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ประกาศมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
เรื่อง  การรับสมคัรบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมทางสังคมและความยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) 

วิทยาลัยโลกคดีศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมทางสังคมและความยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยโลกคดีศึกษา โดยมีประกาศกำหนด  
การรับสมัครและการคัดเลือก ตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2564  ดังต่อไปนี ้

1. สถานทีจ่ัดการเรียนการสอน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางสังคมและความยั ่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) 

วิทยาลัยโลกคดีศึกษา ศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรส์งวนสิทธิ์ในการกำหนดสถานที่ศึกษาตามความเหมาะสม โดยมติสภามหาวิทยาลัย  

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมคัร
2.1 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา  

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 และมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในหลักสูตร ดังนี้  
แผนการศึกษา แบบ 1.1 
1) เป็นผู ้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

นวัตกรรมทางสังคมและความยั่งยืน วิทยาลัยโลกคดีศึกษา 
2) มีคะแนนเฉลี ่ยสะสมในระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 3.25 หรือเทียบเท่า อย่างไรก็ตาม

คณะกรรมการประจำหลักสูตรสามารถพิจารณารับผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 3.25 หากผู้สมัครสามารถ
แสดงผลงานทางวิชาการ ต่อคณะกรรมการประจำหลักสูตรเพื่อพิจารณา 

3) Statement of purpose and area(s) of interest (1 page)
4) หัวข้อวิทยานิพนธ์ ภาษาอังกฤษและข้อเสนอ (proposal) ของวิทยานิพนธ์
5) หนังสือรับรองคุณสมบัติจากผู ้ทรงคุณวุฒิจำนวน 2 ฉบับ โดย 1 ใน 2 ต้องมาจาก

สถาบันการศึกษาที่สำเร็จมา 
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แผนการศึกษา แบบ 2.1 
1) เป ็นผ ู ้สำเร ็จการศ ึกษาในระด ับปร ิญญาโททุกสาขาว ิชา หร ือม ีประสบการณ์และ

ความเช่ียวชาญงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี 
2) มีคะแนนเฉลี ่ยสะสมในระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 3.25 หรือเทียบเท่า อย่างไรก็ตาม

คณะกรรมการประจำหลักสูตรสามารถพิจารณารับผู้ที่มีผลการเรียน เฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 3.25 หากผู้สมัคร
สามารถแสดงผลงานทางวิชาการ ต่อคณะกรรมการประจำหลักสูตรเพ่ือพิจารณา 

3) Statement of purpose and area(s) of interest (1 page)
4) หัวข้อวิทยานิพนธ์ ภาษาอังกฤษและข้อเสนอ (proposal) ของวิทยานิพนธ์
5) หนังสือรับรองคุณสมบัติจากผู ้ทรงคุณวุฒิจำนวน 2 ฉบับ  โดย 1 ใน 2 ต้องมาจาก

สถาบันการศึกษาที่สำเร็จมา 
แผนการศึกษา แบบ 2.2 
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 3.50 ขึ้นไป หรือเทียบเท่าเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
3) Statement of purpose and area(s) of interest (1 page)
4) หัวข้อวิทยานิพนธ์ ภาษาอังกฤษและข้อเสนอ (proposal) ของวิทยานิพนธ์
5) หนังสือรับรองคุณสมบัติจากผู ้ทรงคุณวุฒิจำนวน 2 ฉบับ โดย 1 ใน 2 ต้องมาจาก

สถาบันการศึกษาที่สำเร็จมา 
 2.2 ต้องมีผลการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL หรือ TOEFL-ITP 

หรือ IELTS หรือ TU-GET ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
2.3 ต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 

ข้อ 22 กล่าวคือ  
1) สําเร็จการศึกษาขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดหลักสูตร
2) ไม่เป็นผู้ป่วย หรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา
3) ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดี หรือมีพฤติกรรมเสื่อเสียอย่างร้ายแรง
4) ต้องไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นเพราะมีความผิดทางวินัย

ภายในระยะเวลา 10 ปี ก่อนการสมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
นอกจากคุณสมบัต ิและลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ ่ง ผ ู ้ซ ึ ่งจะเข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษาใด 

ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามข้อกำหนดหลักสูตรที่เข้าศึกษาและตามประกาศมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการรับเข้าศึกษาด้วย  

