
 
ประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

เรื่อง  การรบัสมคัรคดัเลือกบคุคลเขา้ศกึษาในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ระดบัปรญิญาตร ี    
โครงการ THAMMASAT FRONTIER CURRICULUM 

หลักสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ (สาขาสหวทิยาการ) (หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2566)  
ประจ าปกีารศึกษา 2566 

รอบที ่1.1 Portfolio1 และ 1.2 Portfolio2 รอบที ่2 Quota และ รอบที ่3 Admission  
--------------------------------------------------  

  โดยที ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนโยบายในการจัดท าหลักสูตรรูปแบบ Thammasat 
Frontier  Curriculum ซึ ่งม ีว ัตถ ุประสงค์เพ ื ่อม ุ ่งหวังผลิตบัณฑิตให้ม ีสมรรถนะแห่งอนาคต ( Future 
Competency) โดยปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2561) เป็น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสหวิทยาการ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566)                     
โดยวิทยาลัยสหวิทยาการเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานรวมทั้งวิชาเอกต่าง ๆ 
ทั้งนี ้ได้รับความร่วมมือจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดวิชาเอกร่วมในหลักสูตรด้วย  

 ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายละเอียดการคัดเลือก ประจ าปีการศึกษา 2566 ดังต่อไปนี้  
 

1. รายละเอยีดการรบัสมัคร: หลักสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ (สาขาสหวทิยาการ) หลักสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2566 
       1.1 สังกัดหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 

หนว่ยงาน/หลักสตูร/ชื่อปรญิญา/วชิาเอก จ านวนรับ 

1.สงักดั : วทิยาลยัสหวทิยาการ (ศนูยล์ าปาง)  100 
2.ชื่อหลกัสตูร: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ *(รออนุมัติหลักสูตร)* 
3.ชื่อปรญิญา: ศิลปศาสตรบัณฑิต (สหวิทยาการ) 
         ชื่อย่อ: ศศ.บ. (สหวิทยาการ) 
4.วิชาเอก 
 4.1 จีน-โลกศึกษา 
 4.2 นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการในอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง 
 4.3 การจัดการการท่องเที่ยว    

4.4 การจัดการทรัพยากรทางสังคมวัฒนธรรม  
4.5 การบูรณาการเพื่อความยั่งยืน 
4.6 ออกแบบนวัตกรรมสังคม 
4.7 ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 

 

รวมจ านวนรบั  100 คน 
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          1.2 รับนักศึกษาเข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1.1 Portfolio1 และ 1.2 
Portfolio2 รอบที ่  2 Quota และ รอบที ่  3 Admission ภายใต้ช ื ่อโครงการ THAMMASAT FRONTIER 
CURRICULUM โดยนักศึกษาจะสังกัดวิทยาลัยสหวิทยาการ (ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตร) จะได้รับ 
รหัสนักศึกษา แบบสังกัดคณะ คือ “24” 

1.3 จัดการเร ียนการสอน ณ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล  าปาง                   
ตลอดระยะเวลา ของหลักสูตร 4 ปี  

 1.4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ ประกอบด้วย 7 วิชาเอก ดังนี้ 
  1) จีน-โลกศึกษา 
  2) นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการในอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง 
  3) การจัดการการท่องเที่ยว    

4) การจัดการทรัพยากรทางสังคมวัฒนธรรม  
5) การบูรณาการเพื่อความยั่งยืน 
6) ออกแบบนวัตกรรมสังคม 
7) ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 

โดยนักศึกษาจะต้องจดทะเบียนรายวิชา รวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต และนักศึกษาเลือกลงวิชาเอก
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 (เลือกวิชาเอกได้ 1 สาขาวิชา) 

1.5 การบริหารจัดการหลักสูตร 
 1) บร ิหารงานการร ับเข ้าศ ึกษาภายใต้ โครงการ Thammasat Frontier Curriculum                    

โดยวิทยาลัยสหวิทยาการ ดูแลกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดกิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมแนะน าหลักสูตร               
และอาชีพ เป็นต้น 

 2) มีการปฐมนิเทศตอนเริ่มเรียน และจัดกิจกรรมแนะน าหลักสูตรให้แก่นักศึกษา 
 3) มีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักศึกษาเพ่ือท าหน้าที่วางแผนการศึกษาร่วมกับนักศึกษา 

4) สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่วิทยาลัยสหวิทยาการ  
2.แผนการศึกษา  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thammasat Frontier Curriculum  : หลกัสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ (สาขาสหวทิยาการ) หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2566 
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General Education Courses / Basic and Common Courses / Pre-requisite Courses 

 

วิชาเอก 
จนี-โลกศกึษา 

 

รบัสมคัรผา่น ระบบ TCAS 
System 

 
วิชาเอก 
นวัตกรรมและความเปน็
ผูป้ระกอบการในอนุ
ภมูิภาคลุม่แมน่ า้โขง 

 

 
วิชาเอก 
การจดัการ 
การทอ่งเทีย่ว  

 

 
วิชาเอกการจดัการ
ทรพัยากรทางสงัคม
และวฒันธรรม 
 

 
วิชาเอก 
การบรูณาการ
เพือ่ความยัง่ยนื 
 

 
วิชาเอก 
ออกแบบ
นวัตกรรมสงัคม 

 

 
วิชาเอก 
ออกแบบ 
หตัถอตุสาหกรรม 
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3.  จ านวนรับ  100 คน  
       3.1 รอบที่ 1 Portfolio 

     3.1.1 รอบที่ 1.1 Portfolio1  รับ  30  คน 

รปูแบบ จ านวนรับ 
รูปแบบที่ 1 Portfolio แฟ้มผลงานทางด้านสังคมศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์    25 

รูปแบบที่ 2 Portfolio แฟ้มผลงานผลงานทางด้านทัศนศิลปะและการออกแบบ 5 
 
    3.1.2 รอบที่ 1.2 Portfolio2  รับ  30  คน 

รปูแบบ จ านวนรับ 
รูปแบบที่ 1 Portfolio แฟ้มผลงานทางด้านสังคมศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์  25 

รูปแบบที่ 2 Portfolio แฟ้มผลงานผลงานทางด้านทัศนศิลปะและการออกแบบ 5 
 
    3.2 รอบที่ 2 Quota รับ  20  คน 

รปูแบบ จ านวนรับ 
รูปแบบที่ 1   A-Level 16 

รูปแบบที่ 2   A-Level+TPAT 4 
 

3.3 รอบที่ 3 Admission  รับ 20 คน 

รปูแบบ จ านวนรับ 
รูปแบบที่ 1   A-Level 16 

รูปแบบที่ 2   A-Level+TPAT2 
4 

รูปแบบที่ 3   A-Level+TPAT4 

 
4. คุณสมบัติเฉพาะ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 
5. วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้
   

หากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรต์รวจพบวา่ผูส้มคัรรายใดมคีณุสมบตัิไมต่รงตามประกาศรบัสมคัรฯ 
 ถือวา่ผูน้ัน้ขาดคุณสมบัตไิมม่สีทิธเิขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การพจิารณาและการตดัสินผลคัดเลือก ใหค้ณะกรรมการคณะ/สถาบนั/มหาวิทยาลยั เปน็ผูว้นิจิฉัยชีข้าด  
ผลการตดัสนิของคณะกรรมการถือเปน็ทีส่ิน้สดุ 

 
 
 
 



 

