คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
สาขา
มานุษยวิทยา
รหัสสาขา
0831
หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา
ระบบการศึกษา เป็นการศึกษาภาคปกติเต็มเวลา
จานวนรับ
3 คน
คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
1. สาหรับผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
1.1 เป็ น ผู้ ส าเร็ จการศึกษาชั้นปริญ ญาโททางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หรือสาขาอื่นๆ ที่
เทียบเท่า ทั้งในหรือต่างประเทศ จากสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
1.2 ต้องมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมอย่างต่า 3.25 จากระบบ 4.0
2. สาหรับผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
2.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หรือสาขาอื่นๆ ที่
เทียบเท่า ทั้งในหรือต่างประเทศ จากสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ โดยมีผลการเรียนที่มีค่าเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ากว่า 3.5 จากระบบ 4.0
2.2 ต้องมีผ ลงานทางวิช าการที่มีคุ ณภาพ (เช่น งานวิจัย บทความวิช าการที่ได้รับการตีพิมพ์
บทความทางวิชาการที่เสนอในที่ประชุมสัมมนาระดับมหาวิทยาลัยขึ้นไป เป็นต้น) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปีที่
ผ่านมา
2.3 ส าหรั บ ผู้ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รสั ง คมวิ ท ยาและมานุ ษ ยวิ ท ยามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
มานุษยวิทยา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ข้อ 2.1 และมีหน่วยกิตสะสมไม่ต่ากว่า
15 หน่วยกิต และมีค่าเฉลี่ยสะสมอย่างต่า 3.5 จากระบบ 4.0 สามารถสมัครและขออนุมัติจากคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาและคณบดีเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยาได้
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
1) ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์
2) ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET ไม่น้อยกว่า 550 หรือ TOEFL ไม่น้อยกว่า 79
คะแนน สาหรับ Internet-Based Test (หรือเทียบเท่า) หรือมีผลสอบ IELTS ไม่ต่ากว่า 6.5 โดยผลสอบต้องไม่
เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ทดสอบถึงวันสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
3) ในกรณีที่ผลทดสอบภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ที่กาหนด อาจได้รับการพิจารณารับเข้าศึกษาก่อนได้
โดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET 500 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL ไม่น้อยกว่า 61 คะแนน
สาหรับ Internet-Based Test (หรือเทียบเท่า) หรือ IELTS ในระดับ 6.0 ขึ้นไป โดยผู้เข้าศึกษาจะต้องผ่านการ
ทดสอบภาษาอังกฤษให้ ได้ผ ลคะแนนตามเกณฑ์ ข้อ 2) ภายในปีการศึกษาที่ห นึ่งของการเรียนตามหลักสูตร
มิฉะนั้นนักศึกษาจะต้องพ้นสถานภาพนักศึกษา
4) ผู้เข้าศึกษาจะต้องเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย (research proposal) ที่ผู้สมัครประสงค์จะพัฒนา
เป็นวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต ความยาวประมาณ 5-7 หน้า ข้อเสนอดังกล่าวจะต้องระบุหัวข้อวิจัย ประเด็น
วิจัย และวิธีการวิจัยที่นักศึกษาจะพัฒนาต่อไปเป็นวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต พร้อมทั้งชี้ให้เห็นว่า

