
การสอบสัมภาษณ์
วันที่ 29 มกราคม 2565
การรายงานตัว เวลา 08.30 น.
สถานที่ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
การประกาศรายชือ่ ผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th และ student.mytcas.com
การยืนยันสิทธิเ์ ข้าศึกษาในระบบ TCAS
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565
ที่ student.mytcas.com
การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิเ์ ข้าศึกษา (ทีย่ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โทร 02-623-5055-8 กด1 เว็บไซต์ citu.tu.ac.th
อีเมล citu_tcas@citu.tu.ac.th

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยนวัตกรรม
รหัสสาขา 10050123904001

ศศ.บ. การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
(โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์)

รอบที่ 1.2 Portfolio

จานวนรับ 30 คน

คุณสมบัตเิ ฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ตา่ ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ  ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันที่สมัคร ขัน้ ตา่
 2.50  2.70  3.00  ไม่กาหนด
เกณฑ์การคัดเลือก
1. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
2. จดหมายแนะนาตัว (Statement of Purpose)
3. ผลการเรียน (GPAX) ณ วันที่สมัคร
เอกสารประกอบการสมัคร
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดดังนี้
หน้า 1 ประวัติส่วนตัว (ข้อมูลส่วนตัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ)
หน้า 2 ประวัติการศึกษา
หน้า 3 จดหมายแนะนาตัว (Statement of purpose) และเหตุผลการเลือกคณะ/มหาวิทยาลัย
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
ไม่ต้องมีคานา-สารบัญ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร
การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 27 มกราคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
การสอบสัมภาษณ์
วันที่ 29 มกราคม 2565
การรายงานตัว เวลา 08.30 น.
สถานที่ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
การประกาศรายชือ่ ผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th และ student.mytcas.com
การยืนยันสิทธิเ์ ข้าศึกษาในระบบ TCAS
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565
ที่ student.mytcas.com
การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิเ์ ข้าศึกษา (ทีย่ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โทร .02-623-5055-8 กด1 เว็บไซต์ citu.tu.ac.th
อีเมล citu_tcas@citu.tu.ac.th

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

รอบที่ 1.2 Portfolio

วิทยาลัยสหวิทยาการ
รหัส 10050224210303B
วท.บ. วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 10 คน
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
เป็นผู้ที่กาลังศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 กศน.
เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขัน้ ตา่ ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต  คณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต  ภาษาต่างประเทศ  ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า  2.50  2.75  3.00  ไม่กาหนด
4. เกณฑ์คุณสมบัตเิ ฉพาะอื่น ๆ
- มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สามารถเขียนโปรแกรม ภาษา C, Java และ Python
เกณฑ์การคัดเลือก
1. พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน ( Portfolio )
2. จดหมายแนะนาตัว (Statement of Purpose)
3. ผลการเรียน (GPAX) ณ วันที่สมัคร
เอกสารประกอบการสมัคร
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดดังนี้
หน้า 1 ข้อมูลส่วนตัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ
หน้า 2 ประวัติการศึกษา
หน้า 3 จดหมายแนะนาตัว (Statement of Purpose) ที่แสดงมูลเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาในสาขาที่สมัคร จุดประสงค์ในการ
ประกอบอาชีพ เหตุผลที่แสดงให้เห็นความเหมาะสม และความน่าสนใจในตัวผู้สมัครที่จะเข้าศึกษาในอนาคต
หน้า 4 ประกาศนียบัตรต่างๆ (ถ้ามี)
หน้า 5 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
หน้า 6 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
หน้า 7 หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ (ถ้ามี)
หน้า 8-10 ผลงานนวัตกรรมหรือกิจกรรมหรือรางวัลการแข่งขันในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา/
หลักสูตรที่สมัคร
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง และ
ไม่ตอ้ งมีคานา-สารบัญ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร
การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 27 มกราคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
การสอบสัมภาษณ์
วันที่ 29 มกราคม 2565
การรายงานตัว เวลา 08.30 – 10.00 น. สถานที่ สาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล วิทยาลัยสหวิทยาการ ห้อง 118
อาคาร SC-3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

รอบที่ 1.2 Portfolio

การประกาศรายชือ่ ผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th และ student.mytcas.com
การยืนยันสิทธิเ์ ข้าศึกษาในระบบ TCAS
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565
ที่ student.mytcas.com
การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิเ์ ข้าศึกษา (ทีย่ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล วิทยาลัยสหวิทยาการ ห้อง 118 อาคาร SC 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
โทร 02-564-4441-79 ต่อ 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

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

รอบที่ 1.2 Portfolio

วิทยาลัยสหวิทยาการ
รหัส 10050124903601B

ศศ.บ. ปรัชญาการเมือง และเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ)

