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ประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร 

เรื่อง  การรบัสมคัรบุคคลเขาศึกษาในระดบับัณฑติศึกษา  

หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิานวตักรรมทางสงัคมและความยัง่ยนื (หลกัสตูรนานาชาติ) 

วทิยาลยัโลกคดศีึกษา ปการศกึษา 2564  

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

โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เห็นสมควรเปดรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตร   

มหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางสังคมและความยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยโลกคดีศึกษา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จึงขอประกาศกําหนดการรับสมัคร และการคัดเลือก ตลอดจนรายละเอียดตางๆ 

ประจําปการศึกษา 2564  ดังตอไปนี้ 

1. สถานทีจ่ัดการเรยีนการสอน 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางสังคมและความยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) 

วิทยาลัยโลกคดีศึกษา ศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรสงวนสิทธิ์ในการกําหนดสถานที่ศึกษาตามความเหมาะสม โดยมติสภามหาวิทยาลัย  

2.  คุณสมบตัขิองผูมสีทิธิส์มคัร 

  คุณสมบัติของผูเขาศึกษาตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษา     

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 และมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในหลักสูตร ดังนี้  

   2.1 สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาทางสังคมศาสตรทุกสาขา สาขาทางมนุษยศาสตร     

ทุกสาขา สาขาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทุกสาขา สาขาทางวิทยาศาสตรประยุกตทุกสาขา และสาขา    

สุขศาสตรทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือตางประเทศที่ผานการรับรองโดยสภามหาวิทยาลัย

  2.2 มีเกรดเฉลี่ยไมนอยกวา 2.75 หรือเทียบเทา อยางไรก็ตาม คณะกรรมการประจําหลักสูตร

สามารถพิจารณารับผูสมัครที่มีผลการเรียนเฉลี่ยนอยกวา 2.75 หากผูสมัครสามารถแสดงผลงานทางวิชาการ 

ไดแก งานวิจัย 1 ชิ้น หรือบทความทางวิชาการ 2 ชิ้น ตอคณะกรรมการประจําหลักสูตรเพื่อพิจารณา     
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3. การคัดเลือกผูเขาศกึษา 

   3.1 ผานการสอบสัมภาษณ การสอบขอเขียน และ การเสนอหัวของานวิจัย 

    3.2 ยื่นผลการทดสอบวัดระดับความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ TOEFL-ITP หรือ 

IELTS หรือ TU-GET โดยตองมีผลคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑสําหรับการรับเขาศึกษาอยางใดอยางหนึ่ง 

ดังตอไปนี้  

   - TOEFL ไมตํ่ากวา 550 สําหรับ Paper Based หรือไมตํ่ากวา 213 สําหรับ computer-based หรือ 

ไมตํ่ากวา 79 สําหรับ Internet Based  

   - TOEFL-ITP (Institutional Testing Program) ไมตํ่ากวา 550 

   - ผลสอบ IELTS ไมตํ่ากวา 6.5  

   - ผลสอบTU-GET Paper Based ไมตํ่ากวา 550 สําหรับ computer-based ไมตํ่ากวา 79 

   3.3 มีประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือ การมีสวนรวม หรือ สนับสนุนทางการศึกษา) 

   3.4 สาํหรับผูสมัครชาวตางประเทศ ตองมีหลักฐานแสดงการไดรับทุนการศึกษาหรือเอกสารแสดง

ฐานะทางการเงิน (financial statement ) และตองมีวีซาสําหรับการเรียน 

 

4.  จาํนวนรับ 20 คน  

   4.1 แผน ก 5 คน 

   4.2 แผน ข 15 คน 

 

รอบที ่ จาํนวนรับ (คน) 

A3 5 

A4 5 

A5 3 

A6 3 

A7 2 

A8 2 
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5.   การรบัสมคัร  

5.1 วิธีการสมัครและสงเอกสารสามารถทําไดในระบบออนไลนเทานั้น ทางเว็บไซต www.sgs.tu.ac.th  

5.2 คาสมัคร 1,000 บาท  

5.3 ชําระเงินคาสมัคร 

5.3.1 กรณีผูสมัครพํานักอยูในประเทศไทยจะตองนําเอกสารที่ไดรับทาง E-mail สามารถ

ชําระเงินที่เคานเตอร ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา 

5.3.2 กรณีผูสมัครไมไดพํานักอยูในประเทศไทยจะตองนําเอกสารที่ไดรับทาง E- mail 

สามารถโอนเงินที่เคานเตอรธนาคาร  

หากมีขอสงสัยสอบถามเพ่ิมเติมไดที่  1)  E-mail - gsse.admissions@sgs.tu.ac.th  หรือ 

