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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาในการจัดการความรู เร่ืองการจัดทําประกาศรับสมัครการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา ระดับปริญญาตรี 
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 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ถือไดวาเปนมหาวิทยาลัยของประชาชน เปนสถาบันการศึกษาที่มี

จุดมุงหมายของความเปนเลิศทางวิชาการ  มีการพัฒนาระบบการคัดเลือกใหม ๆ เพื่อเปนการกระจายโอกาส              
ทางการศึกษา  สงเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา และเพื่อดําเนินการคัดเลือกบุคคลที่มีความถนัดและตั้งใจท่ีจะ    
เขาศึกษาในคณะที่มีความสนใจอยางแทจริง  ตลอดจนเพื่อผลิตบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาออกไปใหมีคุณภาพทั้งทาง  
ดานวิชาการ และจริยธรรม   จึงทําใหการรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในระดับปริญญาตรี  ปจจุบัน
นอกจากการรับนักศึกษาโดยผานการคัดเลือกรวมในระบบคัดเลือกผานระบบกลาง (Admissions)  มหาวิทยาลัยยังมี  
การรับนักศึกษาโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรดําเนินการเอง  แยกออกเปน  

• การรับตรง  
1.  โครงการรับตรงที่มหาวิทยาลัยดําเนินการ (โครงการปกติ) 
2.  โครงการรับตรงที่คณะดําเนินการ (โครงการพิเศษ)  หลักสูตรภาษาไทย และ 
ภาษาอังกฤษ 

• การรับโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  

• การรับโครงการผูมีความสามารถพิเศษ / ดีเดน   
 
จากการรับนักศึกษาดังกลาวขางตนของมหาวิทยาลัย  จึงเกิดโครงการตาง  ๆ ข้ึนอยางหลากหลาย  

ทําใหมีชองทางหรือประตูการเขาสูการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมากขึ้น  และการสมัครใน
แตละโครงการมีแนวโนมท่ีจํานวนผูสมัครจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ  ประกอบกับมหาวิทยาลัยไดมีการขยายการเรียน     
การสอนไปยังสวนภูมิภาคเพิ่มอีก 1 ศูนย   คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง  ซึ่งในปจจุบันมีการจัดการเรียน
การสอน   คณะนิติศาสตร   คณะสังคมสงเคราะหศาสตร   คณะศิลปกรรมศาสตร  สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ    หัตถ
อุตสาหกรรม   วิทยาลัยสหวิทยาการ 

 
  สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ถือไดวา เปนหนวยงานกลาง มีหนาท่ี
รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการรับเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี  แตเนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการรับเขาศึกษาจากหลาย
โครงการ  ท้ังการรับผานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โครงการคัดเลือกตรง  ตลอดจนโครงการพิเศษตาง ๆ 
ของมหาวิทยาลัย  ท่ีบางโครงการคณะ/โครงการจะเปนผูดําเนินการเอง   ทําใหมีรูปแบบหรือวิธีการรับเขาศึกษา
คอนขางที่จะหลากหลาย    
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  ดังนั้น ในฐานะที่สํานักทะเบียนและประมวลผลเปนหนวยงานที่ดําเนินการดานการรับนักศึกษา
จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองจัดระบบงานการรับนักศึกษาใหมท่ีเปนระบบอยางตอเนื่อง  นอกจากคูมือการปฏิบัติงานที่ไดมี
การจัดทําข้ึนเพื่อใหการดําเนินงานมีข้ันตอนที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดแลว  ยังมี
เทคนิคตาง ๆ ในการทํางานที่สะสมมากับบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานนี้ หรือความรูใดที่ผูปฏิบัติงานจําเปนจะตองรู  
เพราะถึงแมวาปจจุบันระบบเทคโนโลยีจะไดเขามามีบทบาท  เปนหัวใจตอการดําเนินงานในสวนตาง ๆ  ตอเนื่องกันเขา
เปนกระบวนการ (Process)  ของการดําเนินงานแตละข้ันตอน ก็มิไดหมายความวาทรัพยากรมนุษยจะขาดความสําคัญ
ไป การดําเนินงานบางอยางยังจําเปนตองอาศัยบุคลากรดวยเชนกัน  มิไดมีความสําคัญลดนอยลงแตอยางใด เพราะ
เทคนิคตาง ๆ ท่ีบุคลากรไดมีการนํามาใชในการปฏิบัติงาน เปนประสบการณอันล้ําคาท่ีควรไดมีการสืบทอดตอกันไป   
จะอาศัยแตเทคโนโลยีมาใชกับการดําเนินงานเพื่อใหมีประสิทธิภาพ และเกิดความสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน อยางเดียวมิได   

