
   

 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางสังคมและความยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) 
วิทยาลัยโลกคดีศึกษา ปีการศึกษา 2565  

----------------------------------------------------------------------------------------- 
โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตร   

มหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางสังคมและความยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยโลกคดีศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอประกาศก าหนดการรับสมัครและการคัดเลือก ตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ 
ประจ าปีการศึกษา 2565  ดังต่อไปนี้ 

1. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางสังคมและความยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) 

วิทยาลัยโลกคดีศึกษา ศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สงวนสิทธิ์ในการก าหนดสถานที่ศึกษาตามความเหมาะสม โดยมติสภามหาวิทยาลัย  

2.  คุณสมบัตขิองผู้มีสิทธิ์สมัคร 
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 และมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในหลักสูตร ดังนี้  
2.1 ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาทางสังคมศาสตร์ทุกสาขา สาขาทางมนุษยศาสตร์ทุก

สาขา สาขาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา สาขาทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ทุกสาขา และสาขา       
สุขศาสตร์ทุกสาขา จากภายในประเทศ หรือสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศที่ผ่านการรับรองโดยสภา
มหาวิทยาลัย 

2.2 มีเกรดเฉลี่ยขั้นต่ าไม่น้อยกว่า   2.75  หรือเทียบเท่า  อย่างไรก็ตามคณะกรรมการประจ าหลักสูตร                   
สามารถพิจารณารับผู้สมัครที่มีผลการเรียน เฉลี่ยน้อยกว่า 2.75 หากผู้สมัครสามารถแสดงผลงานทางวิชาการ
ต่อคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเพื่อพิจารณา  

2.3 ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยเรื่องการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 22 กล่าวคือ 

(1) ส าเร็จการศึกษาขั้นต่ าตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดหลักสูตร 
(2) ไม่เป็นผู้ป่วย หรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา 
(3) ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดี หรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 
(4) ต้องไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเพราะมีความผิดทางวินัย 

ภายในระยะเวลา 10 ปี ก่อนการสมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
 

 



   

3. ÖćøÙĆéđúČĂÖñĎšđ×šćýċÖþć 

   ���ǰñŠćîǰ	Ö
ǰÖćøÿĂïÿĆöõćþèŤǰ	×
ǰÖćøÿĂï×šĂđ×Ċ÷îǰĒúąǰ	Ù
ǰÖćøđÿîĂĀĆü×šĂÜćîüĉÝĆ÷ 

ǰ   ���ǰ÷ČęîñúÖćøìéÿĂïüĆéøąéĆïÙüćöÿćöćøëéšćîÖćøĔßšõćþćĂĆÜÖùþǰđßŠîǰTOEFL ĀøČĂǰTOEFL-ITP 

ĀøČĂ IELTS ĀøČĂǰTU-GET ēé÷êšĂÜöĊñúÙąĒîîõćþćĂĆÜÖùþêćöđÖèæŤÿĞćĀøĆïÖćøøĆïđ×šćýċÖþćǰéĆÜêŠĂĕðîĊĚ 

   - TOEFL (Paper Based) ĀøČĂǰTOEFL-ITP (Institutional Testing Program) ĕöŠêęĞćÖüŠćǰ500ǰĀøČĂ 

TOEFL (Internet Based) ĕöŠêęĞćÖüŠćǰ61ǰ 

   �ǰIELTS ĕöŠêęĞćÖüŠćǰ��� 

   �ǰTU-GET (Paper Based) ĕöŠêęĞćÖüŠćǰ���ǰĀøČĂǰTU-GET (Computer Based) ĕöŠêęĞćÖüŠćǰ�� 

   ìĆĚÜîĊĚǰêšĂÜĕöŠđÖĉîǰ�ǰðŘǰîĆïÝćÖüĆîìĊęÿĂïǰëċÜǰüĆîìĊę×ċĚîìąđïĊ÷îđðŨîîĆÖýċÖþćǰ	÷ÖđüšîñĎšđ×šćýċÖþćǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ßćüêŠćÜðøąđìýìĊęĔßšõćþćĂĆÜÖùþđðŨîõćþćĀúĆÖǰĕöŠêšĂÜ÷ČęîñúÿĂïõćþćĂĆÜÖùþ
 