โครงการดุษฎีบั ณฑิตทางมานุ ษยวิทยาของคณะสั งคมวิทยาและมานุ ษยวิทยา มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์จ ะ
ตอบสนองการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักศึกษาได้อย่างไร
5) ผู้เข้าศึกษาจะต้องแสดงจดหมายรับรองคุณสมบัติ (letter of recommendation) จากบุคคลที่
สามารถประเมินศักยภาพทางการศึกษาและการวิจัยของผู้สมัครได้ จานวน 2 ฉบับ (2 คน)
6) กรณีผู้สมัครเข้าศึกษาที่มีคุณสมบัติครบตามข้อ 2.3 ให้ดาเนินการดังนี้
6.1 ต้องยื่นเรื่องขอโอนลักษณะวิชาทุกวิชาที่เรียนในหลักสูตรมหาบัณฑิต ให้เป็นลักษณะวิชาใน
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรนี้
6.2 ส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET ไม่น้อยกว่า 550 หรือ TOEFL ไม่น้อยกว่า 79 คะแนน
สาหรับ Internet-Based Test (หรือเทียบเท่า) หรือมีผลสอบ IELTS ไม่ต่ากว่า 6.5 โดยผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี
นับแต่วันที่ทดสอบถึงวันสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ทั้งนี้ไม่สามารถนาผลการเรียนภาษาอัง กฤษวิชา
TU 005
และ TU 006 มานับเป็นเกณฑ์ผ่านภาษาอังกฤษเพื่อจบการศึกษาในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตนี้ได้
6.3 กรณีที่ผลทดสอบภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ที่กาหนด อาจได้รับการพิจารณารับเข้าศึกษาก่อน
ได้ โดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีผ ลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET 500 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL ไม่น้อยกว่า 61
คะแนน สาหรับ Internet-Based Test (หรือเทียบเท่า) หรือ IELTS ในระดับ 6.0 ขึ้นไป โดยผู้เข้าศึกษาจะต้อง
ผ่านการทดสอบภาษาอัง กฤษให้ ได้ผลคะแนนตามเกณฑ์ ข้อ 6.2 ภายในปีการศึกษาที่หนึ่งของการเรียนตาม
หลักสูตร มิฉะนั้นนักศึกษาจะต้องพ้นสถานภาพนักศึกษา
6.4 ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์
7) เงื่ อ นไขอื่ น ๆ ให้ เ ป็ น ไปตามประกาศรั บ สมั ค รบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ/หรือคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
วันและเวลาสอบ
วันประกาศผล
วันสอบ
วันประกาศผล
วิชาที่สอบ
ข้อเขียน
สอบข้อเขียน
สัมภาษณ์
สอบคัดเลือก
21 เม.ย.62
1. ความสามารถในการใช้ 09.00-12.00 น.
10 พ.ค.62
17 พ.ค.62
24 พ.ค.62
เหตุผลทางสังคมศาสตร์
2. ความรู้ทางการวิจัย
13.30-16.30 น.
หมายเหตุ

1. ผู้สอบผ่านการคัดเลือกทุกราย จะได้รับการพิจารณาให้ทุนการศึกษาเต็มจานวน
2. หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2557 ได้รับการปรับปรุงให้เป็นหลักสูตรที่เชื่อมต่อกันระหว่างปริญญาโท
และปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยาของคณะฯ
3. เอกสารประกอบการสมัครข้างต้น ให้ส่งที่คณะฯ ภายในวันสอบข้อเขียน
4. คณะได้กาหนดเอกสารที่จาเป็นต้องใช้อ่านล่วงหน้าเพื่อเตรียมตัวสอบ ขอให้ผู้สมัคร
ติดต่อทางคณะได้ที่โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ตึกอเนกประสงค์ 3 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ตั้งแต่วันที่ 7
มีนาคม 2562 เป็นต้นไป
5. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร.02-613-2804, 093-584-8721 (คุณศิริภัทร จุ้ยเปี่ยม)

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการปกติ ระบบทวิภาค ประจาปีการศึกษา 2562 จัดการเรียนการสอนที่ท่าพระจันทร์
.....................................
โดยที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ เห็ น สมควรเปิ ด รั บ สมั ค รและคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ เข้ า ศึ ก ษาใน
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ระดั บ บั ณ ฑิ ตศึ กษา โครงการปกติ ระบบทวิ ภ าค ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 256๒
จัดการเรียนการสอนทีท่ ่าพระจันทร์ จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร ดังต่อไปนี้
1. คณะที่รับสมัครและจานวนการรับเข้าศึกษา
กลุ่มที่ 1
ระดับปริญญา
ปริญญาเอก

รหัส
สาขา
0331
0431
0831

ปริญญาโท
0301
0302
0303
0401
0402
0701
0802

คณะ/สาขา
คณะรัฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
- สาขาวิชามานุษยวิทยา
คณะรัฐศาสตร์
- สาขาวิชาการปกครอง
- สาขาวิชาการระหว่างประเทศและการทูต
- สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจ
คณะเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาไทย)
เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
- สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
- สาขาวิชามานุษยวิทยา
รวม

ระบบ
การศึกษา
กลางวัน
กลางวัน

จานวนรับ
ปี 256๒
5
5

กลางวัน

3

กลางวัน
กลางวัน
กลางวัน

15
15
15

ภาคค่า
กลางวัน

20
20

กลางวัน

30

กลางวัน

15
143

๒

กลุ่มที่ 2
ระดับปริญญา

รหัส
สาขา

ปริญญาเอก
0532
0731
2431
ปริญญาโท
2402

คณะ/สาขา
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
- สาขาวิชานโยบายสังคม
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
- สาขาวิชาสื่อสารวิทยา
วิทยาลัยสหวิทยาการ
- สาขาวิชาสหวิทยาการ
วิทยาลัยสหวิทยาการ
- สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา
รวม
รวมทั้ง 2 กลุ่ม

