
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เรื่อง การรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชานโยบายสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประจ าปีการศึกษา 2565 
-------------------------------- 

โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครผู้ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา 
2565 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) จึงขอประกาศ
รายละเอียดวิธีการรับสมัคร ดังต่อไปนี้ 

1. คุณสมบัตผิูส้มัคร 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 22-23 และมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโททางสังคมสงเคราะห์ หรือสังคมศาสตร์หรืออ่ืน ๆ 

ที่เทียบเท่าทั้งในหรือต่างประเทศจากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ โดยมีค่าระดับเฉลี่ย
สะสม ไม่ต่ ากว่า ระดับ 3.25 

2) ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องสามารถเข้าเรียนได้เต็มเวลา ดังนั้นหากเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ต้องได้รับการ
อนุมัติจากผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรให้ลาศึกษาได้เต็มเวลา 

2. วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
2.1 ประวัติผู้สมัครเข้าศึกษา พร้อมติดรูปถ่ายสี (หน้าตรง ไม่สวมแว่น ขนาด 1.5-2 นิ้ว) ความยาว 

ไม่เกิน 5 หน้า จ านวน 6 ชุด และบันทึกไฟล์ข้อมูล Word ลงแผ่น CD-R จ านวน 1 แผ่น ประกอบด้วยหัวข้อ 
ต่อนี้ 

1) ชื่อ-นามสกุล                  
2) งาน/ต าแหน่ง-หน่วยงานในปัจจุบัน และความจ าเป็นในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก   
3) สถานที่ติดต่อ, หมายเลขโทรศัพท์, E-mail    
4) ประวัติการศึกษา 
5) ประวัติการท างาน             
6) ผลงานทางวิชาการ (ถ้ามี) 
7) การอบรม/ศึกษาดูงาน (ถ้ามี)            
8) ข้อมูลอ่ืน ๆ (เช่น ทุน รางวัล การได้รับประกาศเกียรติคุณ) 

2.2  ข้อเสนอวิจัย ที่จดัท าตามหลกัวชิาการ จ านวน 6 ชุด ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ 
1) ชื่อเรื่องท่ีจะท าวิจัย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)  
2) ชื่อผู้น าเสนอ 
3) หลักการเหตุผล/ความส าคัญของปัญหา   
4) วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
5) ขอบเขตการวิจัย   
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6) แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
7) ระเบียบวิธีวิจัย      
8) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9) เอกสารอ้างอิง  

2.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ จ านวน 1 ชุด 
2.4 ส าเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท อย่างละ 1 ชุด 
2.5 ผลการสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร) 
2.6 ค่ าสมั ค รสอบ  3 5 0  บ าท  (โด ย โอน เงิ น เข้ าบั ญ ชี เล ขที่  1 7 8 -2 -4 5 4 0 4 -6  ชื่ อ บั ญ ชี  

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาคลองหลวง)  
หมายเหตุ : ผู้ สมั ครส่ งเอกสารข้ างต้ นแทนการสอบข้อเขี ยน (ได้ ทางไปรษณี ย์  จ่ าหน้ าซองถึ ง  

นางสาวสุธิมา วุฒิการ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200  
ทั้ งนี้ สามารถสอบถามรายละเอี ยดเพ่ิ มเติ ม ที่ เบอร์มื อถื อ 095 -554 -9099 หรือดู รายละเอี ยดที่  
www.socadmin.tu.ac.th  
 
3. เงื่อนไขอื่น ๆ ในการสมัครสอบ 

ในการสมัครสอบเข้าศึกษา ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศ
รับสมัครจริง หากตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครให้
ถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติทันที 

 
4.  จ านวนรับ 5  คน 
 
5. สถานที่สอบ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
 
6. ปฏิทินการสอบคัดเลือก 
ล าดับที ่ ก าหนดการ วนั เดือน ป ี สถานที ่

1. ผู้สมัครส่งเอกสาร  
(แทนการสอบข้อเขียน) 