   ÖøèĊìĊęñúÙąĒîîõćþćĂĆÜÖùþ×ĂÜñĎšÿöĆÙøđ×šćýċÖþćêęĞćÖüŠćđÖèæŤǰĂćÝĕéšøĆïÖćøóĉÝćøèćøĆïđ×šćýċÖþć 

ĒêŠêšĂÜĕöŠêęĞćÖüŠćđÖèæŤêŠĂĕðîĊĚ 

   �ǰTOEFL (Paper Based) ĀøČĂǰTOEFL-ITP (Institutional Testing Program) ĕöŠêęĞćÖüŠćǰ���ǰĀøČĂ 

TOEFL (Internet Based) ĕöŠêęĞćÖüŠćǰ�� 

   �ǰIELTS ĕöŠêęĞćÖüŠćǰ��� 

   �ǰTU-GET (Paper Based) ĕöŠêĞęćÖüŠćǰ���ǰĀøČĂǰTU-GET (Computer Based) ĕöŠêęĞćÖüŠćǰ�� 

  ĒêŠĂ÷ŠćÜĕøÖĘêćöǰêšĂÜÿĂïõćþćĂĆÜÖùþĔĀšöĊñúÙąĒîîñŠćîêćöđÖèæŤÿĞćĀøĆïÖćøÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćǰǰǰǰǰǰ

ÖŠĂîÖćøÿĂïüĉì÷ćîĉóîíŤǰÿĞćĀøĆïĒñîǰÖǰĒïïǰÖ�ǰĒúąÖŠĂîÖćøÿĂïðćÖđðúŠćÖćøÙšîÙüšćĂĉÿøąǰÿĞćĀøĆïǰĒñîǰ×ǰ

éĆÜîĊĚ 

   �ǰTOEFL (Paper Based) ĀøČĂǰTOEFL-ITP (Institutional Testing Program) ĕöŠêęĞćÖüŠćǰ���ǰĀøČĂ 

TOEFL (Internet Based) ĕöŠêęĞćÖüŠćǰ�� 

   �ǰIELTS ĕöŠêęĞćÖüŠćǰ��� 

   �ǰTU-GET (Paper Based) ĕöŠêęĞćÖüŠćǰ���ǰĀøČĂǰTU-GET (Computer Based) ĕöŠêęĞćÖüŠćǰ�� 

  ���ǰöĊðøąÿïÖćøèŤõćÙÿîćöǰ	ÖćøòřÖÜćîǰĀøČĂǰÖćøöĊÿŠüîøŠüöǰĀøČĂǰÿîĆïÿîčîìćÜÖćøýċÖþć
 

  ���ǰÿĞćĀøĆïñĎšÿöĆÙøßćüêŠćÜðøąđìýêšĂÜöĊĀúĆÖåćîĒÿéÜÖćøĕéšøĆïìčîÖćøýċÖþćĀøČĂđĂÖÿćøĒÿéÜåćîą 

ìćÜÖćøđÜĉîǰ	financial statement) 

  ���ǰÿĞćĀøĆïñĎšÿöĆÙøßćüêŠćÜðøąđìýǰêšĂÜöĊüĊàŠćÿĞćĀøĆïÖćøđøĊ÷î 

��ǰǰÝĞćîüîøĆïǰ�� Ùîǰ 

   4.1 ĒñîǰÖǰ�ǰ Ùî 

   4.2 Ēñîǰ× 15 Ùî 

øĂïìĊę ÝĞćîüîøĆï (Ùî) 

øĂïǰ1 8 

øĂïǰ2 4 

øĂïǰ3 4 

øĂïǰ4 4 



   

��   ÖćøøĆïÿöĆÙøǰ 

ÖćøÿöĆÙøÝąÿöïĎøèŤđöČęĂēÙøÜÖćøĄǰĕéšøĆïĀúĆÖåćîÖćøēĂîđÜĉîÙŠćÿöĆÙøõć÷Ĕîǰ�ǰüĆîǰîĆïêĆĚÜĒêŠüĆîǰ

ÿŠÜĔïÿöĆÙø 

���ǰüĉíĊÖćøÿöĆÙøĒúąÿŠÜđĂÖÿćøÿćöćøëìĞćĕéšĔîøąïïĂĂîĕúîŤđìŠćîĆĚîǰìćÜđüĘïĕàêŤ www.sgs.tu.ac.th  