หน้า | 4  
 

 
6. ขอ้ก าหนดส าหรบัผูส้มคัร 
 ก่อนการสมัคร ผู้สมัครต้องศึกษาคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกอย่างละเอียด และปฏิบัติตามขั้นตอน
ที ่ก  าหนดด้วยความระมัดระวัง ตามคู ่ม ือระบบการคัดเล ือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา                       
(Thai University Central Admission System : TCAS) ปีการศึกษา 2566 ส าหรับผู้สมัครของที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่ www.mytcas.com 
 ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์เข้าศึกษา คนละ 1 สิทธิ์ ผู ้สมัครสามารถเลือกสมัครแบบใดและรอบใดก็ได้                 
ตามหล ักเกณฑ์ก  าหนด และเข ้ามาย ืนย ันส ิทธ ิ ์ ในระบบตามประกาศของระบบการค ัดเล ือกกลาง                     
และการสละสิทธิ์ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของประกาศที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ซึ่งการยืนยันสิทธิ์
และสละสิทธิ์จะต้องท าในระบบการคัดเลือกกลางตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้เท่านั้น การสละสิทธิ์นอกเหนือ      
จากเวลาที่ก าหนดหรือไปสละสิทธิ์ หรือแจ้งไม่ใช้สิทธิ์ที่สถาบันอุดมศึกษา หรือการส่งจดหมายขอสละสิทธิ์        
ไม่นับเป็นการสละสิทธิ์ในระบบการคัดเลือกกลาง 
7. การรับสมัคร (รอบที่ 1.1 Portfolio1 รอบที่ 1.2 Portfolio2 และ รอบที่ 2 Quota) 

ผู้สมัครลงทะเบียนเข้าใช้งานตาม คู่มือระบบ TCAS66 ส าหรับผู้สมัคร ของ ทปอ. โดยตรวจสอบข้อมูล
พื้นฐานของตนเองที่ระบบได้มาจากฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษา
และได้ตรวจสอบสถานะของตนเองที่ได้ด าเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ จนมั่นใจว่าระบบได้ด าเนินการเรียบร้อยตามที่
ต้องการแล้ว ให้ด าเนินการตามระบบรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
 7.1. รอบที่ 1 Portfolio 
            1) รอบที่ 1.1 Portfolio1 

• วันที่ 1 – 17 ตุลาคม 2565 รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่ www.tuadmissions.in.th 

- เปิดระบบรับสมัคร วันที่ 1    ตุลาคม  2565    เวลา 09.00  น. 

- ปิดระบบรับสมัคร  วันที่ 17  ตุลาคม  2565    เวลา 23.59  น. 

•    วันที ่ 1 –18 ตุลาคม 2565 ช าระเงินผ่านระบบ Smart Bill Payment ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน)  ตามเวลาท าการของธนาคาร  

• วันที ่ 1-19 ตุลาคม 2565 ทักท้วงสถานะการสมัคร (กรณีสถานะและข้อมูลไม่ถูกต้อง)             
โดยยื่นค าร้องออนไลน์ ที่ www.tuadmissions.in.th 

             2) รอบ ที่ 1.2 Portfolio2 

•  วันที่ 14 – 29 ธันวาคม 2565 รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่ www.tuadmissions.in.th 

- เปิดระบบรับสมัคร วันที่ 14 ธันวาคม 2565    เวลา 09.00  น. 

- ปิดระบบรับสมัคร  วันที่ 29 ธันวาคม 2565    เวลา 23.59  น. 

•    วันที่ 14 – 30 ธันวาคม 2565 ช าระเงินผ่านระบบ Smart Bill Payment ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน)  ตามเวลาท าการของธนาคาร  

•  วันที่ 14 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566 ทักท้วงสถานะการสมัคร (กรณีสถานะและข้อมูล
ไม่ถูกต้อง)  โดยยื่นค าร้องออนไลน์ ที่ www.tuadmissions.in.th 
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        7.2 รอบที่ 2 Quota 

• วันที่ 1 - 16 มีนาคม 2566 สมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่ www.tuadmissions.in.th   

- เปิดระบบรับสมัคร วันที่ 1 มีนาคม 2566      เวลา 09.00  น. 

- ปิดระบบรับสมัคร  วันที่ 16 มีนาคม 2566     เวลา 23.59  น. 

• วันที่ 1 - 17 มีนาคม 2566 ช าระเงินผ่านระบบ Smart Bill Payment ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
ตามเวลาท าการของธนาคาร 

• ว ันที ่ 1 - 20 มีนาคม 2566 ทักท้วงสถานะการสมัคร (กรณีสถานะและข้อมูลไม่ถ ูกต ้อง) 
โดยยื่นค าร้องออนไลน์ ที่ www.tuadmissions.in.th   

 
ขั้นตอนการรับสมัคร (รอบที่ 1.1 Portfolio1 รอบที่ 1.2 Portfolio2 และ รอบที่ 2 Quota) 

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

อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง) 
ขั้นตอนที่ 2 การลงทะเบียน 
ผู้สมัครลงทะเบียนขอเข้าใช้งานในระบบตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง (การลงทะเบียนไม่ถือ

เป็นการรับสมัครเป็นเพียงขั้นตอนส่วนหนึ่งเพ่ือเข้าสมัคร เท่านั้น) 
ขั้นตอนที ่3 การเข้าใชร้ะบบรบัสมคัร 
ผู้สมัคร Login เข้าใช้ระบบ เลือกสมัครโครงการ คณะ/หลักสูตรที่ต้องการสมัคร จากนั้นเลือก        

“ยืนยันสมัครสอบ” และอัปโหลดไฟล์ Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบข้อมูลที่สมัคร 
4.1) ตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้อง หากพบว่ามีการกรอกข้อมูลของผู้สมัครไม่ถูกต้องขอให้

ผู้สมัครด าเนินการแก้ไขข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครที่บันทึกในระบบอินเตอร์เน็ตเป็น
ส าคัญ หรือก่อนน าไปช าระเงินค่าสมัคร 

4.2) ผู้สมัครน าใบแจ้งการช าระเงินที่พิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ตไปยื่นช าระเงินค่า
สมัครผ่านระบบ Smart Bill Payment หรือเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตาม
วันที่ที่ก าหนด โดยช าระค่าสมัครตามอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครที่ก าหนด พร้อมค่าธรรมเนียมธนาคาร หากผู้สมัคร
รายใดมิได้ด าเนินการช าระเงินค่าสมัครผ่านระบบ Smart Bill Payment หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
ตามวันที่ที่ก าหนด จะถือว่าการกรอกข้อมูลการสมัครในระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตเป็นโมฆะ 

