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ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
เรื่อง การรับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพัฒนาร่วมสมยัและปฏิบัติการพฒันา 
วิทยาลัยพฒันศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ประจำปีการศึกษา 2565 

-------------------------------------- 

โดยที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาร่วมสมัยและปฏิบัติการพัฒนา วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ 
ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ประจำปีการศึกษา 2565 จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือก ดังนี ้

1. คุณสมบัตผิู้สมคัร
1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีทุกสาขาหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา

ในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ 
1.2 ต้องมีค่าระดับเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป หรือมีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี 

ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 
1.3 คุณสมบัติของผู้ เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561  

2. การคัดเลือกเข้าศึกษา
2.1 ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ และ/หรือผ่านการพิจารณา

เอกสารเชิงแนวคิดการวิจัย (Research Concept Paper) กรณีผู้สมัครเลือกศึกษาแผน ก แบบ ก1 
2.2 ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบ

ต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร) ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรก์ำหนด 
2.3 ผู้เลือกศึกษาแผน ก แบบ ก1 จะต้องเปน็ผู้ที่มีพื้นที่ทำงาน หรือมีประสบการณ์ทำงานกับ

โครงการทางสังคม และต้องยื่นเอกสารเชิงแนวคิดการวิจัย (Research Concept Paper) ทางอีเมล 
ma@psds.tu.ac.th ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 

2.4 เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ/หรือวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ กำหนด 
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3. เงื่อนไขการสมัครและการสอบ 
3.1 ผู้สมัครต้องตรวจสอบ และรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง 

หากตรวจสอบในภายหลังพบว่า ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้นั้น 
ขาดคุณสมบัติ และหมดสิทธิ์เข้าศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

3.2 ในกรณีที่ผู้สมัครเคยทดสอบภาษาอังกฤษ (TU-GET) มาก่อน และผลการทดสอบ      
ยังไม่เกิน 2 ปี ให้แนบผลการทดสอบมาพร้อมกับใบสมัคร หากผู้สมัครยังไม่เคยทดสอบภาษาอังกฤษ      
(TU-GET) มาก่อนต้องไปสมัครสอบที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และส่งผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษทางอีเมล ma@psds.tu.ac.th ภายในกำหนดวันขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 

3.3 ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ต้องนำหลักฐานการสำเร็จการศึกษา หรือคาดว่าจะสำเร็จ
การศึกษาพร้อมใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) มาแสดงให้หลักสูตรในวันสอบสัมภาษณ์ 

หลักฐานตามข้อ 2.3 หากผู้สมัครไม่สามารถนำหลักฐานดังกล่าวมามอบให้ ภายในกำหนด 
อาจไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าสอบสัมภาษณ์ 
 

4. การสมัครสอบและการชำระเงินค่าสมัครสอบ 
4.1 วันรับสมัคร 
     ตั้งแต่บัดน้ี – วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 
4.2 ช่องทางการรับสมัคร 

  สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผู้สมัครสามารถกรอกใบสมัคร และสมัครได้ที่  
www.psds.tu.ac.th  

  โดยใบสมัครที่สมัครทางอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินค่าสมัครสอบ 
จำนวน 350.- บาท และส่งหลักฐานการชำระเงินให้วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ โดยแนบมาพร้อม
ใบสมัคร หรือส่งทางอีเมล ma@psds.tu.ac.th ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565  

  สามารถชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 
ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เลขที่บัญชี 984 – 2 – 38985 – 5 
 

5. อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร 
    อัตราค่าสมัครสอบ 350.- บาท 

 

6. จำนวนการรับเข้าศึกษา 
6.1 วิชาเอกการพัฒนาร่วมสมัยและการประเมินผลเชิงพัฒนา จำนวน 15 คน 
6.2 วิชาเอกปฏิบัติการพัฒนา จำนวน 10 คน 

 

7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบข้อเขยีน 
วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ท่ี www.psds.tu.ac.th  

 

mailto:ma@psds.tu.ac.th
http://www.psds.tu.ac.th/
http://www.psds.tu.ac.th/
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8. วันสอบข้อเขียน 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 (Take Home) 
 

9. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ ์
วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ท่ี www.psds.tu.ac.th 

 

10. วันสอบสมัภาษณ ์
วันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2565 (ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting) 

 

11. การประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์เข้าศึกษา 
 วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ท่ี www.psds.tu.ac.th 

 

12. เงื่อนไขการขึ้นทะเบียนนักศึกษา 
 12.1 ผู้ที่ผ่านการรับเข้าศึกษาต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  

นายทะเบียนกำหนด ภายใน 14 วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษา เว้นแต่กรณี มี เหตุผลความจำเป็น  
นายทะเบียนอาจอนุญาตผ่อนผันการขึ้นทะเบียนได ้แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาแรก 

