
 
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระดับปริญญาตรี     

โครงการ THAMMASAT FRONTIER SCHOOL ประจําปการศึกษา 2564   

รอบท่ี 3 ADMISSION 1 และ ADMISSION 2 
 

 

 โดยที่ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 10/2561 เม่ือวันที่ 29 ตุลาคม 2561 มีมติเห็นชอบใหมี

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไมสังกัดหลักสูตร : Thammasat Frontier 

School มีวัตถุประสงคเพ่ือมุงหวังผลิตบัณฑิตใหมีสมรรถนะแหงอนาคต (Future Competency) ซึ่งเปดโอกาสใหนักศึกษา

เขามาศึกษาในชวงระยะแรกแบบไมมีสังกัดคณะ/หลักสูตร เพื่อใหนักศึกษาสามารถเลือกเรียนและออกแบบหลักสูตรตาม

เปาหมายชีวิตของตนเอง และคนหาสาขาวิชาที่สอดคลองกับศักยภาพและความถนัด โดยไมติดกรอบของคณะ/หลักสูตรใด

เปนการเฉพาะ  

 ในการน้ี มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายละเอียดการคัดเลือกเขาโครงการ ประจําปการศึกษา 2564 ดังตอไปน้ี  

1. รายละเอียดโครงการ THAMMASAT FRONTIER SCHOOL  

 1.1  หลักสูตรที่เขารวมรับนักศึกษาในโครงการตั้งแตการเรียนในภาคการศึกษาที่ 3 ดังน้ี 

คณะ / หลักสูตร เปารับ 

คณะนิติศาสตร  

1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 10 

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  

2. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   10 

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ   10 

คณะรัฐศาสตร  

4. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต   10 

คณะเศรษฐศาสตร  

5. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 10 

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร  

6. หลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต 10 

คณะศลิปศาสตร  

7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  10 

8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 10 

คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน  

9. หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต   10 

คณะวิทยาการเรียนรูและศึกษาศาสตร  

10. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู   10 

คณะสาธารณสุขศาสตร  

11. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสรางเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม  10 



 
2

คณะ / หลักสูตร เปารับ 

วิทยาลัยสหวิทยาการ  

12. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร (ทาพระจันทร) (โครงการพิเศษ)  20 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง   

13. หลักสูตรการผังเมืองบัณฑิต  (โครงการพิเศษ)  5 

รวมจาํนวนรับ  135 คน 

 1.2 รับนักศึกษาเขาศึกษาผานระบบ TCAS รอบ ADMISSION 1 และ ADMISSION 2 ภายใตช่ือโครงการ 

Thammasat Frontier School โดยจะไดรบัรหัสนักศกึษาแบบยังไมสังกัดคณะ คือ “32” 

 1.3 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาพ้ืนฐานในหลักสูตรที่เขารวมโครงการ ที่เปด

สอนในภาคการศึกษานั้นๆ ไดตามความสนใจ โดยมีระบบสารสนเทศแนะแนวชวยออกแบบเสนทางการเรียนรู และอาจารย 

ที่ปรกึษาทําหนาที่วางแผนการศึกษารวมกับนักศึกษาและใหคําแนะนําอยางใกลชิด 

 1.4 โครงการจะเปดใหนักศึกษาแสดงความจํานงเพ่ือเลือกคณะหรือหลักสูตรที่สนใจเขาศึกษา ระหวาง 

การเรียนในภาคการศึกษาที่ 3 โดยมีเงื่อนไขดงัน้ี 

 1) มีหนวยกิตสะสมรวม ไมตํ่ากวา 36 หนวยกิต 

 2) เกรดเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา 2.00 

 3) มหาวิทยาลัยจะเรียงลําดับการเลือกเขาหลักสูตรกอนหลัง โดยใชเกรดเฉลี่ยสะสม 2 ภาคการศึกษาแรก 

 4) ผานการประเมินผลการเรยีนรูรายวิชาพื้นฐานของหลักสูตร ตามขอกําหนดของหลักสูตรจํานวน 1 วิชา 

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทาย)  

 ทั้งน้ี ในกรณีที่มีคุณสมบัติไมครบ นักศกึษาสามารถแสดงความจํานงในภาคการศึกษาถัดๆ ไป เม่ือมีคณุสมบัติครบ 