4.3) ธนาคารรับช าระเงินค่าสมัคร และบันทึกข้อมูลการช าระเงินของผู้สมัคร บันทึกข้อมูล
เรียบร้อยแล้วจะออกหลักฐานการช าระเงินค่าสมัคร พร้อมคืนใบแจ้งการช าระเงินให้ผู้สมัครเก็บไว้เป็นหลักฐาน
การสมัครเมื่อช าระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว และข้อมูลในใบเสร็จการช าระเงินถูกต้องตามใบแจ้งการช าระเงิน
จะถือว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์ (โปรดตรวจสอบหลักฐานการช าระเงินค่าสมัครให้ถูกต้องตรงตามข้อมูลในใบ
แจ้งการช าระเงินให้เรียบร้อยและเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อประโยชน์ของตนเอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะ    
ไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)  
 หมายเหต ุ: 
 1) กรณีมีการน าใบสมัครที่ท าการยกเลิกในระบบแล้วไปช าระเงินจะไม่มีผลต่อการสมัครใด ๆ 
ทั้งสิ้น เพราะข้อมูลการสมัครในระบบถูกยกเลิกไปแล้วใบสมัครดังกล่าวเป็นโมฆะ จะไม่มีการน าข้อมูลใบสมัครที่
ถูกยกเลิก ไปแล้วมาประมวลผลหรือจัดสถานที่สอบให้แต่อย่างใด ดังนั้น ก่อนจะน าใบสมัครไปช าระเงินโปรด
ตรวจสอบใบสมัครให้เรียบร้อยว่าเป็นฉบับที่ถูกต้องและไม่ได้ถูกท ารายการยกเลิกไปแล้ว  
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 2) การตรวจสอบสถานะการสมัคร ผู้สมัครตรวจสอบสถานการณ์ช าระเงินค่าสมัครได้หลังจากช าระเงิน      
ค่าสมัครแล้ว 1 วัน ที่ www.tuadmissions.in.th ในกรณีสถานะการสมัครไม่ถูกต้อง ผู้สมัครสามารถทักท้วงและยื่นค า
ร้องออนไลน์ ได้ที่ www.tuadmissions.in.th โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานใบสมัคร และหลักฐาน      
การช าระเงิน ดังนี้  
 - รอบที่ 1.1 Portfolio1 ระหว่างวันที่ 1-19 ตุลาคม 2565  
 - รอบที่ 1.2 Portfolio2 ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566  
 - รอบที่ 2 Quota ระหว่างวันที่ 1-20 มีนาคม 2566  
 หากพ้นก าหนดแล้วมหาวิทยาลัยจะไม่ร ับพิจารณาค าร ้องใด ๆ ทั ้งส ิ ้น สอบถามเพิ ่มเติมได้ที่                        
02-564-4441-79 ต่อ 1935-1937 หรือทางเพจ Facebook: งานรับเข้า ม. ธรรมศาสตร์  
 3) ผู้สมัครหากประสงค์จะขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ เลขประจ าตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด               
ให้กรอกค าร้องออนไลน์ ผ่านอินเตอร์เน็ต ที่ www.tuadmissions.in.th พร้อมแนบหลักฐานส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน หร ือสอบถามเพิ ่มเติมได้ท ี ่  02-564-4440-79 ต่อ 1935-1937 หรือทางเพจ Facebook: งานร ับเข้า                  
ม. ธรรมศาสตร์ 

7.4 รอบที่ 3 Admission  
          1) รับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต ในวันที่ 7 - 13 พฤษภาคม 2566 โดยที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  เป็นส่วนกลางในการรับสมัครผ่านทาง student.mytcas.com  
             ผู้สมัครเลือกสมัครได้สูงสุด ไม่เกิน 10 อันดับ แบบเรียงล าดับ (ล าดับที่ 1 คือสาขาวิชาที่ต้องการ       
เข้าศึกษามากที่สุด) 
 
 
 
8. อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครเพื่อเข้าศึกษา  

8.1 รอบที่ 1.1 Portfolio1 รอบที่ 1.2 Portfolio2 และ รอบที่ 2 Quota 
หลักสูตรภาษาไทย    200   บาทต่อสาขา   (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการช าระเงินผ่านธนาคาร)     

8.2 รอบที่ 3 Admission 
สมัคร  1  อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 150 บาท 
สมัคร  2  อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 200 บาท 
สมัคร  3  อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 250 บาท 
สมัคร  4  อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 300 บาท 
สมัคร  5  อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 400 บาท 

 สมัคร  6  อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 500 บาท 
 สมัคร  7  อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 600 บาท 
 สมัคร  8  อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 700 บาท 
 สมัคร  9  อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 800 บาท 
 สมัคร  10  อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 900 บาท 

ขั้นตอนการสมัครเปน็ไปตามการบรหิารจดัการ 
ของทีป่ระชมุอธิการบดีแหง่ประเทศไทย (ทปอ.) 

โปรดตรวจสอบสถานะการสมคัรก่อนการช าระเงิน  
ในกรณีทีช่ าระเงนิซ้ าหรอืน าใบทีย่กเลกิการสมคัรไปช าระเงนิ มหาวทิยาลยัจะไม่คนืคา่สมคัรใหไ้มว่า่กรณใีดทัง้สิน้ 
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9. การสอบสัมภาษณ์ 

9.1 รอบที่ 1.1 Portfolio1  
  - ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิส์อบสมัภาษณ์ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ที่ www.tuadmissions.in.th 
  - สอบสมัภาษณ ์วันที่ 19, 20 พฤศจิกายน 2565 รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 

9.2 รอบที่ 1.2 Portfolio2 
- ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิส์อบสมัภาษณ์ วันที่ 25 มกราคม 2566 ที่ www.tuadmissions.in.th 

  - สอบสัมภาษณ ์วันที่ 28, 29 มกราคม 2566 รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 

9.3 รอบที ่2 Quota 
- ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิส์อบสมัภาษณ์ วันที่ 27 เมษายน 2566 ที่ www.tuadmissions.in.th 

  - สอบสัมภาษณ ์วันที่ 29 เมษายน 2566 รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 

 9.4 รอบที่ 3 Admission 
- ประกาศผลการคดัเลือก ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 
- ประกาศผลการคัดเลือก ครัง้ที่ 2 วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 

  - สอบสมัภาษณ ์วันที่ 30, 31 พฤษภาคม 2566 รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 
 

10. ประกาศรายชือ่ผูผ้า่นการคดัเลอืก  
 10.1 รอบที ่1.1 Portfolio1 
  วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ที่ student.mytcas.com  และ www.tuadmissions.in.th 
 10.2 รอบที ่1.2 Portfolio2 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566  
 10.3 รอบที ่2 Quota 
  วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 ที่ student.mytcas.com  และ www.tuadmissions.in.th 
 10.4 รอบที ่3 Admission 
  - ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 

- ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2 วันที ่26 พฤษภาคม 2566 
ที่ student.mytcas.com 
 

11.การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
       11.1 รอบที่ 1.1 Portfolio1 รอบที่ 1.2 Portfolio2 และ รอบที่ 2 Quota 
         ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาให้เป็นไปตามการบริหารจัดการและขั้นตอนของสมาคมที่ประชุมอธิการบดี             
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) ก าหนดให้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยเลือกสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือกเพียงสาขาวิชาเดียวใน   
ระบบ TCAS ถ้าผู้สมัครได้กด “ยืนยันสิทธิ์” เข้าศึกษาในสาขาวิชาหนึ่งไปแล้ว และต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาที่ยืนยันสิทธิ์ 
ผู้สมัครสามารถท าการเปลี่ยนแปลงได้อีกเพียง 2 ครั้งเท่านั้น จนถึงเวลาปิดระบบการให้ยืนยันสิทธิ์ (นับรวมจ านวนครั้งที่ 
กด “ยืนยันสิทธิ์” ได้สูงสุด 3 ครั้ง) โดยระบบจะนับเป็นหนึ่งครั้งของการยืนยันสิทธิ์หากถ้าผู้สมัครไม่กด “ยืนยันสิทธิ์ 
หรือ “ไม่ใช้สิทธิ์” ภายในช่วงเวลาที่ก าหนดจะถือว่าผู้สมัครยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ในการเข้าศึกษา และไม่ต้องการเข้าศึกษาใน
สาขาวิชาที่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งจะขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษา ภายหลังจากช่วงเวลาที่ก าหนดไม่ได้ 
      11.2 รอบที่ 3 Admission 
         การบริหารจัดการสิทธิ ์เป็นแบบ Auto Clearing ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเพียง 1 สาขาวิชา         
ในอันดับที่ดีที่สุด ที่ผ่านการคัดเลือก โดยขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาให้เป็นไปตามการบริหารจัดการ และ
ขั้นตอนของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

http://www/
http://www/
http://www.tuadmissions.in.th/
http://www.tuadmissions.in.th/
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12. การขึน้ทะเบยีนเปน็นักศึกษา 