จานวนรับ 5 คน

(ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์)
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ตา่ ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ  ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันที่สมัคร ขัน้ ตา่  2.50  2.75  3.00  ไม่กาหนด
4. เกณฑ์เฉพาะอืน่ ๆ 1. ไม่เป็นผูป้ ่วยหรืออยูใ่ นสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา
2. ไม่เป็นผูป้ ระพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
เกณฑ์การคัดเลือก
1. เกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป 5 ภาคเรียน สาหรับผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. เกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป 6 ภาคเรียน สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
3. มีแฟ้มผลงาน ประวัติ , ท ากิจกรรมหรือผลงานด้านที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ หรือ
ด้านสังคมศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักฐานประกอบกิจกรรมหรือหนังสือรับรองผลงาน นั้น ๆ พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน
(Portfolio) ประกอบด้วย

กิจกรรม เป็นการทากิจกรรมหรือผลงานด้านที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาปรัชญา 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 จานวน 1,000 คา (ไม่รวมอยูใ่ นแฟ้มสะสมงาน Portfolio โดยส่งมายัง E-mail : ppe.admission@gmail.com)
7. การสัมภาษณ์
เอกสารประกอบการสมัคร
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดดังนี้
หน้า 1 ข้อมูลผู้สมัคร
หน้า 2 ประวัตกิ ารศึกษา
หน้า 3 จดหมายแนะนาตัว (Statement of Purpose)
หน้า 4 รางวัล และประกาศนียบัตรต่าง ๆ (ถ้ามี)
หน้า 5 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) (เกรด 5 - 6 เทอม) หรือประกาศนียบัตร หรือหลักฐานสาเร็จการศึกษาที่ระบุวันสาเร็จการศึกษา
หน้า 6 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
หน้า 7 หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือผลงานด้านที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์หรือ
ด้านสังคมศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หน้า 8 สาเนาบัตรประชาชน (รับรองสาเนาถูกต้อง)
หน้า 9 สาเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสาเนาถูกต้อง)
หน้า 10 เรียงความในหัวข้อที่หลักสูตรฯ กาหนด (ไม่รวมอยู่ในแฟ้มสะสมงาน Portfolio โดยส่งมายัง E-mail : ppe.admission@gmail.com)
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอั ปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า หลัง และไม่ต้องมีคานา-สารบัญ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

รอบที่ 1.2 Portfolio

การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 27 มกราคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ 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) จะดาเนินการสอบสัมภาษณ์ผ่านรูปแบบ
ออนไลน์แทน)
การประกาศรายชือ่ ผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th และ student.mytcas.com
การยืนยันสิทธิเ์ ข้าศึกษาในระบบ TCAS
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565
ที่ student.mytcas.com
การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิเ์ ข้าศึกษา (ทีย่ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
วิทยาลัยสหวิทยาการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาไทย) ท่าพระจันทร์
โทร.02-613-2842 เว็บไซต์ https://ci.tu.ac.th/
Email: ppethammasat@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/PPEThaprachan
Line: PPETU_OFFICIAL

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

รอบที่ 1.2 Portfolio

วิทยาลัยสหวิทยาการ
รหัส 10050424903601A
ศศ.บ. สหวิทยาการสังคมศาสตร์ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลาปาง)
จานวนรับ 10 คน
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ  ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50  2.75  3.00  ไม่กาหนด
3.1 เป็นผู้ก าลังศึกษาอยู ่ในชั ้น มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และมีผลการเรีย นคะแนนเฉลี่ ยสะสม GPAX
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตั้งแต่ ชั้น ม.4–ม.6 (ภาค 1) รวม 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ากว่า 2.75
3.2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่าและมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ ชั้น ม.4–ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.75
3.3 กรณีเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องสาเร็จการศึกษาภายใน 2 ปี นับจากวันทีย่ ื่นสมัคร
เกณฑ์การคัดเลือก
1. มีคุณสมบัติตรงตามที่ประกาศรับสมัคร
2. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
เอกสารประกอบการสมัคร
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดดังนี้
หน้า 1-2 Section 1: - Profile
- Skill
- Other skill
- Interest
- Contact
หน้า 3 Section 2: Education
หน้า 4 Section 3: Statement of Purpose
หน้า 5 Section 4: General Certificate
หน้า 6 Section 5: Transcript
หน้า 7 Section 6: English proficiency test score
หน้า 8 Section 7: Activities
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 8 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง และไม่
ต้องมีคานา-สารบัญ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

รอบที่ 1.2 Portfolio

การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 27 มกราคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
การสอบสัมภาษณ์
วันที่ 29 มกราคม 2565
การรายงานตัว เวลา 08.30 น. สัมภาษณ์ เวลา 09.00-12.00 น. สถานที่ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง
(หากไม่สามารถจัดสอบสัมภาษณ์ได้เนื่องจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19) จะดาเนินการสอบสัมภาษณ์
ออนไลน์แทน)
การประกาศรายชือ่ ผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th และ student.mytcas.com
การยืนยันสิทธิเ์ ข้าศึกษาในระบบ TCAS
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565
ที่ student.mytcas.com
การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิเ์ ข้าศึกษา (ทีย่ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
สถานที่ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง โทร.054-237-999 ต่อ 5338
เว็บไซต์ https://ci.tu.ac.th
หรือ Facebook : https://www.facebook.com/cisacademic