1.5 คณะ/หลักสูตร จะรับ “นักศึกษาทุกคนท่ีแสดงความจํานง” ท่ีเปนไปตามเงื่อนไขในขอ 1.4 หากจํานวน

รวมยังไมเกิน 1.5 เทาของเปารับของแตละหลักสูตรที่เขารวมโครงการ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทาย)  

1.6 เม่ือนักศึกษาศึกษาครบตามโครงสรางของหลักสูตรใด จะไดรับปริญญาจากหลักสูตรน้ัน ทั้งน้ี นักศึกษา

อาจจะใชเวลาในการศึกษามากกวาปกติของแตละคณะ (4 ป) และนักศึกษาตองสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาการศึกษา

ตามขอกําหนดของหลักสูตรน้ันดวย โดยนับระยะเวลาการศึกษาตอเน่ืองต้ังแตปแรกที่เขาเปนนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร  

1.7 การบริหารจัดการโครงการ 

 1) บริหารโครงการโดยใชคณะกรรมการ ซึ่งเปนตัวแทนจากทุกหลักสูตรที่เขารวมโครงการ ดูแลกิจกรรม

ตางๆ ของโครงการ เชน การสมัมนาอาจารยที่ปรึกษา การจัดกิจกรรมพารูจักหลักสูตรและอาชีพ เปนตน 

 2) มีการปฐมนิเทศตอนเร่ิมเรียน และจัดกิจกรรมแนะนาํหลักสูตรใหแกนักศึกษา 

 3) มีอาจารยท่ีปรึกษาดูแล 1 คนตอนักศึกษา 10 คน เพื่อทําหนาที่วางแผนการศึกษารวมกับนักศึกษา 

4) สามารถติดตอขอความชวยเหลือจากเจาหนาที่ของทุกคณะที่เขารวมโครงการ 

5) ระหวางท่ีนักศึกษายังไมไดสังกัดคณะ/หลักสูตรใด ใหนักศึกษาชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมา

จายในอัตรา 13,000 บาทตอภาคการศึกษา (ตามมติสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในการประชุมคร้ังที่ 10/2561 เมื่อวันท่ี 

29 ตุลาคม 2561) สําหรับคาธรรมเนียมการศึกษาที่ตองชําระในภาคฤดูรอนและคาธรรมเนียมอ่ืนๆ นักศึกษาตองชําระตาม

อัตราที่ระเบียบฯ วาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาช้ันปริญญาตร ีโครงการปกติแบบเหมาจาย พ.ศ. 2555 

6) เม่ือนักศึกษาเขาสังกัดคณะ/หลักสูตร ใหนักศึกษาชําระคาธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราที่คณะ/

หลักสูตรน้ันกําหนดไวตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ซึ่งหลักสูตรโครงการพิเศษจะมีอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสูงกวา

โครงการปกติ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทาย) 



 
3

แผนการศกึษาโครงการ THAMMASAT FRONTIER SCHOOL 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

2. สถานที่จัดการเรียนการสอน   

 นักศึกษาที่ผานการคัดเลือกโครงการน้ี จะศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต หรือศึกษา ณ ศูนย

การศึกษาตามตนสังกัดของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน และเม่ือนักศึกษาเลือกเขาศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งไดแลว  

ใหเขาศึกษาตามศูนยการศึกษาที่คณะ/หลักสูตรน้ันๆ จัดการเรียนการสอนอยู  ซ่ึงหลักสูตรที่เขารวมโครงการฯ จะจัดการ

เรียนการสอนที่ศนูยรังสิต ยกเวนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร (โครงการพิเศษ) 

ศึกษาท่ีศูนยทาพระจันทร  

 ทั้งน้ี การเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิในการกําหนดสถานท่ีศึกษาตามความเหมาะสม

โดยมติสภามหาวิทยาลัย (ถามี)      

 

3.  จํานวนรับ 

3.1 รอบ Admission 1 รับ  60  คน 

รูปแบบ จํานวนรับ 

รูปแบบที่ 1    30 

รูปแบบที่ 2 30 

3.2 รอบ Admission 2 รับ 75 คน 

รูปแบบ จํานวนรับ 

รูปแบบที่ 1 กลุมที่ 9 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 9.1 พ้ืนฐานวิทยาศาสตร 35 