ผู้ที่ผ่านการรับเข้าศึกษาโดยใช้วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศต้องยื่นใบสำคัญแสดงวุฒิ
การศึกษาต่อคณะในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วย แต่หากยังไม่สามารถนำส่งได้นายทะเบียนอาจผ่อนผัน 
ให้นำมาส่งในภายหลัง แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาแรก หากพ้นกำหนดเวลาที่ผ่อนผันให้
แล้วยังไม่อาจนำส่งได้ให้นายทะเบียนเพิกถอนการขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษา 

12.2 ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสังกัดหลักสูตรใดแล้วจะย้ายหลักสูตรมิได้ เว้นแต่จะมี
เหตุผลและความจำเป็น ให้นักศึกษายื่นคำร้องพร้อมแสดงเหตุผลต่อคณบดีเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการ
ประจำคณะ 

การขอย้ายหลักสูตรจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะของหลักสูตรที่
จะขอย้ายไปศึกษา และให้นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่การศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย 

เมื่อได้รับความเห็นชอบตามวรรคสองแล้วให้นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่เป็นนักศึกษา 
ในหลักสูตรเดิมด้วย 

12.3 หากมีการตรวจพบว่าผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามตามข้อ 12.2 หรือได้ใช้เอกสารหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนอันเป็นเท็จ ให้นายทะเบียนเสนอต่อ
อธิการบดีเพิกถอนการขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษาผู้นั้น 

หากมีกรณีตามวรรคหนึ่งปรากฏขึ้นกับผู้ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว ให้อธิการบดีเสนอต่อ 
สภามหาวิทยาลัยเพิกถอนปริญญาบัตรของผู้นั้น 
 
 
 
 

http://www.psds.tu.ac.th/
http://www.psds.tu.ac.th/
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13. อัตราค่าธรรมเนียม
ค่ า ธ ร ร ม เนี ย ม ก า ร ศึ ก ษ า ที่ ต้ อ ง ช ำ ร ะ ต่ อ ภ า ค ก า ร ศึ ก ษ า  ต า ม  “ ร ะ เบี ย บ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปกติ     
แบบเหมาจ่าย พ.ศ. 2555” ภาคการศึกษาละ 19,400.- บาท 

 ทั้งนี้ การจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย ไม่รวมวิชา มธ.005 ภาษาอังกฤษ 1 มธ.006 
ภาษาอังกฤษ 2 และวิชาปรับพื้นความรู้ที่นักศึกษาใหม่ต้องลงทะเบียนเรียน โดยให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมเป็น
รายวิชาตามอัตราหน่วยกิตล่าสุด 

   ประกาศ  ณ  วันที่       เมษายน  พ.ศ. 2565 

             (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  เจรญิลาภนพรัตน)์ 
             ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับเข้านักศึกษา 

   ปฏบิัติการแทนอธิการบด ี

29

http://www.tu.ac.th/overview/admin/exec/25.surapon/vice-rector/sirirak.htm
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×ĆĚîêĂîĒúąÖøĂïÖćøÝĆéìĞćđĂÖÿćøđßĉÜĒîüÙĉéÖćøüĉÝĆ÷ǰ(Research Concept Paper) 
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2565 
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øć÷úąđĂĊ÷éìĊęÝąêšĂÜîĞćđÿîĂĔîđĂÖÿćøĄǰðøąÖĂïéšü÷ 
	�
ǰÙüćöÿĞćÙĆâĒúąđðŨîöć×ĂÜđøČęĂÜ (Ăíĉïć÷ÙüćöÿĞćÙĆâĒúąðøąē÷ßîŤ×ĂÜđøČęĂÜìĊęÿîĔÝìĞćđðŨî

üĉì÷ćîĉóîíŤêŠĂóČĚîìĊęÖćøìĞćÜćî×ĂÜêîđĂÜǰǰĀøČĂêŠĂÖćø×÷ć÷ĂÜÙŤÙüćöøĎšĔîðøąđéĘîìĊęñĎšÿöĆÙøÿîĔÝĒúąđÖĊę÷ü×šĂÜ
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	�
ǰÙĞćëćöÖćøüĉÝĆ÷ǰ	øąïčðøąđéĘîìĊęÿÜÿĆ÷ǰêšĂÜÖćøĀćÙĞćêĂïéšü÷ÖćøìĞćüĉÝĆ÷
   
	�
ǰüĆêëčðøąÿÜÙŤÖćøüĉÝĆ÷ 
	�
ǰøąđïĊ÷ïüĉíĊÖćøüĉÝĆ÷óĂÿĆÜđ×ðǰǰ 
	�
ǰÖøĂïÙüćöÙĉéǰ(øąïčóĂÿĆÜđ×ðüŠćöĊĒîüÙĉéǰìùþãĊǰĄúĄǰĂąĕøĀøČĂĕöŠìĊęñĎšđÿîĂÝąîĞćöćĔßš 