ระบบ
การศึกษา

จานวนรับ
ปี 256๒

กลางวัน

5

กลางวัน

10

กลางวัน

10

กลางวัน

15
40
183

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
2.1 สาเร็จการศึกษาขั้นต่าาตามที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดหลักสูตร
๒.2 ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา
2.๓ ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
2.๔ ต้องไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นเพราะมีความผิด
ทางวินัย ภายในระยะเวลา ๑๐ ปี ก่อนการสมัครเข้าเป็นนักศึกษา และผู้ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษาใด
ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามข้อกาหนดหลักสูตรที่เข้าศึกษาและตามประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยการรับเข้า
ศึกษาด้วย
2.5 นักศึกษาที่อยู่ระหว่างศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จะเข้าศึกษาในอีกหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยมิได้ เว้นแต่การศึกษาในหลักสูตรเดิมจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในหลักสูตรที่จะเข้า
ศึกษา อธิการบดีอาจอนุมัติให้เข้าศึกษาได้อีกหลักสูตรหนึ่ง
2.6 ผู้ที่สมัครสอบเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาที่ระบุตามประกาศนี้ทั้งหมด
จะต้องทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET (Thammasat University – Graduate English Test)
(คุณสมบัติเฉพาะทางการศึกษาแต่ละคณะ/สาขา ดูในแนบท้ายประกาศ)
3. เงื่อนไขการสมัคร
3.1 ผู้ สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณ สมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง
หากตรวจสอบในภายหลั งพบว่าผู้ ส มัค รรายใดมีคุณ สมบั ติไม่ต รงตามประกาศรับ สมัค รจะถื อว่ าผู้ นั้ น ขาด
คุณสมบัติและหมดสิทธิเข้าศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
3.2 เมื่อมหาวิท ยาลั ย ประกาศรายชื่อผู้ มีสิ ท ธิ เข้าสอบสั มภาษณ์ แล้ ว ให้ ผู้ มีสิ ท ธิ เข้าสอบ
สัมภาษณ์ นาหลักฐานการสาเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสาเร็จการศึกษา (แล้วแต่กรณี) พร้อมใบรับรองผล
การศึกษามามอบให้ ค ณะที่ ส มั ครเข้าศึก ษา ในวัน สอบสั มภาษณ์ ถ้าผู้ มีสิ ท ธิ เข้าสอบสั มภาษณ์ ไม่ ส ามารถ
นาหลักฐานดังกล่าวมามอบตามกาหนด จะถือว่าผู้นั้นหมดสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์
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3.3 หลักสูตรที่กาหนดวันสอบคัดเลือกไม่ตรงกัน ผู้สมัครมีสิทธิสมัครได้หลายสาขา โดยแยก
การสมัครและแยกการชาระเงินค่าสมัคร
3.4 มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3.5 ในวันสอบผู้สมัครต้องนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบั ตรประจาตัวที่ทางราชการออก
ให้ โ ดยมี รู ป ถ่ า ยติ ด อยู่ ม าในวั น สอบด้ ว ย ในกรณี ที่ ใช้ ใบเหลื อ งต้ อ งเป็ น ชนิ ด ที่ มี รู ป ถ่ า ยของผู้ ส มั ค รและ
มีตราประทับของทางราชการ ถ้าไม่มีบัตรที่กล่าวมาข้างต้นจะไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ
4. การสมัครสอบ
4.1 กาหนดรับสมัครผ่านระบบ Internet
 กลุ่มที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 1๗ มีนาคม 256๒
 กลุ่มที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 15 มิถุนายน 256๒
ระหว่างเวลา 9.00 – 23.59 น.
4.2 ขั้นตอนการสมัครผ่านระบบ Internet ที่ www.reg.tu.ac.th
หัวข้อ “Hot Links” เลือก “ระบบรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปกติ ประจาปี
การศึกษา 2562” คลิก “เข้าสู่ระบบ”
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูล เงื่อนไขการสมัคร และตรวจสอบคุณสมบัติ โครงการ คณะ/สาขาวิชา
ที่ต้องการเลือกสมัครให้ถูกต้อง
ขั้นตอนที่ 2 "ลงทะเบียน" ขอเข้าใช้งานระบบเพื่อขอ Username / Password กรอกข้อมูลให้
ครบถ้วนถูกต้อง (การลงทะเบียน ไม่ถือเป็นการรับสมัครเป็นเพียงขั้นตอนส่วนหนึ่งเพื่อเข้าสมัคร เท่านั้น)