  ท้ังนี้  จึงถือโอกาสนี้ใหมีการจัดทําองคความรูเกี่ยวกับงานรับเขาศึกษา  โดยเริ่มตนจะไดมีการจัดการ
ความรูการจัดทําประกาศรับสมัครการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา ระดับปริญญาตรี  โดยมหาวิทยาลัยคัดเลือกเอง  
โครงการรับตรง  โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบทและโครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง  กอนเปนลําดับแรก  
และในโอกาสตอ ๆ ไป  จะดําเนินการจัดทําองคความรูใหครบถวนในกระบวนการดําเนินงาน  ในระบบงานการรับ
นักศึกษาใหมในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยตอไป 

   
1.2  วัตถุประสงค   

1. เพื่อใหบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานงานรับเขาศึกษา ไดทราบถึงข้ันตอน ตลอดจนแนวทางใน      
การจัดทําประกาศการรับสมัคร  

2. เพื่อใหบุคลากรไดทราบถึงความเสี่ยงท่ีจะเกิดปญหาในการใหบริการประชาชน  และแนวทางใน
การบริหารความเสี่ยง เพื่อปรบัปรุงประสิทธิภาพในการทํางานและเสริมสรางกลยุทธใหสอดคลองกับปจจัยตาง ๆ ท่ีจะ
มีการเปลี่ยนแปลงตอไปในอนาคต  และลดขอรองเรียนที่อันอาจเกิดข้ึนได 
  3.     เพื่อความชัดเจน  โปรงใส  ตรวจสอบได   และเปนธรรม   
 
1.3  ขอบเขต 
  การจัดการองคความรู สําหรับการจัดทําประกาศการรับสมัครฉบับนี้  ครอบคลุมตั้งแตสํานักทะเบียน
และประมวลผล  รับนโยบายการรับบุคคลเขาศึกษาจากมหาวิทยาลัยในแตละปการศึกษา มาดําเนินการจัดทําราง
ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาระดับปริญญาตรี  เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร(ถามี)/
คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก และเผยแพรประกาศการรับสมัครฯ  ตอไป 
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บทที่  2 
                              การจดัทําประกาศโครงการรับตรง 

 
2.1  ความเปนมาโครงการรับตรง  
 
  การรับนักศึกษาโดยวิธีการสอบคัดเลือกตรง เปนการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ระดับปริญญาตรี โดยไมผานการสอบคัดเลือกระบบการคัดเลือกกลาง ของสํานักงานคณะกรรมการ     
การอุดมศึกษา ซึ่งถือวามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนมหาวิทยาลัยแหงแรกที่ไดเปดรับตรงจากทั่วประเทศ โดยมี
วัตถุประสงค และเปาหมาย คือ 

1.  เพื่อดําเนินการคัดเลือกบุคคลที่มีความถนัดและตั้งใจที่จะเขาศึกษาคณะนั้น ๆ อยางแทจริง 
2.  เพื่อมีมาตรการและรูปแบบในการคัดเลือกเขาตรงคณะนั้น ๆ โดยเฉพาะ 
3.  เพื่อใหไดบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา มีคุณภาพดี  ท้ังทางดานวิชาการและจริยธรรม 
4.  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลการศึกษา และผลสําเร็จของนักศึกษาที่เขามาศึกษา ท้ัง 2 วิธี 
5.  เพื่อสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในแผนพัฒนาประเทศ ระยะที่ 8   
       ท่ีมุงเนนคุณภาพบัณฑิต 

