
 
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เรื่อง การรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)   

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2 (รอบที่ 2) 
-------------------------------- 

 

 โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครผู้ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ ประจ าปี
การศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2 (รอบที่ 2) หลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
จึงขอประกาศรายละเอียดวิธีการรับสมัคร ดังต่อไปนี้ 
 

1. คุณสมบัติผู้สมัครสอบ 
 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 22-23 และต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก
สถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ 
 

2. วธิกีารคดัเลือกผูเ้ขา้ศึกษา     
 2.1 ผู้เข้าศึกษาต้องสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ 
 2.2 ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลการสอบ
ต้องไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันสมัคร)  
 

3. การรับสมัครสอบ 
 3.1 สมัครสอบทางออนไลน์ www.socadmin.tu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 
 3.2 หลักฐานการสมัครสอบ 
   1) ใบสมัครสอบ 1 ชุด (พิมพ์ออกมาจากระบบ) พร้อมติดรูปถ่ายสี หรือ ขาวด า 
       หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว  
   2) ส าเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ จ านวน 1 ฉบับ 
   3) ส าเนาใบปริญญาบัตร จ านวน 1 ฉบับ 
   4) ส าเนา Transcript  จ านวน 1 ฉบับ 
   5) ผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลการสอบไม่เกิน 2 ปี 
นับถึงวันสมัคร ยื่นได้ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565) 
   6) หลักฐานการโอนเงิน จ านวน 650 บาท 
 3.3 ขั้นตอนการสมัครสอบ 

1) ดาวน์โหลดใบสมัครสอบได้ที่ www.socadmin.tu.ac.th โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัคร 
ให้ชัดเจนพร้อมทั้งโอนเงินค่าใบสมัครสอบ 150 บาท และค่าสมัครสอบ 500 บาท รวมเป็นเงิน 650 บาท     
ได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชื่อบัญชี หลักสูตร พชม.   
(ปรับปรุง 2558) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เลขที่บัญชี 983-4-35615-3 
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   2) ส่งหลักฐานการสมัครสอบ ตามข้อ 3.2 ผนึกซองให้แน่นหนาแล้วส่งเอกสารทั้งหมด 
ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง “นางสาวปิยภัทร คุณเจริญ ที่อยู่ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200” 
   3) กรุณาใส่ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อกลับได้โดยสะดวกให้ชัดเจน 

 

4. เงื่อนไขอื่น ๆ ในการสมัครสอบและการสอบ 
 ในการสมัครสอบเข้าศึกษา ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครจริง หากตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ
รับสมัครให้ถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติทันที 
 

5. จ านวนรบั  15 คน  
 

6. สถานทีส่อบ  คณะสังคมสงคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร 
 
7.  ปฏทินิการสอบคดัเลือก 
ล าดับที ่ ก าหนดการ วนั เดือน ป ี สถานที ่

1. สมัครทางออนไลน์      ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 www.socadmin.tu.ac.th   

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 www.socadmin.tu.ac.th 

3. สอบข้อเขียนและสอบ
สัมภาษณ์ 

วันที่ 17 ธันวาคม 2565 ห้อง สค.207 ชั้น 2 
คณะสังคมสงคราะห์ศาสตร์ 
ท่าพระจันทร์ 

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ 
เข้าศึกษา 

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 www.socadmin.tu.ac.th 

5. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและ 
รายงานตัว  

วันที่ 22-24 ธันวาคม 2565 piya_pong2@hotmail.com 

6. ปฐมนิเทศ วันที่ 24 ธันวาคม 2565 ห้อง สค.205 ชั้น 2 
คณะสังคมสงคราะห์ศาสตร์ 
ท่าพระจันทร์ 

7. ขึน้ทะเบียนนักศึกษาใหม่ วันที่ 24-26 ธันวาคม 2565 www.reg.tu.ac.th 
8. จดทะเบียนวิชา  วันที่ 27-29 ธันวาคม 2565 www.reg.tu.ac.th 
9. ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา วันที่ 27 ธันวาคม 2565 

- 7 มกราคม 2566 
TU Greats App 
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8. เงื่อนไขการขึน้ทะเบยีนเปน็นักศึกษา
8.1 ผู้ที่ผ่านการรับเข้าศึกษาต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียน

ก าหนดภายใน 14 วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษา เว้นแต่กรณีมีเหตุผลความจ าเป็นนายทะเบียนอาจอนุญาต 
ผ่อนผันการข้ึนทะเบียนได้แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาแรก 

ผู้ที่ผ่านการรับสมัครโดยใช้วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศต้องยื่นใบส าคัญแสดงวุฒิการศึกษา
ต่อคณะในวันที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วย แต่หากยังไม่สามารถน าส่งได้นายทะเบียนอาจผ่อนผันให้น ามาส่ง   
ในภายหลัง แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาแรก หากพ้นก าหนดเวลาที่ผ่อนผันให้แล้วยังไม่อาจ
น าส่งได้ให้นายทะเบียนเพิกถอนการขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษา 

8.2 ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสังกัดหลักสูตรใดแล้วจะย้ายหลักสูตรมิได้ เว้นแต่จะมีเหตุผลและ  
ความจ าเป็นให้นักศึกษายื่นค าร้องพร้อมแสดงเหตุผลต่อคณบดีเพ่ือขออนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะ 

  การขอย้ายหลักสูตรจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะของหลักสูตรที่
จะขอย้ายไปศึกษาและให้นับเวลาการศึกษาตั้งแต่การศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย 

เมื่อได้รับความเห็นชอบตามวรรคสองแล้วให้นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่เป็นนักศึกษาในหลักสูตร
เดิมด้วย 

8.3 หากมีการตรวจพบว่าผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม 
ตามข้อบังคับฯ หรือได้ใช้เอกสารหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนอันเป็นเท็จ ให้นายทะเบียนเสนอต่ออธิการบดี
เพิกถอนการขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษาผู้นั้น 

หากมีกรณีตามวรรคหนึ่งปรากฎขึ้นกับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว ให้อธิการบดีเสนอต่อ  
สภามหาวิทยาลัยเพิกถอนปริญญาบัตรผู้นั้น 

9. การยืน่หลกัฐานในวนัขึน้ทะเบยีนเปน็นกัศกึษา
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่เมื่อมหาวิทยาลัยได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกขั้นสุดท้ายแล้ว 

ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาด าเนินการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา เพ่ือมีสถานภาพนักศึกษาให้
ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามรายละเอียดขั้นตอนของส านักงานทะเบียนนักศึกษา ที่ www.reg.tu.ac.th 

10. คา่ใชจ้า่ยในการศึกษา
 ผู้เข้าศึกษาต้องเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการศึกษาตลอดหลักสูตรรวม 4 ภาคการศึกษาปกติ 

โดยปีการศึกษามี 2 ภาคการศึกษา ไม่รวมภาคฤดูร้อน แบ่งจ่ายภาคการศึกษาละประมาณ 38,000 บาท 
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมค่าหน่วยกิต ค่าเอกสาร ค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย และค่าธรรมเนียมอ่ืน  ๆ ทั้งนี้ 
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเมื่อช าระแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ  

ประกาศ ณ วันที่  ๘  พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

 (รองศาสตราจารย์ ดร. ชาลี  เจริญลาภนพรัตน์) 
       ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายรับเข้าศึกษา 

       ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
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