ขั้น ตอนที่ 3 Login เข้าใช้ระบบ คลิก "เข้าสู่ ระบบ" และระบุ Username / Password แล้ ว
คลิก "สมัครสอบ" และเลือกโครงการ คณะ/สาขาวิชาที่ต้องการ สมัคร คลิก "ยืนยันสมัครสอบ"
ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบข้อมูลที่สมัคร โครงการที่สมัคร คณะ/สาขาวิชา ปีการศึกษา
ขั้น ตอนที่ 5 พิ ม พ์ ใบแจ้ งการช าระเงิน ค่ าสมั ค ร ภายในวั น ที่ รับ สมั ค รของกลุ่ ม ที่ 1 และ 2
ระหว่ างเวลา 9.00 – 23.59 น. แล้ ว น าไปเป็ น หลั ก ฐานประกอบการยื่ น ช าระเงิน ค่ าสมั ค รตามอั ต รา
ค่าธรรมเนียมการสมัครที่กาหนด ผ่านระบบ Teller Payment ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร กรุงไทย จากัด (มหาชน)
ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยสามารถชาระเงินได้ ตามวันเวลา ดังนี้
 กลุ่มที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 1๘ มีนาคม 256๒
 กลุ่มที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 16 มิถุนายน 256๒
4.3 ผู้ สมัครสามารถตรวจสอบผลการชาระเงินได้ ภ ายหลังจากชาระเงินค่าสมัครไปแล้ ว
3 วันทาการ (ไม่นับรวมวันชาระเงินค่าสมัครและวันหยุดราชการ) หากผู้สมัครรายใดมิได้ชาระค่าสมัครผ่าน
ระบบ Teller Payment ดังกล่าว จะถือว่าการกรอกข้อมูลการสมัครในระบบ Internet เป็นโมฆะ เมื่อชาระ
เงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้วจึงถือว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์
4.4 เมื่อชาระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้สมัครเก็บใบเสร็จการชาระเงินไว้เป็นหลักฐาน
การสมัครและการเข้าสอบสัมภาษณ์
4.5 กรณีผู้สมัครต้องการเปลี่ยนแปลงคณะ/สาขาวิชาที่สมัครภายหลังชาระเงินค่าสมัครแล้ว
ผู้สมัครจะต้องดาเนินการตามขั้นตอนการรับสมัครและชาระเงินค่าสมัครใหม่ ทั้ งนี้ ต้องเป็นไปตามกาหนดวัน
เวลาของการรับสมัครและวันชาระเงินค่าสมัคร ของกลุ่มที่1 และกลุ่มที่ 2 เท่านั้น มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูล
ครั้งสุดท้ายเป็นสาคัญ
4.6 ผู้ ส มั ค รสามารถตรวจสอบสถานะตั้ งแต่ ผ ลการสมั ค ร ผลการรั บ ช าระเงิน แผนผั ง
ที่นั่ งสอบ ตลอดจนผลการสอบคัดเลือกและมีสิทธิเข้าศึกษา ผ่านระบบ Internet ได้ ที่ www.reg.tu.ac.th
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หัวข้อ “Hot Links” เลือก “ระบบรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปกติ ประจาปีการศึกษา 2562”
คลิก “เข้าสู่ระบบ”
4.7 ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน จะไม่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกและจะไม่คืนเงินค่าสมัคร
ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5. อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร
5.1 อัตราค่าสมัคร 350 บาท/คน ยกเว้น สาขาวิชาสหวิทยาการ 500 บาท/คน
และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สมัคร 2 หลักสูตร 700 บาท/คน
5.2 ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและแผนผังที่นั่งสอบ
6.1 กลุ่มที่ 1 วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 256๒
6.2 กลุ่มที่ 2 วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 256๒
โดยตรวจสอบรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ ส อบข้ อ เขี ย นและแผนผั ง ที่ นั่ ง สอบ ที่ www.reg.tu.ac.th
หัวข้อ “Hot Links” เลือก “ระบบรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปกติ ประจาปีการศึกษา 2562”
คลิก “เข้าสู่ระบบ”
คาเตือน
 ผู้สมัครต้องนาบัตรประจาตัวประชาชนมาหรือบัตรประจาตัวที่ทางราชการออกให้โดยมีรูปถ่าย
ติด อยู่ ม าในวัน สอบด้ ว ย ในกรณี ที่ ใช้ ใบเหลื อ งต้ อ งเป็ น ชนิ ด ที่ มี รูป ถ่ ายของผู้ ส มั ค รและมี ต ราประทั บ ของ
ทางราชการ ถ้าไม่มีบัตรที่กล่าวมาข้างต้นจะไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ
 เตรียมปากกา ดินสอ 2B และยางลบ มาในวันสอบด้วย
 แสดงหลั กฐานในวัน สอบข้อเขียน มิฉะนั้นจะไม่มีสิ ทธิ เข้าสอบ และเพื่อประโยชน์ของผู้ส มัคร