ĔîÖćøüĉÝĆ÷ǰĒîüÙĉé-ìùþãĊéĆÜÖúŠćüđĀöćąÿöĂ÷ŠćÜĕøÖĆïđøČęĂÜìĊęüĉÝĆ÷ǰ) 
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	�
ǰ*Ùüćö÷ćüðøąöćèǰ5-7 Āîšćǰ(ĕöŠøüöïøøèćîčÖøö) 
	�
ǰǰêĆüĂĆÖþøǰTH Sarabun new ×îćéǰ��ǰóĂ÷êŤ 
	�
ǰǰøą÷ą×Ăïǰ�ǰîĉĚüǰìĆĚÜǰ�ǰéšćîǰ  
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�. đÖèæŤÖćøóĉÝćøèćǰ 
�.1 ÙüćöđĀöćąÿö×ĂÜðøąđéĘîìĊę đúČĂÖöćüĉÝĆ÷đðŨîüĉì÷ćîĉóîíŤ ǰ(ñĎšđÿîĂöĊÙüćöøĎšÙüćöđ×šćĔÝǰǰ

ðøąÿïÖćøèŤóĂÿöÙüøìĊęÝąöćýċÖþćêŠĂ÷ĂéÙüćöøĎšìĊęöĊĂ÷ĎŠéšü÷ÙüćöìĞćüĉÝĆ÷ǰđóČęĂîĞćĕðĔßšðøąē÷ßîŤ) 
�.2 ÙüćöÿĂéÙúšĂÜ×ĂÜðøąđéĘîìĊęýċÖþćÖĆïÙĞćëćöÖćøüĉÝĆ÷ìĊęêĆĚÜǰ  
�.3 ÙüćöđĀöćąÿö×ĂÜøąđïĊ÷ïüĉíĊÖćøüĉÝĆ÷ìĊęĔßš 
�.4 ÙüćöëĎÖêšĂÜđĀöćąÿö×ĂÜìùþãĊǰĒîüÙĉéǰìĊęîĞćöćĔßšđðŨîÖøĂïÙüćöÙĉéĔîÖćøýċÖþć 
�.5 ÿćöćøëêĂïÙĞćëćöđÖĊę÷üÖĆïđĂÖÿćøđßĉÜÙüćöÙĉé×ĂÜêîđĂÜĕéšǰǰđöČęĂøĆïÖćøìéÿĂïðćÖđðúŠćĔîüĆî

ÿĂïÿĆöõćþèŤ 

đÖèæŤÖćøóĉÝćøèćöĉĕéšöčŠÜüŠćđĂÖÿćøđßĉÜÙüćöÙĉéĄîĆĚîÝąêšĂÜëĎÖêšĂÜǰ(100%)  ĕöŠöĊ×šĂïÖóøŠĂÜǰĀćÖ
óĉÝćøèćüŠćđĂÖÿćøđßĉÜÙüćöÙĉéĒúąÖćøìéÿĂïðćÖđðúŠćǰÿąìšĂîëċÜÙüćöøĎšÙüćöđ×šćĔÝĔîøąéĆïìĊęđóĊ÷ÜóĂÝąĕð
óĆçîćÖćøìĞć×šĂđÿîĂēÙøÜøŠćÜüĉì÷ćîĉóîíŤõć÷ĔêšÙĞćĒîąîĞć×ĂÜÙèćÝćø÷ŤìĊę ðøċÖþćüĉì÷ćîĉóîíŤǰĒúąöĊ
ÙüćöÿćöćøëìĊęÝąđ×Ċ÷îüĉì÷ćîĉóîíŤĔĀšñĎšĂČęîĂŠćîĕéšđ×šćĔÝǰĂĊÖìĆĚÜđðŨîÖćøüĆéñúüŠćǰñĎšñŠćîÖćøÙĆéđúČĂÖÝąêšĂÜđøĊ÷î
üĉßćĔéđóČęĂđóĉęöđêĉöÙüćöøĎšđðŨîóĉđýþĂĊÖĀøČĂĕöŠǰ	üĉßćüĉÝĆ÷ǰüĉßćĒîüÙĉéìùþãĊ
 

ÙèąÖøøöÖćøéĞćđîĉîÖćøÿĂïÙĆéđúČĂÖđ×šćýċÖþćêŠĂ 
ĀúĆÖÿĎêøýĉúðýćÿêøöĀćïĆèæĉêǰÿć×ćüĉßćÖćøóĆçîćøŠüöÿöĆ÷ĒúąðäĉïĆêĉÖćøóĆçîć 

üĉì÷ćúĆ÷óĆçîýćÿêøŤǰðŞü÷ǰĂċěÜõćÖøèŤǰǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷íøøöýćÿêøŤ 