วันที่ 1 มีนาคม - 
วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 

ส่งทางไปรษณีย์ 

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์น าเสนอ 
Research Proposal และ 
สอบสัมภาษณ์ 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 
 

www.socadmin.tu.ac.th 

3. น าเสนอ Research Proposal 
และสอบสัมภาษณ์ 

วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2565 แจ้งรายละเอียดภายหลัง 

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ 
เข้าศึกษา 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 www.socadmin.tu.ac.th 

5. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  วันที่ 27-29 กรกฎาคม 2565 www.socadmin.tu.ac.th 
6. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ 

เข้าศึกษา 
วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 www.socadmin.tu.ac.th 

 

http://www.socadmin.tu.ac.th/
http://www.socadmin.tu.ac.th/
http://www.socadmin.tu.ac.th/
http://www.socadmin.tu.ac.th/
http://www.socadmin.tu.ac.th/
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ล าดับที่ ก าหนดการ วัน เดือน ปี สถานที ่

7. ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และ 
จดทะเบียนวิชา 

วันที่ 1-2 สิงหาคม 2565 www.reg.tu.ac.th 

8. ปฐมนิเทศ วันที่ 5 สิงหาคม 2565 แจ้งรายละเอียดภายหลัง 

7.  เงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
7.1 ผู้ที่ผ่านการรับเข้าศึกษาต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียน

ก าหนดภายใน 14 วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษา เว้นแต่กรณีมีเหตุผลความจ าเป็นนายทะเบียนอาจอนุญาต
ผ่อนผันการข้ึนทะเบียนได้แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาแรก 

ผู้ที่ผ่านการรับสมัครโดยใช้วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศต้องยื่นใบส าคัญแสดงวุฒิการศึกษาต่อคณะ
ในวันที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วย แต่หากยังไม่สามารถน าส่งได้นายทะเบียนอาจผ่อนผันให้น ามาส่ง  
ในภายหลัง แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาแรก หากพ้นก าหนดเวลาที่ผ่อนผันให้แล้วยัง 
ไม่อาจน าส่งได้ให้นายทะเบียนเพิกถอนการขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษา 

7.2 ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสังกัดหลักสูตรใดแล้วจะย้ายหลักสูตรมิได้ เว้นแต่จะมีเหตุผลและ  
ความจ าเป็นให้นักศึกษายื่นค าร้องพร้อมแสดงเหตุผลต่อคณบดีเพ่ือขออนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะ 

การขอย้ายหลักสูตรจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะของหลักสูตรที่จะ 
ขอย้ายไปศึกษาและให้นับเวลาการศึกษาตั้งแต่การศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย 

เมื่อได้รับความเห็นชอบตามวรรคสองแล้วให้นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย 
7.3 หากมีการตรวจพบว่าผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม 

ตามข้อบังคับฯ หรือได้ใช้เอกสารหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนอันเป็นเท็จ ให้นายทะเบียนเสนอต่อ
อธิการบดีเพิกถอนการขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษาผู้นั้น 

หากมีกรณี ตามวรรคหนึ่ งปรากฎขึ้นกับผู้ที่ ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว ให้อธิการบดี เสนอต่อ  
สภามหาวิทยาลัยเพิกถอนปริญญาบัตรผู้นั้น 

8.  การยื่นหลักฐานในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่เมื่อมหาวิทยาลัยได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกขั้นสุดท้ายแล้ว ให้ผู้ที่

ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษาด าเนินการข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา เพ่ือมีสถานภาพนักศึกษาให้ครบถ้วน
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามรายละเอียดขั้นตอนของส านักงานทะเบียนนักศึกษา ที่ www.reg.tu.ac.th 

9. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
ผู้เข้าศึกษาต้องเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการศึกษาตลอดหลักสูตรรวม 6 ภาคการศึกษา โดยปีการศึกษา

มี 2 ภาคการศึกษา โดยเหมาจ่ายภาคการศึกษาปกติ จ านวน 27,600 บาท (เฉพาะหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคม) ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเมื่อช าระแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  

 

         ประกาศ ณ วันที่      กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
 

 
                       (รองศาสตราจารย์ ดร. พิภพ อุดร) 
         รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
                   ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

๑๔

http://www.reg.tu.ac.th/