  วิธีการสอบคัดเลือกตรงนี้  จะไดนักศึกษาที่ดีท่ีสุด นักศึกษาจะมีความถนัดและชอบที่จะเรียนในคณะ/
สาขาวิชา อยางจริงจัง และผลการศึกษาจะอยูในระดับดีกับดีมาก  เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดประสานงานกับโรงเรียนใน
การคัดเลือก มีการจัดนิเทศอาจารยแนะแนว  ผูปกครอง และนักเรียน เมื่อเปรียบเทียบกับนักศึกษาที่ผานการคัดเลือก
ระบบกลาง บางคนขาดความรูเรื่องการเรียนตอในสาขาวิชานั้น ๆ  บางคนไมไดตั้งใจจะเขาเรียนในคณะนั้น ๆ แตเลือก
ไวในอันดับรองลงมา  บางคนปรับตัวไมไดก็สละสิทธิ์ในที่สุด กลาวไดวาการคัดเลือกนักศึกษาโดยวิธีการสอบคัดเลือก
ตรง มหาวิทยาลัยจะเปนผูคัดเลือกวัตถุดิบ (INPUT)คือ นักศึกษาเอง 

  การรับสมัคร  จะรับสมัครจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  ท่ีมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 
2.75  โดยในเริ่มแรกของโครงการจะใหโรงเรียนเปนผูพิจารณาคัดเลือกสงนักเรียนเขาสมัครสอบเนื่องจากมีการกําหนด
สัดสวนที่โรงเรียนจะสงสมัครไว   และการสมัครผูสมัครแตละคนมีสิทธิ์สมัครเขาศึกษาไดเพียง 1 คณะเทานั้น  ตอมา
ในปการศึกษา 2544 ไดมีการเปดกวางใหกับผูท่ีมีคุณสมบัติครบถวนไดมีโอกาสเทาเทียมกัน จึงใหนักเรียนสมัครไดเอง
โดยตรงโดยไมจํากัดจํานวน 

พ้ืนที่ในการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2539   เฉพาะกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล 
ปการศึกษา 2540   เฉพาะกรุงเทพฯมหานคร และจังหวัดในภาคกลาง รวม  19  จังหวัด 

ไดแก  นนทบุรี  ปทุมธานี  สระบุรี  ลพบุรี  สุพรรณบุรี  อางทอง  อุทัยธานี  
พระนครศรีอยธุยา  ชัยนาท  นครปฐม  สุพรรณบุรี  ราชบุรี  เพชรบุรี  
ประจวบคีรีขันธ  สมุทรปราการ  สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร  กาญจนบุรี   
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ตั้งแตปการศึกษา 2541  เปนตนมา ท่ัวประเทศรวม  76  จังหวัด 
สําหรับโครงการที่เปดสอน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง  จะรับนักเรียนจากทั่วประเทศ 

และมีการกําหนดโควตาใหกับนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ  17  จังหวัด  ไดแกจังหวัดเชียงใหม  เชียงราย  ลําปาง  
ลําพูน  นาน  แพร  พะเยา  เพชรบูรณ  ตาก  แมฮองสอน  กําแพงเพชร  สุโขทัย  พิจิตร  อุทัยธานี  นครสวรรค  
พิษณุโลก และอุตรดิตถ  จํานวนไมนอยกวารอยละ  50  ของแตละสาขา 
  ปจจุบัน   จํานวนรับและกําหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม คุณสมบัติท่ัวไปคุณสมบัติเฉพาะวิธีการคัดเลือก 
ไดมีการปรับเปลี่ยนไปบางแลว. 
 
2.2  กฎ  ระเบียบที่เกี่ยวของ 
   
  การจัดทําประกาศการรับสมัคร ผูจัดทําควรท่ีจะมีความรูและศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ 
ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการรับเขาศึกษา  ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวของกับสิทธิของผูสมัครคัดเลือกที่พึงจะไดรับ        
เพื่อนํามาใชประโยชนในการกําหนดแนวทางในการกําหนดคุณสมบัติท่ัวไป   คุณสมบัติเฉพาะ  หรือ เงื่อนไขตาง ๆ  ท่ี
ตองไมขัดตอกฎหมาย หรือ ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ นอกจากรายละเอียดขางตนแลว  การกําหนดยังมีการอางอิง
จากคุณสมบัติการคัดเลือกในระบบคัดเลือกกลางดวย 
 1.  กฎหมายรัฐธรรมนูญ   มาตรา 30  สวนที่ 2  ความเสมอภาค 
  มาตรา  30  บุคคลยอมเสมอกนัในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน   
  ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน 
  การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด  เช้ือชาติ  
ภาษา  เพศ อายุ  ความพิการ  สถานภาพทางกายหรือสุขภาพ  สถานะทางบุคคล  ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสงัคม   ความ
เชื่อทางศาสนา  การศึกษาอบรม  หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันมาขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ  จะกระทํามิได   
  มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรอืสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพได
เชนเดียวกับบุคคลอื่น  ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม 
 