3.การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
การรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อจะต้องคำนึงถึงผลการศึกษา ผลการสอบสัมภาษณ์ และผลการสอบข้อเขียน 

รวมไปถึงตัวอย่างของผลงานเขียน และการเสนอหัวข้องานวิจัย และการคัดเลือกอื่น ๆ ซึ่งผู้สมัครที่จะเข้าศึกษาต่อ
ในหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางสังคมและความยั ่งยืน  (หลักสูตรนานาชาติ) ต้องมี
คุณสมบัติที่ผ่านเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้
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3.1 ผ่าน (ก) การสอบสัมภาษณ์ และ/หรือ (ข) การสอบข้อเขียน และ (ค) การเสนอหัวข้องานวิจัย 
3.2 ยื่นผลการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL หรือ TOEFL-ITP หรอื 

IELTS หรือ TU-GET ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้  
1) TOEFL (Paper Based) หรือ TOEFL-ITP (Institutional Testing Program) ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ

TOEFL (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 79 
2) IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5
3) TU-GET (Paper Based) ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ TU-GET (Computer Based) ไม่ต่ำกว่า 79
ทั ้งนี ้ ต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที ่สอบ ถึง วันที่ขึ ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ยกเว้นผู ้เข้าศึกษา 

ชาวต่างประเทศ ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ไม่ต้องยื่นผลสอบภาษาอังกฤษ) 
กรณีที่ผลคะแนนภาษาอังกฤษของผู้สมัครเข้าศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณา     

ตามเกณฑ์การรับเข้าศึกษา แต่ต้องไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ต่อไปน้ี 
1) TOEFL (Paper Based) หรือ TOEFL-ITP (Institutional Testing Program) ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ

TOEFL (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 61  
2) IELTS ไม่ต่ำกว่า 6
3) TU-GET (Paper Based) ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ TU-GET (Computer Based) ไม่ต่ำกว่า 61
แต่อย่างไรก็ตาม ต้องสอบภาษาอังกฤษให้มีผลคะแนนผ่านตามเกณฑ์สำหรับการสำเร็จการศึกษา 

ก่อนการสอบวิทยานิพนธ์  
3.3 มีประสบการณ์ภาคสนาม (ประสบการณ์การทำงาน การฝึกงาน หรือ การมีส่วนร่วม หรือ สนับสนุน

ทางการศึกษา) (ถ้ามี) 
3.4 สําหรับผู้สมัครชาวต่างประเทศต้องมีหลักฐานแสดงการได้รับทุนการศึกษาหรือเอกสารแสดงฐานะ

ทางการเงิน (financial statement) และต้องมีวซี่าสําหรับการเรียน 

4. จำนวนรับ 10 คน
4.1 แผนการศกึษา แบบ 1.1 จำนวน 2 คน 
4.2 แผนการศกึษา แบบ 2.1 จำนวน 6 คน 
4.3 แผนการศกึษา แบบ 2.2 จำนวน 2 คน 

5. การรับสมัคร
5.1 วิธีการสมัครและส่งเอกสารสามารถทําได้ในระบบออนไลน์เท่านั้น ทางเว็บไซต์ www.sgs.tu.ac.th 
5.2 ค่าสมัคร 1,000 บาท  
5.3 ชําระเงินค่าสมัคร 

5.3.1 กรณีผู ้สมัครพำนักอยู่ในประเทศไทย สามารถชําระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย 
ทุกสาขาหรือโอนเงินผ่านแอพลิเคชั่นธนาคาร เข้าสู่บัญชีธนาคารของวิทยาลัยโลกคดีศึกษาโดยตรง 
(เลขบัญชีจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบผ่านทาง E-mail) 

5.3.2 กรณีผู ้สมัครไม่ได้พำนักอยู่ในประเทศไทย สามารถโอนเงินระหว่างประเทศผ่านทาง
ธนาคารท้องถิ่นของประเทศที่ผู้สมัครพำนักอยู่  เข้าสู่บัญชีธนาคารของวิทยาลัยโลกคดีศึกษาโดยตรง 
(เลขบัญชีจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบผ่านทาง E-mail) 
ข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่   
1) E-mail :  phd@sgs.tu.ac.th
2) โทรศัพท ์086-788-8064 สอบถามทั่วไป โทรศัพท์ 0-2564-3061-8 ต่อ 4428

การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อหลักสูตรฯ ได้รับหลักฐานการโอนเงินค่าสมคัรภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันส่งใบสมคัร 
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6. กำหนดการรับสมัคร และการคัดเลือก  