12.1 เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

1) ต้องเป็นผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

2) ต้องมีคุณสมบัติทั ่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์           

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  

3) การขึ ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ต ้องเป ็นไปตามข้อบังค ับมหาว ิทยาล ัยธรรมศาสตร์                     

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561           

หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไม่ครบถว้น

ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษาในครั้งนี้ เป็นโมฆะและจะไม่คืนเงินให้        

ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

12.2 รายละเอียดการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา และรายละเอียด

การขึ ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา พร้อมปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ให้ทราบภายหลัง ที ่ www.reg.tu.ac.th               

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานรับเข้าและทะเบียนประวัตินักศึกษา ส านักงานทะเบียน

นักศึกษา โทรศัพท์ 025644440-79  ต่อ 1603-1609 และ 1626 

13. หลักสูตรและอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  

ชั้นปริญญาตรี ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.reg.tu.ac.th หรือเว็บไซต์แต่ละคณะ 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

ประกาศ   ณ   วันที่        กันยายน    พ.ศ.    2565 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร. ชาลี เจริญลาภนพรัตน์) 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับเข้าศึกษา 

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

 

29

PC
New Stamp
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ปฏทิินการคดัเลอืกบุคคลเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ระดบัปรญิญาตรี ประจ าปีการศกึษา 2566 
โครงการ THAMMASAT FRONTIER CURRICULUM  

หลักสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ (สาขาสหวทิยาการ) (หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2566)  

รอบที ่1.1 แฟม้สะสมผลงาน (Portfolio 1) 
 

ก าหนดการ วนั  เดือน  ป ี สถานที ่/ เวบ็ไซต์ 

ผูส้มัครลงทะเบยีนใชง้านระบบ TCAS66 
ตามประกาศของทีป่ระชมุอธกิารบดี 

แห่งประเทศไทย (ทปอ.) 
student.mytcas.com 

รับสมัครผา่นระบบออนไลน์เทา่นัน้         วนัที ่1 - 17 ตลุาคม 2565 

• เปิดระบบรับสมัครเวลา 09.00 น. 

•  ปิดระบบรับสมัครเวลา  23.59 น. 

www.tuadmissions.in.th  

 

ช าระเงินคา่สมคัร   

ผ่านระบบ Smart Bill Payment     

วนัที ่1 – 18 ตลุาคม 2565  

(ปิดช าระเงินตามเวลาท าการธนาคาร) 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 

(มหาชน) 

ทุกสาขาทั่วประเทศ 

ทักทว้งสถานะการสมคัร  

(กรณสีถานะและข้อมลูไม่ถกูต้อง) 

วนัที ่1 – 19 ตลุาคม 2565 www.tuadmissions.in.th 

ระบบค าร้องออนไลน์ 

ประกาศรายชือ่ผู้มสีทิธิส์อบสมัภาษณ์ วนัที ่15 พฤศจิกายน 2565  www.tuadmissions.in.th 

สอบสมัภาษณ ์

 

วนัที ่19-20  พฤศจกิายน 2565  

 

วัน/สถานที่สอบสัมภาษณ์

จะแจ้งให้ทราบ พร้อมการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

สัมภาษณ์ 

ประกาศรายชือ่ผูผ้่านการคดัเลือก วนัที ่1 ธนัวาคม 2565 student.mytcas.com หรือ 

www.tuadmissions.in.th 

ยนืยนัสทิธิเ์ขา้ศึกษา ผา่นระบบกลาง ของ ทปอ. วนัที ่7-8 กมุภาพนัธ ์2566 student.mytcas.com 

ประกาศรายชือ่ผู้มสีทิธิเ์ขา้ศกึษา 

(ทีย่นืยนัสิทธิเ์ข้าศึกษา) 

ประกาศโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

วนัที ่17 กมุภาพนัธ ์2566 www.tuadmissions.in.th 

ประกาศปฏทินิกจิกรรมนักศกึษาใหม่ 

• การจัดระดับพ้ืนฐานความรู้    

    ภาษาต่างประเทศ 

• การข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ 

•     การจดทะเบียน 

•     การตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่ 

จะแจ้งให้ทราบภายหลัง ส านักงานทะเบียนนักศึกษา 

www.reg.tu.ac.th  

 

เปิดภาคการศกึษา  เดือนสิงหาคม 2566 

(จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์           
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ปฏทิินการคดัเลอืกบุคคลเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ระดบัปรญิญาตรี ประจ าปีการศกึษา 2566 
โครงการ THAMMASAT FRONTIER CURRICULUM  

หลักสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ (สาขาสหวทิยาการ) (หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2566)  

รอบที ่1.2 แฟม้สะสมผลงาน (Portfolio 2) 
 

ก าหนดการ วนั  เดือน  ป ี สถานที ่/ เวบ็ไซต์ 

ผูส้มัครลงทะเบยีนใชง้านระบบ TCAS66 ตั้งแตว่นัที ่ 28 ตลุาคม 2565 เปน็ตน้ไป student.mytcas.com 

รับสมัครผา่นระบบออนไลน์เทา่นัน้         วนัที ่14 - 29 ธนัวาคม 2565 

• เปิดระบบรับสมัครเวลา 09.00 น. 

•  ปิดระบบรับสมัครเวลา  23.59 น. 

www.tuadmissions.in.th  

 

ช าระเงินคา่สมคัร   

ผ่านระบบ Smart Bill Payment     

วนัที ่14 – 30 ธนัวาคม 2565  

(ปิดช าระเงินตามเวลาท าการธนาคาร) 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 

(มหาชน) 

ทุกสาขาทั่วประเทศ 

ทักทว้งสถานะการสมคัร  

(กรณสีถานะและข้อมลูไม่ถกูต้อง) 

วนัที ่14 ธนัวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566 www.tuadmissions.in.th 

ระบบค าร้องออนไลน์ 

ประกาศรายชือ่ผู้มสีทิธิส์อบสมัภาษณ์ วนัที ่25 มกราคม 2566 www.tuadmissions.in.th 

สอบสมัภาษณ ์

 

วนัที ่28 – 29 มกราคม 2566 

 

วัน/สถานที่สอบสัมภาษณ์

จะแจ้งให้ทราบ พร้อมการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

สัมภาษณ์ 

ประกาศรายชือ่ผูผ้่านการคดัเลือก วนัที ่7 กุมภาพนัธ ์2566 student.mytcas.com หรือ 

www.tuadmissions.in.th 

ยนืยนัสทิธิเ์ขา้ศึกษา ผา่นระบบกลาง ของ ทปอ. วนัที ่7-8 กมุภาพนัธ ์2566 student.mytcas.com 

ประกาศรายชือ่ผู้มสีทิธิเ์ขา้ศกึษา 

(ทีย่นืยนัสิทธิเ์ข้าศึกษา) 

ประกาศโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

วนัที ่17 กมุภาพนัธ ์2566 www.tuadmissions.in.th 

ประกาศปฏทินิกจิกรรมนักศกึษาใหม่ 

• การจัดระดับพ้ืนฐานความรู้ภาษาต่างประเทศ 

• การข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ 

• การจดทะเบียน 

• การตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่ 

จะแจ้งให้ทราบภายหลัง ส านักงานทะเบียนนักศึกษา 

www.reg.tu.ac.th  

 

เปิดภาคการศกึษา  เดือนสิงหาคม 2566 

(จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์           
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ปฏทิินการคดัเลอืกบุคคลเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ระดบัปรญิญาตรี ประจ าปีการศกึษา 2566 
โครงการ THAMMASAT FRONTIER CURRICULUM  

หลักสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ (สาขาสหวทิยาการ) (หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2566)  
รอบที ่2 โครงการโควตาพืน้ที ่

 
ก าหนดการ วนั  เดือน  ป ี สถานที ่/ เวบ็ไซต ์

ผูส้มัครลงทะเบยีนใชง้านระบบ TCAS66  ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป student.mytcas.com 

รับสมัครผา่นระบบออนไลน์เทา่นัน้         
• วันที่ 1 – 16 มีนาคม 2566 

• เปิดระบบรับสมัครเวลา 09.00 น. 