รูปแบบที่ 2 กลุมที่ 9 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 9.2 พ้ืนฐานศลิปศาสตร รปูแบบที่ 1  20 

รูปแบบที่ 3 กลุมที่ 9 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 9.2 พ้ืนฐานศลิปศาสตร รปูแบบที่ 2 20 

 

4. คณุสมบัติทั่วไป 

4.1 ผูสมัครตองเปนผูท่ีมีความตั้งใจศึกษาเลาเรียนอยางเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ

ของมหาวิทยาลัยโดยเครงครดั 

4.2 ผูสมัครตองเปนผูที่ยังไมไดใชสทิธิเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในรอบใดๆ มากอน 

4.3 ผูสมัครตองไมเปนผูปวยหรืออยูในสภาวะที่จะเปนอุปสรรครายแรงตอการศึกษา 

4.4 ผูสมัครตองไมเปนผูประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรอืมีพฤติกรรมเส่ือมเสียอยางรายแรง 

4.5 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตองไมเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน เวนแต

การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปด หรือการศึกษาหลักสูตรทางไกล (Online) ที่ไดรบัปริญญา  

Thammasat Frontier School 

1
st

-3
rd

 

Semester 

4
th

 -8
th

  
Semeste

General Education Courses / Basic and Common Courses / Pre-requisite Courses 

นิติศาสตร 

 

TCAS System 

พาณิช

ศาสตรและ

การบัญชี 

 

รัฐศาสตร   

 

เศรษฐ 

ศาสตร   

 

สังคม

สงเคราะห

ศาสตร   

 

ศิลปศาสตร  

 

วารสาร

ศาสตรและ

ส่ือสาร 

มวลชน   

วิทยาการ

เรียนรูและ

ศกึษา 

ศาสตร   

สาธารณ 

สุขศาสตร   

 

วิทยาลัยสห

วิทยาการ   

 

สถาปตย 

กรรมศาสตร

และการผัง

เมือง    
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5. คณุสมบัติเฉพาะ 

 5.1 เปนผูที่สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรอืเทียบเทา  

 5.2 มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) ไมต่ํากวา 2.75 (6 ภาคการศึกษา)  

 

6. เกณฑการคัดเลือก     

6.1 รอบ Admission 1   
 

คะแนนมาตรฐาน 
รูปแบบที่ 1  รูปแบบที่ 2  

คะแนนข้ันตํ่า (%) คาน้ําหนัก (%) คะแนนข้ันตํ่า (%) คาน้ําหนกั (%) 

GPAX 2.75 - 2.75 - 

O-NET 30 - 30 - 

GAT 30 - 30 - 

วิชาสามัญ ภาษาไทย 30 25  30 15  

วิชาสามัญ สังคมศึกษา 30 25 30 15 

วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ 30 30 30 30 

วิชาสามัญ คณิต 1 - - 30 40 

วิชาสามัญ คณิต 2  30 20 - - 

จํานวนรับ 30 คน 30 คน 

หมายเหตุ  1. O-NET รวม 5 วิชา คะแนนข้ันต่ํา 30 % 

 2. วิชาสามัญ คณิต 2 (ใช O-NET คณิตศาสตร ปการศึกษา 2563)  

 * ผูสมัครท่ีสําเร็จการศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2563 เปนตนไป ใชคะแนน O-NET คณิตศาสตร แทน คณิต 2  

 * ผูสมัครท่ีสําเร็จการศึกษากอนปการศึกษา 2563 ตองสมัครสอบวิชาสามัญ คณิต 2 โดยไปสอบพรอมกับการสอบ O-NET   

 6.2 รอบ Admission 2   
 

คะแนนมาตรฐาน 
รูปแบบที่ 1 รูปแบบที่ 2 รูปแบบ 3 

คาน้ําหนัก (%) คาน้ําหนัก (%) คาน้ําหนัก (%) 

GPAX 20 20 20 

O-NET 30 30 30 

GAT 30 50 30 

PAT 1  20 - - 

PAT 7 (เลือก 1 วิชา ยกเวน PAT7.6 ภาษาบาลี) - - 20 

จํานวนรับ 35 คน 20 คน 20 คน 
 

 

 

 

หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตรวจพบวาผูสมัครรายใดมีคณุสมบัติไมตรงตามประกาศรับสมัครฯ 

 ถือวาผูนั้นขาดคุณสมบัติไมมีสิทธิเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

การพิจารณาและการตัดสินผลคัดเลือก ใหคณะกรรมการคณะ/สถาบัน/มหาวิทยาลัย เปนผูวินิจฉัยช้ีขาด  

ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่ส้ินสุด 
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7. ขอกาํหนดสําหรับผูสมัคร 

 กอนการสมัคร ผูสมัครตองศึกษาคณุสมบัติและเกณฑการคัดเลือกอยางละเอียด และปฏิบัติตามข้ันตอนที่กําหนดดวย

ความระมัดระวัง ตามคูมือระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  (Thai University Central Admission 

System : TCAS) ปการศึกษา 2564 สําหรับผูสมัคร ของที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ที่ www.mytcas.com 

 ผูสมัครทุกคนมีสิทธ์ิเขาศึกษา คนละ 1 สิทธ์ิ ผูสมัครสามารถเลือกสมัครแบบใดและรอบใดก็ไดตามหลักเกณฑ

กําหนด และเขามายืนยันสิทธ์ิในระบบตามประกาศของระบบการคัดเลือกกลาง และการสละสิทธิ์ใหเปนไปตามขอกําหนด

ของประกาศที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ซึ่งการยืนยันสิทธ์ิและสละสิทธิ์จะตองทําในระบบการคัดเลือกกลางตาม

ระยะเวลาที่กําหนดไวเทานั้น การสละสิทธิ์นอกเหนือจากเวลาที่กําหนดหรือไปสละสิทธ์ิ หรือแจงไมใชสิทธ์ิที่สถาบันอุดมศึกษา 

หรือการสงจดหมายขอสละสิทธ์ิ ไมนับเปนการสละสิทธิ์ในระบบการคัดเลือกกลาง 

 

8. การรับสมัครและการชําระเงิน   

รับสมัครผานระบบรับสมัครออนไลน ทางอินเตอรเน็ต ซ่ึงสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)  

เปนสวนกลางในการรับสมัครผานทาง student.mytcas.com วันที่ 7 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2564 

ผูสมัครเลือกเกณฑ Admission 1 และ/หรือ Admission 2 ได (สมัครเกณฑใดเกณฑหนึ่ง หรือสมัครทั้ง 2 เกณฑได) 

โดยเลือกสมัครไดสูงสุด ไมเกิน 10 อันดบั แบบเรียงลําดบั (ลําดับที่ 1 คือสาขาวิชาที่ตองการเขาศึกษามากที่สุด) 

 

 

 

โดยอัตราคาธรรมเนียมการสมัครเพ่ือเขาศึกษา มีดังน้ี  

สมัคร  1  อันดับ มีคาใชจายในการสมัคร 150 บาท 

สมัคร  2  อันดับ มีคาใชจายในการสมัคร 200 บาท 

สมัคร  3  อันดับ มีคาใชจายในการสมัคร 250 บาท 

สมัคร  4  อันดับ มีคาใชจายในการสมัคร 300 บาท 

สมัคร  5  อันดับ มีคาใชจายในการสมัคร 400 บาท 

 สมัคร  6  อันดับ มีคาใชจายในการสมัคร 500 บาท 

 สมัคร  7  อันดับ มีคาใชจายในการสมัคร 600 บาท 

 สมัคร  8  อันดับ มีคาใชจายในการสมัคร 700 บาท 

 สมัคร  9  อันดับ มีคาใชจายในการสมัคร 800 บาท 

 สมัคร  10  อันดับ มีคาใชจายในการสมัคร 900 บาท 

 

9.  การยืนยันสิทธิเขาศึกษา 

ข้ันตอนการยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษาใหเปนไปตามการบริหารจัดการและข้ันตอนของสมาคมที่ประชุมอธิการบด ี

แหงประเทศไทย (ทปอ.) กําหนดใหยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษาโดยเลือกสาขาวิชาที่ผานการคัดเลือกเพียงสาขาวิชาเดียวในระบบ 

TCAS ถาผูสมัครไดกด “ยืนยันสิทธิ์” เขาศึกษาในสาขาวิชาหน่ึงไปแลว และตองการเปลี่ยนสาขาวิชาที่ยืนยันสิทธ์ิ ผูสมัคร