 
7. หลักฐานประกอบการสมัคร ผู้สมัครลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ 

     7.1 ใบสมัครตามแบบของวิทยาลัยฯ ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน จำนวน 1 ชุด 
     7.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ Passport จำนวน 1 ชุด 

 

     7.3 สําเนาหลักฐานการศกึษา (Transcript ฉบับภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 ชุด  
     7.4 สําเนาปริญญาบัตร จำนวน 1 ชุด 
     7.5 สําเนาผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ 
     7.6 หลักฐานการโอนค่าสมัครสอบทางธนาคาร 
     7.7 รูปถ่ายสีหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1-2 นิว้ จำนวน 1 รูป 

ทั้งนีผู้้สมัครต้องนําหลักฐานตัวจริงในข้อ 7.2, 7.3, 7.4 และ 7.5 มาแสดงในวันสอบสัมภาษณด์้วย    
 

8. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
8.1 ผู้ที่ผ่านการรับเข้าศึกษาต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียน

กำหนดภายใน 14 วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษา เว้นแต่กรณีมีเหตุผลความจำเป็นนายทะเบียนอาจอนุญาต    
ผ่อนผันการขึ้นทะเบียนได้ แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาแรก   

ผู ้ที ่ผ่านการรับเข้าศึกษาโดยใช้วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศต้องยื ่นใบสำคัญแสดงวุฒิการศึกษา           
ต่อคณะในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วย แต่หากยังไม่สามารถนำส่งได้นายทะเบียนอาจผ่อนผั นให้นำมาส่ง     
ในภายหลัง แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาแรก หากพ้นกำหนดเวลาที่ผ่อนผันให้แล้วยังไม่อาจ
นำส่งได้ให้นายทะเบียนเพิกถอนการขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษา 

8.2 ผู้ที ่ขึ ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสังกัดหลักสูตรใดแล้วจะย้ายหลักสูตรมิได้ เว้นแต่จะมี เหตุผลและ    
ความจำเป็นให้นักศึกษาย่ืนคำร้องพร้อมแสดงเหตุผลต่อคณบดีเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะ 

การขอย้ายหลักสูตรจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะของหลักสูตรที่จะขอ       
ย้ายไปศึกษาและให้นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่การศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย 

เมื่อได้รับความเห็นชอบตามวรรคสองแล้วให้นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย 

กิจกรรม กำหนดการ รายละเอียด 
รับสมัคร / ชำระเงินค่าสมัคร ตั้งแตบ่ัดนี ้ - วนัที่ 30 กรกฎาคม 

2564 
สมัครและส่งเอกสารทาง
เว็บไซต ์www.sgs.tu.ac.th 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์ วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ทางเว็บไซต ์
www.sgs.tu.ac.th 

สอบสัมภาษณอ์อนไลน์ วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ผ่านทางโปรแกรม Zoom 
Meeting หรือ MsTeam 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศกึษา วันที่ 6 สิงหาคม 2564 ทางเว็บไซต ์
www.sgs.tu.ac.th 

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 7 สิงหาคม 2564 ผ่านทางอีเมลของหลักสูตรฯ 
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8.3 หากมีการตรวจพบว่าผู ้ซึ ่งได้ขึ ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม  
ตามข้อบังคับฯ หรือได้ใช้เอกสารหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนอันเป็นเท็จ ให้นายทะเบียนเสนอต่ออธิการบดี
เพิกถอนการขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษาผู้นั้น  

หากม ีกรณีตามวรรคหน ึ ่ งปรากฏข ึ ้นก ับผ ู ้ท ี ่สำเร ็จการศ ึกษาไปแล ้ว ให ้อธ ิการบด ี เสนอต่อ  
สภามหาวิทยาลัยเพิกถอนปริญญาบัตรของผู้นั้น 
9. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

นักศ ึกษาต ้องเส ียค ่าธรรมเน ียมการศ ึกษาตลอดหล ักส ูตร ตามประกาศว ิทยาล ัยโลกคด ีศ ึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมทางสังคมและความยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาต)ิ พ.ศ. 2564 

ประกาศ   ณ   วันที ่   กรกฎาคม   พ.ศ. 2564 

(รองศาสตราจารย์ ดร. พิภพ  อุดร) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
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