•  ปิดระบบรับสมัครเวลา  23.59 น. 

www.tuadmissions.in.th  
 

ช าระเงินคา่สมคัร   
ผ่านระบบ Smart Bill Payment     

วันที่ 1 – 16 มีนาคม 2566  
(ปิดช าระเงินตามเวลาท าการธนาคาร) 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ 

ผูส้มัครทักทว้งสถานะการสมคัร  
(กรณสีถานะและข้อมลูไม่ถกูต้อง)  

วันที่ 1 – 20 มีนาคม 2566 www.tuadmissions.in.th 
ระบบค าร้องออนไลน์ 

ประกาศรายชือ่ผู้มสีทิธิส์อบสมัภาษณ์ วันที่ 27 เมษายน 2566 www.tuadmissions.in.th 
สอบสมัภาษณ ์
 

วันที่ 29 เมษายน 2566 รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์
จะแจ้งให้ทราบ พร้อมการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ ์

ประกาศรายชือ่ผูผ้่านการคดัเลือก วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 student.mytcas.com หรือ 
www.tuadmissions.in.th 

ยืนยันสทิธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบกลาง ของ ทปอ. วันที่ 4 – 5 พฤษภาคม 2566 student.mytcas.com 
ประกาศรายชือ่ผู้มสีทิธิเ์ขา้ศกึษา 
(ทีย่นืยนัสิทธิเ์ข้าศึกษา) 
ประกาศโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 www.tuadmissions.in.th 

ประกาศปฏทินิกจิกรรมนักศกึษาใหม่ 

• การจัดระดับพ้ืนฐานความรู้ภาษาต่างประเทศ 

• การข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ 

• การจดทะเบียน 

• การตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่ 

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

เปิดภาคการศกึษา  เดือนสิงหาคม 2566 
(จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์           

 

http://www.tuadmissions.in.th/
http://www.tuadmissions.in.th/
http://www.tuadmissions.in.th/
http://www.tuadmissions.in.th/
http://www.tuadmissions.in.th/
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ปฏทิินการรบัสมัครบุคคลเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ระดบัปรญิญาตรี ประจ าปีการศกึษา 2566 
โครงการ THAMMASAT FRONTIER CURRICULUM  

หลักสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ (สาขาสหวทิยาการ) (หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2566)  
                                                รอบที ่3 ADMISSION 

 
กิจกรรม วนั  เดือน  ป ี สถานที ่/ เวบ็ไซต ์

รับสมัคร / ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS 
(ส าหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน) และ 
เลือกสาขาวชิาทีต่อ้งการสมคัรแบบเรยีงล าดบั
ไม่เกิน 10 อันดับ พร้อมช าระเงินค่าสมัคร 

วันที่ 7 - 13 พฤษภาคม 2566 student.mytcas.com 

ประกาศผลการคดัเลือกรอบที ่3 ครั้งที ่1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 student.mytcas.com 

ผ ู ้สม ัครท ุกคนเข ้าระบบเพื ่อย ืนย ันส ิทธิ์       
เข ้าศ ึกษา หร ือ แสดงความจ  านงในการ
ประมวลผลครั้งที่ 2 

วันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2566 student.mytcas.com 

ประกาศผลการคดัเลือกรอบที ่3 ครั้งที ่2  วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 student.mytcas.com 

การสัมภาษณ์และตรวจคุณสมบัติเพิ่มเติม วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(ก าหนดการตามที่แต่ละคณะ
ก าหนด) 

ประกาศรายชือ่ผู้ยนืยนัสทิธิเ์ข้าศึกษา วันที่ 8 มิถุนายน 2566 www.tuadmissions.in.th 
ประกาศปฏทินิกจิกรรมนักศกึษาใหม่ 

• การจัดระดับพ้ืนฐานความรู้
ภาษาต่างประเทศ 

• การข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ 

• การจดทะเบียน 

• การตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่ 

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

เปิดภาคการศกึษา  เดือนสิงหาคม 2566 
(จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์           

 

  

 

http://www.tuadmissions.in.th/


 
เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2566         รอบที่ 1.1 Portfolio 
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วทิยาลยัสหวทิยาการ (ศนูยล์ าปาง) 
รหสั 10050424903601A 
 

หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาสหวทิยาการ (ศกึษาที ่มธ.ศนูยล์ าปาง)  
**หลกัสตูรรอการอนมุตัจิากสภามหาวทิยาลยั** 

 

รปูแบบที่ 1 : Portfolio แฟ้มผลงานทางด้านสังคมศาสตร์ หรือมนษุยศาสตร์   จ านวนรบั 25 คน  
รปูแบบที่ 2 : Portfolio แฟ้มผลงานผลงานทางด้านทัศนศลิปะและการออกแบบ   จ านวนรบั 5 คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 6             ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                               กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรูต้า่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต า่ ตลอดหลกัสตูร     วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ   ไมก่ าหนด 
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต า่ (4-5 ภาคการศกึษา)   2.50           2.75           3.00                   ไมก่ าหนด  
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ 
                  4.1 กรณีเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. หรือ กศน. หรือเทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ ต้องส าเร็จการศึกษา
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564-2565 เท่านั้น  
                  4.2 กรณียื่นสมัครรูปแบบที่ 2 ผู้สมัครต้องไม่มีอาการตาบอดสี  ไม่มีความพิการที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเชิงปฏิบัติการออกแบบ
โดยต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าตาไม่บอดสี (จากโรงพยาบาลของรัฐเท่าน้ัน) มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ 
เกณฑก์ารคดัเลอืก  ใหเ้ลอืกการสมคัรเพยีง 1 รปูแบบ (เทา่นัน้)  
         รปูแบบที่ 1 Portfolio แฟม้ผลงานทางดา้นสงัคมศาสตร ์หรอืมนษุยศาสตร์   (รบัจ านวน 25 คน) (ค่าน ้าหนักรวม 100%) 
           1. มี Portfolio แฟ้มผลงาน ประวัติ, ท ากิจกรรมหรือผลงานด้านที่เกี่ยวข้องทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์  หรือ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
               โดยมีหลักฐานประกอบกิจกรรมหรือหนังสือรับรองผลงาน นั้น ๆ (คา่น า้หนกั 80%)       
           2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ (คา่น า้หนกั 20%)       
           3. การพิจารณาและตัดสนิผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
        รปูแบบที ่2 Portfolio แฟม้ผลงานผลงานทางดา้นทศันศลิปะและการออกแบบ  (รบัจ านวน 5 คน) (ค่าน ้าหนักรวม 100%)       
           1. มี Portfolio แฟ้มผลงานด้านทัศนศิลปะและการออกแบบ  (ผลงานด้านศลิปะ : รวบรวมผลงานท่ีเกี่ยวกับทางศลิปะและออกแบบ 
                (Art and Design portfolio)  (คา่น า้หนกั 80%)       
           2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ (คา่น า้หนกั 20%)       
           3. การพิจารณาและตัดสนิผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
Portfolio ตามรปูแบบของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(สมคัรรปูแบบใดใหเ้ลอืกรปูแบบการสง่ Portfolio) รายละเอยีดดงันี ้
        รปูแบบที ่1 Portfolio แฟม้ผลงานทางดา้นสงัคมศาสตร ์หรอืมนษุยศาสตร์    
             หน้า 1  ปกหน้า (ประกอบด้วยภาพผูส้มัคร และระบสุาขาท่ีสมัคร) 