สามารถทําการเปล่ียนแปลงไดอีกเพียง 2 ครั้งเทาน้ัน จนถึงเวลาปดระบบการใหยืนยันสิทธิ์ (นับรวมจํานวนคร้ังที่กด “ยืนยัน

สิทธิ์” ไดสูงสุด 3 ครั้ง) โดยระบบจะนับเปนหน่ึงคร้ังของการยืนยันสิทธิ์  หากถาผูสมัครไมกด “ยืนยันสิทธิ์ หรือ “ไมใชสิทธิ์” 

ภายในชวงเวลาที่กําหนด จะถือวาผูสมัครยังไมไดใชสิทธิ์ในการเขาศึกษา และไมตองการเขาศึกษาในสาขาวิชาที่ไดรับการ

คัดเลือก ซ่ึงจะขอใชสิทธ์ิเขาศึกษา ภายหลังจากชวงเวลาที่กําหนดไมได  

 

ข้ันตอนการสมัครใหเปนไปตามการบริหารจัดการ 

ของที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) 
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ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2564 

รอบท่ี 3 Admission 1 และ Admission 2 
 

กิจกรรม วัน  เดือน  ป สถานที่ / เว็บไซต 

ลงทะเบียนใชงานระบบ TCAS  

(สําหรับผูท่ียังไมเคยลงทะเบียนมากอน) และ  

เลือกสาขาวิชาที่ตองการสมัครแบบเรียงลําดับ 

ไมเกิน 10 อนัดับ พรอมชําระเงินคาสมัคร 

วันที่ 7 - 15 พฤษภาคม 2564 student.mytcas.com 

ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 3 คร้ังที่ 1 วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 student.mytcas.com 

ผูสมัครทุกคนเขาระบบเพื่อยืนยันสิทธ์ิ หรือ  

แสดงความจํานงในการประมวลผลครั้งที่ 2 

วันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2564 student.mytcas.com 

ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 3 คร้ังที่ 2  วันที่ 1 มถิุนายน 2564 student.mytcas.com 

เขารับการสัมภาษณและตรวจคุณสมบัติเพิ่มเติม Admission 1 และ 2 

5 มิถุนายน 2564 

(รายละเอียดจะประกาศใหทราบอีกครั้ง) 

อาคารเรยีนรวมกลุมสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ศูนยรังสิต 

ประกาศรายชื่อผูยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษา วันที่ 10 มิถุนายน 2564 www.tuadmissions.in.th 

ประกาศปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม 

 การจัดระดับพื้นฐานความรูภาษาตางประเทศ 

 การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม 

 การจดทะเบียน 

 การตรวจรางกายนักศึกษาใหม 

จะแจงใหทราบภายหลัง สํานักงานทะเบียนนักศึกษา 

www.reg.tu.ac.th 

 

เปดภาคการศึกษา  เดือนสิงหาคม 2564 

(จะแจงใหทราบภายหลัง) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร           
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รายละเอียดและเงื่อนไขการรับนักศึกษาของหลักสูตรที่เขารวมโครงการ THAMMASAT FRONTIER SCHOOL  

ปการศึกษา 2564  

 

คณะ / หลักสูตร 

เปารับ จํานวน

รับ

สูงสุด 

รายวิชาพื้นฐาน 

ท่ีตองผานการ

ประเมินผลการเรียนรู  

คาธรรมเนียมตอภาคการศึกษา 

กอน 

เขาหลักสูตร 

หลัง 

เขาหลักสูตร 

คณะนิติศาสตร      

1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 10 15 LA100 ไมต่ํากวา 70 13,000 13,800 

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี      

2. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   10 15 AC201 ไมต่ํากวา B 13,000 14,200 

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   10 15  13,000 14,200 

3.1 วิชาเอกการเงิน   FN201 ไมต่ํากวา B   

3.2 วิชาเอกการตลาด   MK201 ไมต่ํากวา B   

3.3 วิชาเอกระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ   IS201 ไมต่ํากวา B   

3.4 วิชาเอกการบริหารองคการ การประกอบการและ

ทรัพยากรมนุษย  

- กลุมวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 

- กลุมวิชาการเปนผูประกอบการและการบริหาร 

   