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

รอบที่ 1.2 Portfolio

วิทยาลัยสหวิทยาการ
รหัส 10050424903601B
ศศ.บ. ปรัชญาการเมือง และเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลาปาง) จานวนรับ 5 คน
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ตา่ ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ  ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50  2.75  3.00  ไม่กาหนด
เกณฑ์การคัดเลือก
1. เกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป 5 ภาคเรียน สาหรับผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. เกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป 6 ภาคเรียน สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
3. มีแฟ้มผลงาน ประวัติ , ท ากิจกรรมหรือผลงานด้า นที่ เกี่ ยวข้องกับ สาขาวิ ชาปรัช ญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ หรือ
ด้านสังคมศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักฐานประกอบกิจกรรมหรือหนังสือรับรองผลงาน นั้นๆ
4. ผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ
5. การพิจารณาและตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
เอกสารประกอบการสมัคร
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดดังนี้
หน้า 1 ข้อมูลผู้สมัคร
หน้า 2 ประวัตกิ ารศึกษา
หน้า 3 จดหมายแนะนาตัว (Statement of Purpose)
หน้า 4 รางวัล และประกาศนียบัตรต่าง ๆ (ถ้ามี)
หน้า 5 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) (เกรด 5 - 6 เทอม) หรือประกาศนียบัตร หรือหลักฐานสาเร็จการศึกษาที่ระบุวันสาเร็จการศึกษา
หน้า 6 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
หน้า 7 หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือผลงานด้านที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ หรือ
ด้านสังคมศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หน้า 8 สาเนาบัตรประชาชน (รับรองสาเนาถูกต้อง)
หน้า 9 สาเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสาเนาถูกต้อง)
หน้า 10 เรียงความในหัวข้อที่หลักสูตรฯ กาหนด
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอั ปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า หลัง และไม่ต้องมีคานา-สารบัญ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร
การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 27 มกราคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ 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 ศูนย์ลาปาง

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

รอบที่ 1.2 Portfolio

การประกาศรายชือ่ ผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th และ student.mytcas.com
การยืนยันสิทธิเ์ ข้าศึกษาในระบบ TCAS
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565
ที่ student.mytcas.com
การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิเ์ ข้าศึกษา (ทีย่ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
วิทยาลัยสหวิทยาการ (ศูนย์ลาปาง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง โทร 054-237-999 ต่อ 5334 , 085-694-8037
เว็บไซต์ www.ci.tu.ac.th อีเมล ppe-lampang@outlook.com Facebook : https://www.facebook.com/PPELampang

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

รอบที่ 1.2 Portfolio

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึง๊ ภากรณ์
รหัส 10050230903601B
ศศ.บ. นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และสังคม (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 20 คน
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ตา่ ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ  ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50  2.75  3.00  ไม่กาหนด
เกณฑ์การคัดเลือก
1. มีหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมตามทีก่ าหนด
2. ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านทักษะวิชาการ
3. ผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ
4. การพิจารณาและตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
เอกสารประกอบการสมัคร
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดดังนี้
ปก
ภาพถ่ายผู้สมัคร / ชื่อ – นามสกุลผู้สมัคร / ชื่อสถานศึกษา
หน้า 1
ข้อมูลส่วนตัว / ความสนใจ / ความสามารถด้านภาษา / ความสามารถด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ / ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
หน้า 2
ประวัติการศึกษา / ผลการเรียน
หน้า 3
ระเบียนผลการเรียน / ใบปพ.1
หน้า 4
จดหมายแนะนาตัว (Statement of Purpose) ระบุเหตุผลของการสมัครในสาขานี้ / อาชีพที่สนใจในอนาคต / จุดเด่น
หรือความน่าสนใจในตัวผู้สมัคร
หน้า 5
แสดงความเห็นตามความเข้าใจของผู้สมัครว่า “นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และสังคม” คืออะไร และมีความสาคัญต่อโลก
ในปัจจุบันอย่างไร (ขอให้เขียนด้วยลายมือและ Scan หรือถ่ายภาพใส่มาในเล่ม)
หน้า 6 - 9 ผลงานนวัตกรรมหรือกิจกรรมหรือรางวัลการแข่งขันในระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา/หลักสูตร
ที่สมัครหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม (รูปภาพ / ประกาศนียบัตร / เกียรติบัตร)
หน้า 10
สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเรียนและการเรียนร่วมกิจกรรมต่างๆ ในช่วงมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง
และไม่ต้องมีคานา-สารบัญ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร
การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 27 มกราคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
การสอบสัมภาษณ์
วันที่ 29 มกราคม 2565
การรายงานตัว เวลา 08.00 น. สถานที่ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา 2. สาเนาบัตรประชาชน
3. ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบ
การประกาศรายชือ่ ผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th และ student.mytcas.com
การยืนยันสิทธิเ์ ข้าศึกษาในระบบ TCAS
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565
ที่ student.mytcas.com
การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิเ์ ข้าศึกษา (ทีย่ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต 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