       หน้า 2-3  ข้อมูลส่วนท่ี 1:   - ประวัติส่วนตัว  
                                                 - ทักษะ 

                                        - ความสนใจ 
                                                 - ความสามารถพิเศษ 
                                               - ข้อมูลการติดต่อ 
              หน้า 4  ข้อมูลส่วนท่ี 2 : ประวัติการศึกษา  
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              หน้า 5  ข้อมูลส่วนท่ี 3:  จดหมายแนะน าตัวเอง (Statement of Purpose) ระบุเหตุผลและเป้าหมายของการเข้าศึกษาในมุมมอง 
                        ทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์  หรือ อื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับสาขาสหวิทยาการ 
              หน้า 6 ข้อมูลส่วนท่ี 4:   ประกาศนียบัตรต่าง ๆ  
              หน้า 7  ข้อมูลส่วนท่ี 5:  ระเบียนแสดงผลการศึกษา  
              หน้า 8  ข้อมูลส่วนท่ี 6:  ผลการทดสอบทางด้านภาษา (ถ้ามี) 
              หน้า 9  ข้อมูลส่วนท่ี 7:  หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกจิกรรม 
              หน้า 10 ปกหลัง 

**ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัพโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 10 หน้า ไม่ต้องมีค าน า-สารบญั 
โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร** 

 
  รปูแบบที ่2 Portfolio แฟม้ผลงานผลงานทางดา้นทศันศลิปะและการออกแบบ   
             หน้า 1  ปกหน้า (ประกอบด้วยภาพผูส้มัคร และระบสุาขาท่ีสมัคร) 

       หน้า 2-3  ข้อมูลส่วนท่ี 1:    - ประวัติส่วนตัว  
- ทักษะ 
- ความสนใจ 
- ความสามารถพิเศษ 
- ข้อมูลการตดิต่อ 

              หน้า 4  ข้อมูลส่วนท่ี 2 : ประวัติการศึกษา  
              หน้า 5  ข้อมูลส่วนท่ี 3:  จดหมายแนะน าตัวเอง (Statement of Purpose) ระบุเหตุผลและเป้าหมายของการเข้าศึกษาและทัศนคติต่อ 
                        ศิลปะและการออกแบบ       
              หน้า 6  ข้อมูลส่วนท่ี 4:  ประกาศนียบัตรต่าง ๆ (ท่ีเกี่ยวข้องกับทัศนศิลปะและการออกแบบ) 
              หน้า 7  ข้อมูลส่วนท่ี 5:  ระเบียนแสดงผลการศึกษา  
              หน้า 8  ข้อมูลส่วนท่ี 6:  ผลการทดสอบทางด้านภาษา (ถ้ามี) 
              หน้า 9  ข้อมูลส่วนท่ี 7:  หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกจิกรรม 
              หน้าท่ี 10-19 ข้อมูลส่วนท่ี 8 : ผลงานด้านศิลปะผลงานด้านศิลปะ : รวบรวมผลงานท่ีเกีย่วกับทางศิลปะและออกแบบเท่านัน้ 

                               (Art and Design portfolio) 
               หน้า 20  ปกหลัง 

**ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัพโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 20 หน้า ไม่ต้องมีค าน า-สารบญั 
โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร** 

 
ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิส์อบสมัภาษณ ์ 
 วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2565                ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th   
สอบสมัภาษณ ์    
            วันท่ี 19  พฤศจิกายน 2565  

การรายงานตัว  เวลา 08.30 น. สัมภาษณ์ เวลา 09.00-12.00 น.   สถานท่ี  วิทยาลัยสหวิทยาการ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยล์ าปาง 
** (หากไม่สามารถจัดสอบสมัภาษณ์ไดเ้นื่องจากการแพรร่ะบาดเช้ือไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19) หรือ ปรับรูปแบบเพื่อความสะดวกและ 
รวดเร็วอาจจัดสอบสัมภาษณ์รูปแบบออนไลน์แทน) ** 
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ประกาศรายชือ่ผูผ้า่นการคดัเลอืก 
 วันท่ี 1 ธันวาคม 2565                      ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th และ  student.mytcas.com 
            ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาในระบบ TCAS       วันท่ี 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2566  ที ่ student.mytcas.com 
ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา  
 วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2566               ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th     
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 สถานท่ี  วิทยาลัยสหวิทยาการ   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยล์ าปาง     
            โทร.054-237999 ต่อ 5338 (เวลาท าการ จ-ศ เวลา 09.00-16.00)  
            เว็บไซต์ https://ci.tu.ac.th  
            หรือ Facebook :  https://www.facebook.com/cisacademic 
 

https://ci.tu.ac.th/
https://www.facebook.com/cisacadamic
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วทิยาลยัสหวทิยาการ (ศนูยล์ าปาง) 

รหสั 10050424903601A หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาสหวทิยาการ (ศกึษาที ่มธ.ศนูยล์ าปาง)  
**หลกัสตูรรอการอนมุตัจิากสภามหาวทิยาลยั** 

 

รปูแบบที่ 1: Portfolio แฟ้มผลงานทางด้านสังคมศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์   จ านวนรบั 25 คน      
รปูแบบที่ 2: Portfolio แฟ้มผลงานผลงานทางด้านทัศนศลิปะและการออกแบบ จ านวนรบั 5 คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 6             ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                               กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรูต้า่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต า่ ตลอดหลกัสตูร     วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร ์ ภาษาต่างประเทศ   ไมก่ าหนด 
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต า่ (4-5 ภาคการศกึษา)   2.50           2.75           3.00                  ไมก่ าหนด  
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ 
                  4.1 กรณีเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ ปวช. หรือ กศน. หรือเทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศต้องส าเร็จการศึกษา 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564-2565   
                  4.2 กรณียื่นสมัครรูปแบบที่ 2 ผู้สมัครต้องไม่มีอาการตาบอดสี  ไมม่ีความพิการที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเชิงปฏิบตัิการออกแบบ 
โดยต้องมีใบรบัรองแพทย์ว่าตาไมบ่อดสี (จากโรงพยาบาลของรัฐเทา่นั้น) มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ 
เกณฑก์ารคดัเลอืก  ใหเ้ลอืกการสมคัรเพยีง 1 รปูแบบ (เทา่นัน้)  
         รปูแบบที่ 1 Portfolio แฟม้ผลงานทางดา้นสงัคมศาสตร ์หรอืมนษุยศาสตร์  (รบัจ านวน 25 คน) (ค่าน ้าหนัก 100%)       
            1. มี Portfolio แฟ้มผลงาน ประวัติ, ท ากิจกรรมหรือผลงานด้านที่เกี่ยวข้องทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์  หรือ อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 โดยมีหลักฐานประกอบกิจกรรมหรือหนังสือรับรองผลงาน นั้น ๆ (ค่าน ้าหนัก 80%)       
            2. ผ่านการสอบสมัภาษณ์โดยคณะกรรมการ (ค่าน ้าหนัก 20%)       
            3. การพิจารณาและตดัสินผลการคดัเลือกของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิ้นสุด 
 
        รปูแบบที ่2 Portfolio แฟม้ผลงานผลงานทางดา้นทศันศลิปะและการออกแบบ (รบัจ านวน 5 คน) (ค่าน ้าหนัก 100%)       
            1. มี Portfolio แฟ้มผลงานด้านทัศนศิลปะและการออกแบบ  (ผลงานด้านศลิปะ : รวบรวมผลงานท่ีเกี่ยวกับทางศลิปะและออกแบบ 
                (Art and Design portfolio) (ค่าน ้าหนัก 80%)       