���ǰÙŠćÿöĆÙø 1,0��ǰïćìǰ 

���ǰßĞćøąđÜĉîÙŠćÿöĆÙø 

5.3.1  ÖøèĊñĎšÿöĆÙøóĞćîĆÖĂ÷ĎŠĔîðøąđìýĕì÷ÝąêšĂÜîĞćđĂÖÿćøìĊęĕéšøĆïìćÜǰE-mailǰÿćöćøë

ßĞćøąđÜĉîìĊęđÙćîŤđêĂøŤǰíîćÙćøÖøčÜđìóìčÖÿć×ć 

5.3.2ǰǰÖøèĊñĎšÿöĆÙøĕöŠĕéšóĞćîĆÖĂ÷ĎŠĔîðøąđìýĕì÷ÝąêšĂÜîĞćđĂÖÿćøìĊęĕéšøĆïìćÜǰE- mail 

ÿćöćøëēĂîđÜĉîìĊęđÙćîŤđêĂøŤíîćÙćøǰ 

ĀćÖöĊ×šĂÿÜÿĆ÷ÿĂïëćöđóĉęöđêĉöĕéšìĊęǰǰ 

�
ǰ E-mail :  mas@sgs.tu.ac.th  

�
ǰ ēìøýĆóìŤǰ086�788�8064ǰÿĂïëćöìĆęüĕðǰēìøýĆóìŤǰ�������������ǰêŠĂǰ����  
 

6. ÖĞćĀîéÖćøøĆïÿöĆÙøĒúąÖćøÙĆéđúČĂÖ  

6.1 øĂïìĊęǰ1 

   

6.2 øĂïìĊęǰ2 

 

6.3 øĂïìĊęǰ3 

 