 

HR201 ไมตํ่ากวา B 

ER211 ไมตํ่ากวา B 

  

3.5 วิชาเอกบริหารธุรกิจระหวางประเทศ โลจิสติกส

และการขนสง 

- กลุมโลจิสตกิส 

- กลุมการขนสง 

- กลุมบริหารธุรกิจระหวางประเทศ  

   

 

LO212 ไมต่ํากวา B 

IT211 ไมต่ํากวา B 

IB311 ไมต่ํากวา B  

  

3.6 วิชาเอกบริหารการปฏิบัติการ   OM201 ไมต่ํากวา B   

3.7 วิชาเอกธุรกิจอสังหาริมทรัพย   RB211 ไมต่ํากวา B   

คณะรัฐศาสตร      

4. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต   10 15 PO211 ไมตํ่ากวา C 13,000 13,000 

คณะเศรษฐศาสตร      

5. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 10 15 EC211 ไมต่ํากวา B 13,000 14,200 

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร      

6. หลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต 10 15 SW111 ไมต่ํากวา B * 13,000 13,800 

คณะศิลปศาสตร      

7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  10 15 EG231 ไมต่ํากวา B+ ** 13,000 15,300 

8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 10 15 PY200 ไมต่ํากวา B+ 13,000 15,300 

คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน      

9. หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต   10 15 JC200 หรือ JC201  

ไมตํ่ากวา B+ 

13,000 14,800 

คณะวิทยาการเรียนรูและศึกษาศาสตร      

10. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู   10 15 LSE101 หรือ LSE102 

หรือ LSE103  

ไมตํ่ากวา B+ 

 

 

13,000 15,000 
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คณะ / หลักสูตร 

เปารับ จํานวน

รับ

สูงสุด 

รายวิชาพื้นฐาน 

ท่ีตองผานการ

ประเมินผลการเรียนรู  

คาธรรมเนียมตอภาคการศึกษา 

กอน 

เขาหลักสูตร 

หลัง 

เขาหลักสูตร 

คณะสาธารณสุขศาสตร      

11. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสรางเสริม

สขุภาพเชิงนวัตกรรม       

(ผูเรียนควรมีพื้นฐานความรูวิชาดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรใน

ระดับด)ี  

10 15 PB171 ไมต่ํากวา B 13,000 16,500 

วิทยาลัยสหวิทยาการ     โครงการพิเศษ 

12. หลกัสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมืองและ

เศรษฐศาสตร (ทาพระจันทร) (โครงการพิเศษ)  

20 30 IP100 หรือ IP101 หรือ 

IP102 หรือ IP103 หรือ 

PO211 หรือ EC211  

ไมตํ่ากวา B 

13,000 ภาคเรียนท่ี 1 ประมาณ 

50,000 บาท 

ภาคเรียนท่ี 2 ประมาณ 

31,000 บาท 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผงัเมือง       

13. หลักสูตรการผังเมืองบัณฑิต  (โครงการพิเศษ) 5 8 UP102 ไมตํ่ากวา B 13,000 ภาคเรียนท่ี 1 ประมาณ  

55,000-59,000 บาท 

ภาคเรียนท่ี 2 ประมาณ 

51,000-53,000 บาท 

รวมจํานวนรับ  135 คน  203 คน    

 

หมายเหตุ  

* นักศึกษาที่ประสงคจะเขาศึกษาในคณะสังคมสงเคราะหศาสตร ตองศึกษาผานรายวิชาที่เปนรายวิชาจําเปนตองศึกษา 

SW212 และ SW222 ไมตํ่ากวา B+ จึงจะมีสทิธิสาํเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาของหลักสูตรภายในระยะเวลา 4 ป 

** นักศึกษาที่ประสงคจะเขาศึกษาในคณะศิลปศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ตองศึกษาผานรายวิชาบังคับกอนตามเง่ือนไข 

คือ TU050, TU105 และ EG221 จึงจะสามารถลงทะเบียน EG231 ในภาคเรียนที่ 2 เพ่ือย่ืนเขาหลักสูตรในภาคเรียนที่ 3 ได ทั้งน้ี  

การขอยกเวนรายวิชาภาษาอังกฤษใหเปนไปตามประกาศของคณะศลิปศาสตร และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 