2. ผ่านการสอบสัมภาษณโ์ดยคณะกรรมการ (ค่าน ้าหนัก 20%)       

3. การพิจารณาและตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
Portfolio ตามรปูแบบของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(สมคัรรปูแบบใดใหเ้ลอืกรปูแบบการสง่ Portfolio) รายละเอยีดดงันี ้
        รปูแบบที ่1 Portfolio แฟม้ผลงานทางดา้นสงัคมศาสตร ์หรอืมนษุยศาสตร์   
             หน้า 1  ปกหน้า (ประกอบด้วยภาพผูส้มัคร และระบสุาขาท่ีสมัคร) 

       หน้า 2-3  ข้อมูลส่วนท่ี 1:    - ประวัติส่วนตัว  
- ทักษะ 
- ความสนใจ 
- ความสามารถพิเศษ 
- ข้อมูลการตดิต่อ 
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              หน้า 4  ข้อมูลส่วนท่ี 2 : ประวัติการศึกษา  
              หน้า 5  ข้อมูลส่วนท่ี 3:  จดหมายแนะน าตัวเอง (Statement of Purpose) ระบุเหตุผลและเป้าหมายของการเข้าศึกษาในมุมมอง 
                        ทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์  หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาสหวิทยาการ 
              หน้า 6 ข้อมูลส่วนท่ี 4:   ประกาศนียบัตรต่าง ๆ  
              หน้า 7  ข้อมูลส่วนท่ี 5:  ระเบียนแสดงผลการศึกษา  
              หน้า 8  ข้อมูลส่วนท่ี 6:  ผลการทดสอบทางด้านภาษา (ถ้ามี) 
              หน้า 9  ข้อมูลส่วนท่ี 7:  หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกจิกรรม 
              หน้า 10  ปกหลัง 

**ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัพโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 10 หน้า ไม่ต้องมีค าน า-สารบญั 
โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร** 

 
  รปูแบบที ่2 Portfolio แฟม้ผลงานผลงานทางดา้นทศันศลิปะและการออกแบบ 
             หน้า 1  ปกหน้า (ประกอบด้วยภาพผูส้มัคร และระบสุาขาท่ีสมัคร) 

       หน้า 2-3  ข้อมูลส่วนท่ี 1:    - ประวัติส่วนตัว  
- ทักษะ 
- ความสนใจ 
- ความสามารถพิเศษ 
- ข้อมูลการตดิต่อ 

              หน้า 4  ข้อมูลส่วนท่ี 2 : ประวัติการศึกษา  
              หน้า 5  ข้อมูลส่วนท่ี 3:  จดหมายแนะน าตัวเอง (Statement of Purpose) ระบุเหตุผลและเป้าหมายของการเข้าศึกษาและทัศนคติต่อ 
                        ศิลปะและการออกแบบ       
              หน้า 6  ข้อมูลส่วนท่ี 4:  ประกาศนียบัตรต่าง ๆ (ที่เกี่ยวข้องกับทัศนศิลปะและการออกแบบ) 
              หน้า 7  ข้อมูลส่วนท่ี 5:  ระเบียนแสดงผลการศึกษา  
              หน้า 8  ข้อมูลส่วนท่ี 6:  ผลการทดสอบทางด้านภาษา (ถ้ามี) 
              หน้า 9  ข้อมูลส่วนท่ี 7:  หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกจิกรรม 
              หน้าท่ี 10-19 ข้อมูลส่วนท่ี 8 : ผลงานด้านศิลปะผลงานด้านศิลปะ : รวบรวมผลงานท่ีเกีย่วกับทางศิลปะและออกแบบเท่านัน้ 

                               (Art and Design portfolio) 
               หน้า 20  ปกหลัง 

**ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัพโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 20 หน้า ไม่ต้องมีค าน า-สารบญั 
โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร** 
ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิส์อบสมัภาษณ ์ 
 วันท่ี 25 มกราคม 2566                ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th   
สอบสมัภาษณ ์   (วันท่ี 28  มกราคม 2566) 

การรายงานตัว  เวลา 08.30 น. สัมภาษณ์ เวลา 09.00-12.00 น.   สถานท่ี  วิทยาลัยสหวิทยาการ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยล์ าปาง 
** (หากไม่สามารถจัดสอบสมัภาษณ์ไดเ้นื่องจากการแพรร่ะบาดเช้ือไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19) หรือ ปรับรูปแบบเพื่อความสะดวกและ 
รวดเร็วอาจจัดสอบสัมภาษณ์รูปแบบออนไลน์แทน) ** 



 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2566  รอบที ่1.2 Portfolio 2 
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ประกาศรายชือ่ผูผ้า่นการคดัเลอืก 
 วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2566                ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th และ  student.mytcas.com 
            ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาในระบบ TCAS        วันท่ี 7-8 กุมภาพันธ์ 2566 ที ่ student.mytcas.com 
 
ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา  
 วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2566                ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th     
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 สถานท่ี  วิทยาลัยสหวิทยาการ   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยล์ าปาง     
            โทร.054-237999 ต่อ 5338 (เวลาท าการ จ-ศ เวลา 09.00-16.00)  
            เว็บไซต์ https://ci.tu.ac.th  
            หรือ Facebook :  https://www.facebook.com/cisacademic 
 

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


 
เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2566         รอบที่ 2 QUOTA  โครงการโควตาพืน้ที ่
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วทิยาลยัสหวทิยาการ (ศนูยล์ าปาง) 

รหสั 10050424903601A 

 

หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาสหวทิยาการ (ศกึษาทีศ่นูยล์ าปาง)  
**หลกัสตูรรอการอนมุตัจิากสภามหาวทิยาลยั** 

 

รปูแบบที่ 1  A-Level จ านวนรบั 16 คน 

รปูแบบที่ 2  A-Level+TPAT จ านวนรบั  4 คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 
                    เป็นผู้ก าลังศกึษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                                           ปวช. 

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6        กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรูต้า่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต า่ ตลอดหลกัสตูร    วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร ์ ภาษาต่างประเทศ   ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต า่ (5 ภาคการศกึษา)    2.50            2.75          3.00                    ไม่ก าหนด 
            4. คณุสมบตัขิองพืน้ที ่                                                                                                           
              4.1 ผู้สมัครต้องเป็นผูท้ี่ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาในโรงเรียน ในเขตพื้นท่ี 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดล าปาง พิษณุโลก     
                   นครสวรรค์ แพร่ เชียงราย น่าน อุตรดติถ์ เพชรบูรณ์ ตาก ล าพูน เชียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน ก าแพงเพชร สุโขทัย พจิิตร 
                   และอุทัยธาน ี
             4.2 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาในโรงเรียน ในเขตพื้นท่ี 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
                  ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีษะเกษ สกลนคร สุรินทร์ 
                  หนองคาย หนองบัวล าภู อ านาจเจริญ อุดรธานี และอุบลราชธานี                   

            5. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ            
                กรณียื่นสมัครรูปแบบท่ี 2 ผู้สมัครต้องไม่มีอาการตาบอดสี  ไมม่ีความพิการที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเชิงปฏิบัติการออกแบบ 

                โดยต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าตาไม่บอดสี (จากโรงพยาบาลของรัฐเท่าน้ัน) มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์                                                                            
เกณฑก์ารคดัเลอืก องคป์ระกอบและคา่น า้หนกัแตล่ะวชิาที่ใชใ้นการคดัเลอืก ดงันี ้  
 ใหเ้ลอืกสมคัรรปูแบบใดรปูแบบหนึ่ง 
         รปูแบบที่ 1 จ านวนรบั 16 คน (องคป์ระกอบวชิาและคา่น า้หนกัแตล่ะวชิาที่ใช้ในการคดัเลอืกรวม 100 คะแนน)  