 2.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี  พ.ศ.  2540  
                     (คัดเฉพาะสวนที่เกี่ยวกับการรับเขาศึกษา) 

ขอ  7.  คุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา 
7.1 ตองไมเปนโรคติดตออยางรายแรง  โรคท่ีสังคมรังเกียจและโรคสําคัญที่จะเปนอุปสรรคขัดขวาง

ตอการศึกษา 
7.2 ตองไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง 
7.3   ตองไมมีช่ือในทะเบียนนักศึกษาหรือนิสิตของมหาวิทยาลัยนี้หรอืสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่นใน

ประเทศไทยยกเวนผูท่ีเขาศึกษาตามขอ  7.4   (2)  และ  (3) 
7.4   และจะตองเปนผูมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 
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  (1)  ผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรืออาชีวศึกษาชั้นสูง  หรือประกาศนียบัตร  
หรือเทียบเทา 

  (2)  ผูสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
  (3)  ผูสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยอื่น  หรอืสถาบันการศึกษา

ช้ันสูงอื่นในประเทศและตางประเทศ  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรบัรอง 
  (4)  ผูท่ีมีคุณสมบัติตามที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหเปนกรณีพิเศษ 

   ขอ  8.  การคัดเลือกเขาเปนนกัศึกษา 
  การคัดเลือกผูสมัครเขาเปนนักศึกษาตามขอ  7.4  (1)  ใหเปนไปตามระเบียบการคัดเลือกเพือ่เขาศึกษา

ในสถาบันการศึกษาชั้นอุดมศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัยและวิธีอื่น ๆ  ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดโดยความเห็นชอบของ
สภามหาวิทยาลัย   
   สําหรับผูท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหเขาศึกษาไดเปนกรณีพิเศษ  สภามหาวิทยาลัยจะกําหนดให
ยกเวนการคัดเลือกดังกลาวในวรรคแรก  แตจะใหมีการสอบคุณวุฒิอยางอื่นแทนก็ได 
   ขอ 9.  การขึ้นทะเบียนเปนนกัศึกษา 

9.1 ผูท่ีผานการคัดเลือกเขาศึกษาไดจะมีสถานภาพเปนนักศึกษาเมื่อไดข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 
9.2 ผูท่ีผานการคัดเลือกเขาศึกษาไดตองข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาดวยตนเอง ตามวันเวลา  และ

สถานที่ท่ี 
กําหนดพรอมท้ังชําระเงินคาธรรมเนียมตาง ๆ 
   ผูท่ีผานการคัดเลือกเขาศึกษาไดจะตองข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาภายในสิบสี่วันนับจากวันเปดภาค
การศึกษา เวนแตจะมีเหตุจําเปนและไดรับอนุมัติจากอธิการบดี 
 
 3.  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน   พ.ศ.  2535  (เฉพาะบททั่วไป) 

มาตรา  30      ผูท่ีจะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนตองมีคุณสมบัติท่ัวไป  ดังตอไปนี้ 
1.  มีสัญชาติไทย 
2.  มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป 
3.  เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ 
4.  ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง 
5.  ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได  ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไม

สมประกอบ  หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎก.พ. 
6.  ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งใหพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจาราชการไวกอนตามกฎหมายวา

ดวยระเบียบขาราชการพลเรอืนหรือตามกฎหมายอื่น 
7.  ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสงัคม 
8.  ไมเปนกรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
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9.  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
10.  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจาํคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก  เพราะกระทําความผิดทางอาญา  

เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 
11.  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
12.  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  หรอืปลดออก  เพราะกระทําผิดวินัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น 
13.  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออก  เพราะกระทําผิดวินัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ

พลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น 
14.   ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ 

 
2.3  ความรูที่จําเปนตอการดําเนินงาน 
 
  นอกจากกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของแลว   ยังมีความรูท่ีจําเปนตอการดําเนินงาน ท่ีผูจัดทํา
ประกาศควรรูรายละเอียด  ดังนี้ 
  