โปรดพิมพ์ใบแจ้งสถานที่สอบที่ประกาศทาง Internet นามาในวันสอบด้วย
 หากผู้ใดกระทาการทุจริต หรือร่วมกระทาการทุจริตในการสอบของมหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์
จะถูกตัดสิทธิในการสอบและถูกลงโทษ ดังนี้
1) ตัดสิทธิในการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระยะเวลา 3 ปี
2) ถ้าเป็นกรณีทุจริตร้ายแรง บุคคลผู้นั้นจะถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย
7. กาหนดวั น สอบข้ อ เขี ย น วิ ช าที่ ส อบ วั น ประกาศผลสอบข้ อ เขี ย น วั น สอบสั ม ภาษณ์
และการประกาศผลการคัดเลือก
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
8. การทดสอบภาษาอังกฤษ
8.1 ผู้ที่สมัครสอบเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาที่ระบุตามประกาศนี้ทั้งหมด
จะต้ อ งทดสอบภาษาอั ง กฤษ TU-GET (Thammasat University – Graduate English Test) ทุ ก สาขา
ยกเว้น กรณีทคี่ ณะระบุให้ใช้ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอื่นได้ ไม่ต้องทดสอบ
8.2 ผลการสอบ TU-GET เป็นเพียงส่วนหนึ่งเพื่อประกอบในการพิจารณาคัดเลือกการรับเข้า
ศึกษาเท่านั้น ทั้งนี้ เงื่อนไขในการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของคณะ/สาขาวิชา ผู้เรียนจะต้ องได้คะแนน
ทดสอบ TU-GET ตั้งแต่ 550 ขึ้นไป หรือสมัครเรียนหรือสอบผ่านในวิชา TU 005 และ TU 006 เว้นแต่
หลักสูตรนั้นๆ ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
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8.3 ผู้ ส มัครสอบคัดเลื อกเข้าศึ กษาที่ ยังไม่เคยสอบ TU-GET มาก่อน สมัครสอบ Online
ที่ http://litu.tu.ac.th/2012/index.php/th/litu-tests หรือสอบถามรายละเอียดโดยตรงที่ สถาบันภาษา
โทร. 0 2623 5134 หรือ 08 7972 7755 โทรสาร 0 2623 5138 E-mail : tugetlitu@gmail.com
8.4 ผู้สมัครที่ยังไม่ได้ส่งผลสอบทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือผู้สมัครที่ใช้ผลคะแนน
ทดสอบภาษาอังกฤษอื่น สาหรับคณะที่ใช้ผลทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องส่งผลคะแนนให้คณะภายใน 7 วัน
นับจากวันสอบข้อเขียน หรือตามที่คณะกาหนดไว้ในแนบท้ายประกาศนี้
9. การประกาศรายละเอียดและกาหนดการต่างๆ ที่นักศึกษาใหม่ต้องทราบและปฏิบัติ
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายละเอียดและกาหนดการต่างๆ ที่นัก ศึกษาใหม่ต้องทราบและ
ต้องปฏิบัติที่ www.reg.tu.ac.th หัวข้อ “นักศึกษา” หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
 งานทะเบียนนักศึกษา ท่าพระจันทร์ สานักงานทะเบียนนักศึกษา โทร. 0 2613 3716
10. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
เอกสารที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา มีดังนี้
1. ใบปริญญาบัตร ฉบับจริง พร้อมสาเนา 1 ฉบับ (สาหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับปริญญาบัตรให้ใช้
หนังสือสาคัญแสดงการสาเร็จการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาแล้ว)
2. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับจริง พร้อมสาเนา 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายสีสวมชุดสุภาพ ขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 รูป และขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
4. บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนา 2 ฉบับ
5. ใบรับรองแพทย์
ขั้ น ตอนและก าหนดการขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น นั ก ศึ ก ษา ดู ร ายละเอี ย ด ที่ www.reg.tu.ac.th
หัวข้อ “นักศึกษา”
12. การจดทะเบียนลักษณะวิชาผ่านระบบ Internet (นักศึกษาเก่าและใหม่ทุกคณะ) มหาวิทยาลัย
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง ที่ www.reg.tu.ac.th เมนูหลัก “เข้าสู่ระบบ (นักศึกษา/บุคลากร)”
ประกาศ ณ วันที่ ๒
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ลงนาม
(อาจารย์ ดร. อดิศร จันทรสุข)
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