2)  โทรศัพท 086-788-8064  

สอบถามทั่วไปที่หมายเลขโทรศัพท  0-2564-3061-8 ตอ 4428  

การสมคัรจะสมบรูณเมื่อโครงการฯ ไดรบัหลกัฐานการโอนเงนิคาสมคัรภายใน 3 วนั นบัตัง้แตวนัสงใบสมัคร 

6. กําหนดการรับสมัคร และการคัดเลือก  

6.1 รอบท่ี A3 

   

6.2 รอบท่ี A4 

 

 

รายละเอยีด กําหนดการ 

รับสมัคร / ชําระเงินคาสมัคร ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 - วันที่ 4 

มกราคม พ.ศ. 2564  

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564 

สอบขอเขียน 

สอบสัมภาษณ 

เวลา 09.30 น.– 10.30 น. 

เวลา 10.30 น.– 14.00 น. 

วันที่ 14 มกราคมพ.ศ. 2564 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา วันที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 

รายละเอยีด กําหนดการ 

รับสมัคร / ชําระเงินคาสมัคร ตั้งแตวันที่ 11 มกราคม – วันที่ 1 มีนาคม 

พ.ศ. 2564 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 

สอบขอเขียน 

สอบสัมภาษณ 

เวลา 09.30 น. – 10.30 น. 

เวลา 10.30 น. – 14.00 น. 

วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 
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6.3 รอบท่ี A5 

 

6.4 รอบท่ี A6 

 

6.5 รอบท่ี A7 

 

 

 

 

 

รายละเอยีด กําหนดการ 

รับสมัคร / ชําระเงินคาสมัคร ตั้งแตวันที่ 8 มีนาคม – วันที่ 5 เมษายน 

พ.ศ. 2564 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 

สอบขอเขียน 

สอบสัมภาษณ 

เวลา 09.30 น. – 10.30 น. 

เวลา 10.30 น. – 14.00 น. 

วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

รายละเอยีด กําหนดการ 

รับสมัคร / ชําระเงินคาสมัคร ตั้งแตวันที่ 7 เมษายน – วันที่ 3 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2564 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

สอบขอเขียน 

สอบสัมภาษณ 

เวลา 09.30 น. – 10.30 น. 

เวลา 10.30 น. – 14.00 น. 

วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

รายละเอยีด กําหนดการ 

รับสมัคร / ชําระเงินคาสมัคร ตั้งแตวันที่ 5 พฤษภาคม – วันที่ 7 มิถุนายน 

พ.ศ. 2564 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

สอบขอเขียน 

สอบสัมภาษณ 

เวลา 09.30 น. – 10.30 น. 

เวลา 10.30 น. – 14.00 น. 

วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
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6.6 รอบท่ี A8 

7. หลักฐานประกอบการสมคัร ผูสมัครลงชื่อรบัรองสาํเนาถูกตองทกุฉบบั

     7.1 ใบสมัครตามแบบของวิทยาลัยฯ ที่กรอกขอมูลครบถวน จํานวน 1 ชุด 

     7.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ Passport จํานวน 1 ชุด 

     7.3 สําเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript ฉบับภาษาอังกฤษ) จํานวน 1 ชุด 

     7.4 สําเนาปริญญาบัตร จํานวน 1 ชุด 

     7.5 สําเนาผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ 

     7.6 หลักฐานการโอนคาสมัครสอบทางธนาคาร 

     7.7 รูปถายสีหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1-2 นิ้ว จํานวน 1 รูป 

 ทั้งนี้ผูสมัครตองนําหลักฐานตวัจริงในขอ 7.2, 7.3, 7.4 และ 7.5 มาแสดงในวันสอบขอเขียนสอบสัมภาษณดวย 

8. อัตราคาธรรมเนยีมการศึกษา 

นักศึกษาตองเสียคาธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ตามประกาศวิทยาลัยโลกคดีศึกษา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับระดับบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชานวัตกรรมทางสังคมและความยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยโลกคดีศึกษา พ.ศ. 2561 

ประกาศ   ณ   วันที่   3   พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 

(รองศาสตราจารย ดร. ชาลี เจริญลาภนพรัตน) 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

รายละเอยีด กําหนดการ 

รับสมัคร / ชําระเงินคาสมัคร ตั้งแตวันที่ 9 มิถุนายน – วันที่ 5 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2564 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

สอบขอเขียน 

สอบสัมภาษณ 

เวลา 09.30 น. – 10.30 น. 

เวลา 10.30 น. – 14.00 น. 

วันที่ 15 กรกฎาคมพ.ศ. 2564 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 