 คะแนน  A-Level รหสั 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1  หรอื  รหัส 62 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต ์2  ค่าน า้หนกั 20 %  
                            รหัส 70   วิชาสังคมศาสตร์       คา่น า้หนัก 40  % 
                            รหัส 81   วิชาภาษาไทย           ค่าน า้หนัก 20  %  
                            รหัส 82   วิชาภาษาอังกฤษ       ค่าน า้หนกั 20  %  
 

         รปูแบบที ่2 จ านวนรบั 4 คน (องคป์ระกอบวิชาและคา่น า้หนกัแตล่ะวชิาที่ใชใ้นการคดัเลอืกรวม 100 คะแนน) 
 คะแนน  TPAT2  รหสั 20 วิชาความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ หรอื  TPAT4 รหสั 40 วิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  คา่น า้หนกั 60 %  
 คะแนน  A-Level รหสั 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 หรอื รหัส 62 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2  ค่าน า้หนกั 10 %  
                            รหัส 70   วิชาสังคมศาสตร์         ค่าน า้หนกั 10  %  
                            รหัส 81   วิชาภาษาไทย             ค่าน า้หนกั 10  %  
                            รหัส 82   วิชาภาษาอังกฤษ         ค่าน า้หนกั 10  %  
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เอกสารประกอบการสมคัร  

1. ส าเนาบัตรประชาชน 
2. ส าเนาทะเบยีนบ้าน 
3. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครทีส่ าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา หรือ เทียบเท่า 
4. ใบผลคะแนน A-Level, TPAT 
5. เอกสารอื่น ๆ เช่น ใบเปลีย่นช่ือ-นามสกุล  
** รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ** 

ผูส้มคัรตอ้งสง่เอกสารประกอบการสมคัร โดยอัปโหลดไฟลเ์อกสารในรปูแบบ PDF รวม 1 ไฟล ์ขนาดไฟลไ์มเ่กนิ 20 MB เขา้ในระบบรบัสมคัร 
ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิส์อบสมัภาษณ ์ 
 วันท่ี 27 เมษายน 2566                       ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th      
สอบสมัภาษณ ์   

วันท่ี 29 เมษายน 2566  
การรายงานตัว  เวลา 08.30 น. สัมภาษณ์ เวลา 09.00-12.00 น.   สถานท่ี  วิทยาลัยสหวิทยาการ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยล์ าปาง 
** (หากไม่สามารถจัดสอบสมัภาษณ์ไดเ้นื่องจากการแพรร่ะบาดเช้ือไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19) หรือ ปรับรูปแบบเพื่อความสะดวกและ 

รวดเร็วอาจจัดสอบสัมภาษณ์รูปแบบออนไลน์แทน) ** 
ประกาศรายชือ่ผูผ้า่นการคดัเลอืก 
 วันท่ี 4 พฤษภาคม 2566                             ดูรายละเอียดที่เวบ็ไซต์  www.tuadmissions.in.th และ  student.mytcas.com 
            ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาในระบบ TCAS วันท่ี 4 - 5 พฤษภาคม 2566     ที ่ student.mytcas.com 
ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา  
 วันท่ี 16 พฤษภาคม 2566                        ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th      
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 สถานท่ี  วิทยาลัยสหวิทยาการ   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยล์ าปาง     
            โทร.054-237999 ต่อ 5338 (เวลาท าการ จ-ศ เวลา 09.00-16.00)  
            เว็บไซต์ https://ci.tu.ac.th  
            หรือ Facebook :  https://www.facebook.com/cisacademic 

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


 
เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2566  รอบที ่3 ADMISSION  
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วทิยาลยัสหวทิยาการ (ศนูยล์ าปาง) 

รหสั  10050424903601A 
 

หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาสหวทิยาการ (ศกึษาทีศ่นูยล์ าปาง)  
**หลกัสตูรรอการอนมุตัจิากสภามหาวทิยาลยั** 

 

รปูแบบที่ 1 A-Level จ านวนรบั  16  คน 

รปูแบบที่ 2 A-Level+TPAT2 และ รปูแบบที ่3 A-Level+TPAT4 จ านวนรบั  4  คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา  

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2565 เท่าน้ัน                           กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรูต้า่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต า่ ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์     คณติศาสตร ์   ภาษาต่างประเทศ     ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต า่         2.50              2.75             3.0                      ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ  
                กรณียื่นสมัครรูปแบบท่ี 2และ3 ผู้สมคัรต้องไม่มีอาการตาบอดสี  ไมม่ีความพิการที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเชิงปฏิบตัิการ
ออกแบบโดยต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าตาไม่บอดสี (จากโรงพยาบาลของรัฐเท่าน้ัน) มายื่นในวันสอบสมัภาษณ์ 

เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบและค่าน ้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี ้ 
 รปูแบบที ่1 จ านวนรบั 16 คน (องคป์ระกอบวชิาและคา่น า้หนกัแตล่ะวชิาที่ใชใ้นการคดัเลอืกรวม 100 คะแนน)  

 คะแนน  A-Level รหสั 61   วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1  หรอื  รหัส 62 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2  คา่น า้หนกั 20 %  
                            รหัส 70   วิชาสังคมศาสตร์        คา่น า้หนกั 40  % 
                            รหัส 81   วิชาภาษาไทย           ค่าน า้หนัก 20  %  
                            รหัส 82   วิชาภาษาอังกฤษ       ค่าน า้หนกั 20  %  

 รปูแบบที ่2 จ านวนรบัรว่ม 4 คน รปูแบบที ่2และ3 (องคป์ระกอบวชิาและคา่น า้หนกัแตล่ะวชิาทีใ่ชใ้นการคดัเลอืกรวม 100 คะแนน) 
 คะแนน  TPAT2   รหสั 20   วิชาความถนัดศิลปกรรมศาสตร์  คา่น า้หนกั 60 %  
 คะแนน  A-Level รหสั 61    วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 หรอื รหัส 62 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2  คา่น า้หนกั 10 %  
                             รหัส 70   วิชาสังคมศาสตร์         ค่าน า้หนกั 10  %  
                             รหัส 81   วิชาภาษาไทย             ค่าน า้หนกั 10  %  
                             รหัส 82   วิชาภาษาอังกฤษ         ค่าน า้หนกั 10  %  

 รปูแบบที ่3 จ านวนรบัรว่ม 4 คน รปูแบบที ่2และ3 (องคป์ระกอบวชิาและคา่น า้หนกัแตล่ะวชิาทีใ่ชใ้นการคดัเลอืกรวม 100 คะแนน) 
 คะแนน  TPAT4 รหสั 40 วิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  คา่น า้หนกั 60 %  
 คะแนน  A-Level รหสั 61    วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 หรอื รหัส 62 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2  คา่น า้หนกั 10 %  
                             รหัส 70   วิชาสังคมศาสตร์         ค่าน า้หนกั 10  %  
                             รหัส 81   วิชาภาษาไทย             ค่าน า้หนกั 10  %  
                             รหัส 82   วิชาภาษาอังกฤษ         ค่าน า้หนกั 10  %  

สถานท่ี  วิทยาลัยสหวิทยาการ   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยล์ าปาง     
            โทร.054-237999 ต่อ 5338 (เวลาท าการ จ-ศ เวลา 09.00-16.00)  
            เว็บไซต์ https://ci.tu.ac.th   หรือ Facebook :  https://www.facebook.com/cisacademic 
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