
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบคุคลเข้าศึกษาในหลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2) 
………………………………………………………………………………………. 

โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตร 
พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 
(รอบที่ 2) จึงขอประกาศรายละเอียดวิธีการรับสมัคร ดังต่อไปนี ้
1. คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561 
ข้อ 21 และข้อ 22 (1) และมีคุณสมบัติเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา  
ในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ 
2. วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

2.1 ผู้เข้าศึกษาต้องสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ 
2.2 ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลการสอบ

ต้องไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันสมัคร โดยสามารถนำมายื่นได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564) 
3. การรับสมัครสอบ

3.1 ร ับสมัครทางออนไลน์ www.socadmin.tu.ac.th ต ั ้งแต่บ ัดนี ้  - 5 กรกฎาคม 2564 
ทุกวันจันทร ์- วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.  

3.2 หลักฐานการสมัครสอบ 
(1) ใบสมัครสอบ 1 ชุด 
(2) รูปถ่ายสี หรือขาวดำ หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว 3 รูป 
(3) สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ จำนวน 1 ฉบบั 
(4) สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ 
(5) สำเนา Transcript  จำนวน 1 ฉบับ 
(6) ผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลการสอบต้องไม่เกิน 

2 ปีนับถึงวันสมัคร) 
(7) หลักฐานการโอนเงินจำนวน 650 บาท 

3.3 ขั้นตอนการรับสมัครสอบ 
(1)  สามารถดาวน์ โหลดใบสมัครสอบได ้ท ี ่  www.socadmin.tu.ac.th โดยกรอก

รายละเอียดในใบสมัครให้ชัดเจน พร้อมทั ้งโอนเงินค่าใบสมัครสอบ 150 บาท และค่าสมัครสอบ 500 บาท 
รวมเป็นเง ิน 650 บาท ได้ท ี ่บ ัญชีธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชื ่อบัญชี 
หลักสูตร พชม. (ปรับปรุง 2558) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เลขที่บัญชี 983-4-35615-3  
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   (2) แนบหลักฐานการสมัครสอบ ตามข้อ 3.2 ผนึกซองให้แน่นหนาแล้วส่งเอกสารทั้งหมด
ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ นางสาวปิยภัทร  คุณเจริญ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 2   
ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 

(3) กรุณาใส่ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่หน้าซองไปรษณียใ์ห้ชัดเจน  
4. เงื่อนไขอื่น ๆ ในการสมัครสอบ 
  ผู ้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีค ุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง             
หากตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครให้ถือว่าผู้นั้นขาด
คุณสมบัติทันที 
5. จำนวนรับ 14 คน  
6. สถานที่สอบ  ผ่านโปรแกรม Microsoft Team และ Line Meeting 
7. ปฏิทินการสอบคัดเลือก 

รายละเอียดการสอบคัดเลือก กำหนดการ สถานที ่
รับสมัคร            ตั้งแต่บัดน้ี - วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 www.socadmin.tu.ac.th 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
และสอบสัมภาษณ์   

 วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 www.socadmin.tu.ac.th 

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ ์  วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 
 

ผ่านโปรแกรม Microsoft 
Team และ Line Meeting 

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  วันที่ 2 สิงหาคม 2564 www.socadmin.tu.ac.th 
รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  วันที่ 3 - 11 สิงหาคม 2564 www.socadmin.tu.ac.th 
ปฐมนิเทศ  วันที่ 15 สิงหาคม 2564 แจ้งให้ทราบภายหลัง 
เปิดภาคการศึกษา  วันที่ 10 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

   
8. เงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
  8.1 ผู้ที่ผ่านการรับเข้าศึกษาต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ นายทะเบียน
กำหนด ภายใน 14 วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษา เว้นแต่กรณีมีเหตุผลความจำเป็นนายทะเบียนอาจอนุญาต      
ผ่อนผันการขึ้นทะเบียนได้ แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาแรก   
  ผู้ที ่ผ่านการรับเข้าศึกษาโดยใช้วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศต้องยื่นใบสำคัญแสดงวุฒิการศึกษา         
ต่อคณะในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วย แต่หากยังไม่สามารถนำส่งได้นายทะเบียนอาจผ่อนผันให้นำมาส่ง         
ในภายหลัง แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที ่ 1 ของปีการศึกษาแรก หากพ้นกำหนดเวลาที ่ผ ่อนผันให้แล้ว                
ยังไม่อาจนำส่งได้ให้นายทะเบียนเพิกถอนการขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษา 
  8.2 ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสังกัดหลักสูตรใดแล้วจะย้ายหลักสูตรมิได้ เว้นแต่จะมีเหตุผลและ   
ความจำเป็น ให้นักศึกษายื่นคำร้องพร้อมแสดงเหตุผลต่อคณบดีเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะ 
  การขอย้ายหลักสูตรจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะของหลักสูตรที่จะขอย้าย
ไปศึกษาและให้นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่การศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย 
  เม ื ่อได ้ร ับความเห็นชอบตามวรรคสองแล้วให ้น ับระยะเวลาการศึกษาตั ้งแต่เป ็นน ักศ ึกษา  
ในหลักสูตรเดิมด้วย 



 8.3 หากมีการตรวจพบว่าผู ้ซึ ่งได้ขึ ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม  
ตามข้อ 22 หรือได้ใช้เอกสารหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนอันเป็นเท็จ ให้นายทะเบียนเสนอต่ออธิการบดี  
เพิกถอนการขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษาผู้นั้น  

 หากมีกรณีตามวรรคหนึ ่งปรากฏขึ ้นก ับผ ู ้ท ี ่สำเร ็จการศึกษาไปแล้ว ให ้อธ ิการบดีเสนอต่อ  
สภามหาวิทยาลัยเพิกถอนปริญญาบัตรของผู้นั้น    
9. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ผู้เข้าศึกษาต้องเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการศึกษาตลอดหลักสูตรรวม 5 ภาคการศึกษา ปีการศึกษาแรก 
3 ภาค และปีการศึกษาที่สอง 2 ภาค โดยแบ่งจ่ายทั้งหมด 5 ภาคการศึกษา ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมค่าหน่วยกิต 
ค่าเอกสาร ค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ทั้งนี ้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเมื่อชำระแล้วจะไม่รับคืน
ไม่ว่ากรณีใด ๆ  

        ประกาศ ณ วันที่       พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

  (รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ  อุดร) 
   รองอธิการฝา่ยวิชาการ 
  ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
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