ÖĞćĀîéÖćø üĆîìĊę 

øĆïÿöĆÙø�ßĞćøąđÜĉîÙŠćÿöĆÙø üĆîìĊę ��ǰöÖøćÙöǰëċÜǰ�ǰÖčöõćóĆîíŤǰ��65 

ðøąÖćýøć÷ßČęĂñĎšöĊÿĉìíĉĝÿĂï×šĂđ×Ċ÷îĒúąÿĂïÿĆöõćþèŤ üĆîìĊęǰ��ǰÖčöõćóĆîíŤǰ��65 

ÿĂï×šĂđ×Ċ÷î ĒúąÿĂïÿĆöõćþèŤ üĆîìĊęǰ��ǰÖčöõćóĆîíŤǰ��65 

ðøąÖćýøć÷ßČęĂñĎšöĊÿĉìíĉĝđ×šćýċÖþć üĆîìĊęǰ�� öĊîćÙöǰ��65 

ÖĞćĀîéÖćø üĆîìĊę 

øĆïÿöĆÙø�ßĞćøąđÜĉîÙŠćÿöĆÙø üĆîìĊę �ǰöĊîćÙöǰëċÜǰ�ǰđöþć÷îǰ��65 

ðøąÖćýøć÷ßČęĂñĎšöĊÿĉìíĉĝÿĂï×šĂđ×Ċ÷îĒúąÿĂïÿĆöõćþèŤ üĆîìĊęǰ�ǰđöþć÷îǰ��65 

ÿĂï×šĂđ×Ċ÷î ĒúąÿĂïÿĆöõćþèŤ üĆîìĊęǰ��ǰđöþć÷îǰ��65 

ðøąÖćýøć÷ßČęĂñĎšöĊÿĉìíĉĝđ×šćýċÖþć üĆîìĊęǰ��ǰóùþõćÙöǰ��65 

ÖĞćĀîéÖćø üĆîìĊę 

øĆïÿöĆÙø�ßĞćøąđÜĉîÙŠćÿöĆÙø üĆîìĊę �ǰóùþõćÙöǰëċÜǰ�ǰöĉëčîć÷îǰ��65 

ðøąÖćýøć÷ßČęĂñĎšöĊÿĉìíĉĝÿĂï×šĂđ×Ċ÷îĒúąÿĂïÿĆöõćþèŤ üĆîìĊęǰ��ǰöĉëčîć÷îǰ��65 

ÿĂï×šĂđ×Ċ÷î ĒúąÿĂïÿĆöõćþèŤ üĆîìĊęǰ��ǰöĉëčîć÷îǰ��65 

ðøąÖćýøć÷ßČęĂñĎšöĊÿĉìíĉĝđ×šćýċÖþć üĆîìĊęǰ��ǰÖøÖãćÙöǰ��65 



6.4 øĂïìĊęǰ4 

7. ĀúĆÖåćîðøąÖĂïÖćøÿöĆÙøǰñĎšÿöĆÙøúÜßČęĂøĆïøĂÜÿĞćđîćëĎÖêšĂÜìčÖÞïĆï

7.1 ĔïÿöĆÙøêćöĒïï×ĂÜüĉì÷ćúĆ÷ĄǰìĊęÖøĂÖ×šĂöĎúÙøïëšüîǰÝĞćîüîǰ�ǰßčé

ǰǰǰǰǰ���ǰÿĞćđîćïĆêøðøąÝĞćêĆüðøąßćßîǰĀøČĂǰPassport ÝĞćîüîǰ1 ßčé 

     7.3 ÿĞćđîćĀúĆÖåćîÖćøýċÖþćǰ	Transcript ÞïĆïõćþćĂĆÜÖùþ
ǰÝĞćîüîǰ�ǰßčé 

     7.4 ÿĞćđîćðøĉââćïĆêøǰÝĞćîüîǰ�ǰßčé 

     7.5 ÿĞćđîćñúÙąĒîîÿĂïõćþćĂĆÜÖùþ 

     7.6 ĀúĆÖåćîÖćøēĂîÙŠćÿöĆÙøÿĂïìćÜíîćÙćø 

     7.7 øĎðëŠć÷ÿĊĀîšćêøÜǰĕöŠÿüöĀöüÖǰĕöŠÿüöĒüŠîêćéĞćǰ×îćéǰ1-2ǰîĉĚüǰÝĞćîüîǰ�ǰøĎð 

ǰǰǰǰǰǰǰǰìĆĚÜîĊĚñĎšÿöĆÙøêšĂÜîĞćĀúĆÖåćîêĆüÝøĉÜĔî×šĂǰ7.2, 7.3, 7.4ǰĒúąǰ7.5ǰöćĒÿéÜĔîüĆîÿĂïÿĆöõćþèŤéšü÷ 

8. ĂĆêøćÙŠćíøøöđîĊ÷öÖćøýċÖþćǰ

îĆÖýċÖþćêšĂÜđÿĊ÷ÙŠćíøøöđîĊ÷öÖćøýċÖþćêúĂéĀúĆÖÿĎêøǰêćöðøąÖćýüĉì÷ćúĆ÷ēúÖÙéĊýċÖþćǰ

öĀćüĉì÷ćúĆ÷íøøöýćÿêøŤǰđøČęĂÜǰÙŠćíøøöđîĊ÷öÖćøýċÖþćÿĞćĀøĆïîĆÖýċÖþćĀúĆÖÿĎêøøąéĆïïĆèæĉêýċÖþćǰÿć×ćüĉßć

îüĆêÖøøöìćÜÿĆÜÙöĒúąÙüćö÷ĆęÜ÷Čîǰ	ĀúĆÖÿĎêøîćîćßćêĉ
ǰüĉì÷ćúĆ÷ēúÖÙéĊýċÖþćǰó�ý�ǰ���� 

ÖĞćĀîéÖćø üĆîìĊę 

øĆïÿöĆÙø�ßĞćøąđÜĉîÙŠćÿöĆÙø üĆîìĊę 7ǰöĉëčîć÷îǰëċÜǰ�ǰÖøÖãćÙöǰ��65 

ðøąÖćýøć÷ßČęĂñĎšöĊÿĉìíĉĝÿĂï×šĂđ×Ċ÷îĒúąÿĂïÿĆöõćþèŤ üĆîìĊęǰ�ǰÖøÖãćÙöǰ��65 

ÿĂï×šĂđ×Ċ÷î ĒúąÿĂïÿĆöõćþèŤ üĆîìĊęǰ��ǰÖøÖãćÙöǰ��65 

ðøąÖćýøć÷ßČęĂñĎšöĊÿĉìíĉĝđ×šćýċÖþć üĆîìĊęǰ��ǰÖøÖãćÙöǰ��65 

ðøąÖćý  ǰèǰ  üĆîìĊę   21  íĆîüćÙö  ó�ý� 2564 

(øĂÜýćÿêøćÝćø÷Ťǰéø�ǰóĉõóǰĂčéø
 

øĂÜĂíĉÖćøïéĊòść÷üĉßćÖćø 

ðäĉïĆêĉÖćøĒìîĂíĉÖćøïéĊ 