ความรูท่ีจําเปน วัตถุประสงค 
1.  ความเปนมาของแตละโครงการที่จัดทําประกาศการรับสมัครฯ  • เพื่อจะไดทราบที่มาของแตละโครงการ  

ถือเปนองคความรูหนึ่งท่ีผูจัดทําประกาศ
ควรศึกษา  และนําขอมูลมาประกอบการ
จัดทําประกาศการรับสมัครในแตละ
โครงการ วาควรมีรายละเอยีด  และเนื้อหา
ใดบาง  ท่ีจะนํามาระบุใหในประกาศฯ   

2.  การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบคัดเลือกกลาง 
 

• เพื่อใหทราบแนวทางในการดําเนินการ
คัดเลือกในระบบคัดเลือกกลาง ซึ่งถือเปน
ระบบการคัดเลือกหลักในการรับนักศึกษา 

• เพื่อนํามาประยุกตใช หรือ ปรับปรุง
ระบบการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย 

3.  นโยบายของมหาวิทยาลัย ท่ีเกี่ยวกับการรบัเขาศึกษา • เพื่อใหการจัดทําประกาศมีความ
สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

4.  มติท่ีประชุม ท่ีเกี่ยวกับการรับเขาศึกษา • เพื่อใหการจัดทําประกาศเปนไปตาม
มติท่ีประชุม 
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ความรูท่ีจําเปน วัตถุประสงค 

5.  ปฏิทินการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย  มัธยมศึกษา  ปฏิทินการทดสอบ 
ตาง ๆ เชน การสอบ Smart I   การทดสอบ GAT / PAT   

• เพื่อนํามาพิจารณาประกอบการ
กําหนดปฏิทินการคัดเลือก 

6.  ระเบียบการสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในแตละ
ปการศึกษา  

• เพื่อประโยชนในการนําขอมูลมา
ศึกษาและประกอบการพิจารณาการจัดทํา
ประกาศการรับสมัครของมหาวิทยาลัย 

7.  ประเภทการรับเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระดับปริญญาตรี • เพื่อใหทราบวาการรับนักศึกษามีการ
รับเขาศึกษาประเภทใด หรือ โครงการใด 
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1. การรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุมศึกษาในระบบกลาง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

ประจําปการศึกษา 2552 
  การรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มี
ระบบและวิธีการคัดเลือก โดยสรุป ดังนี้ 
   1.  วัตถุประสงคและองคประกอบ 
   1.1  วัตถุประสงค  
           การรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง มีวัตถุประสงคหลัก 2 
ประการ คือ 
    1.  เพื่อใหมหาวิทยาลัย/สถาบันไดผูเรียนที่มคีวามรู ความสามารถ และ ความถนัด
ตรงตามสาขาวิชาที่เรียน 
    2.  เพื่อสงเสริมการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใหเปนไปตาม
ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
   1.2  องคประกอบของการรับบุคคลเขาศึกษาฯ 
           การรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง จะพิจารณาจาก
องคประกอบ  
ดังตอไปนี้ 
    1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเทา 
(GPAX) ใหคาน้ําหนัก 10 % 
    2.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายตามกลุมสาระ  
การเรียนรู (GPA กลุมสาระฯ 3 – 5 จาก 8 กลุม) ใหคาน้ําหนัก 20 % 
    3.  ผลการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแหงชาติข้ันพื้นฐาน (Ordinary National 
Educational Test : O – NET) ใหคาน้ําหนัก 35 – 70 % 

4.  ผลการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแหงชาติข้ันสูง (Advanced National 
Educational Test : A – NET) และ/หรือ วิชาเฉพาะรวมกันไมเกิน 3 วิชา ใหคาน้ําหนัก 0 - 35 % 

5.  ผลการสอบสัมภาษณและตรวจรางกาย มหาวิทยาลัย / สถาบันจะทําการสอบ 
สัมภาษณ และตรวจรางกาย เพื่อหาขอมูลประกอบการพิจารณาความพรอม และ ความเหมาะสมเปนขั้นสุดทายกอนการ
รับเขาศึกษา  โดยไมคิดเปนคาน้ําหนักคะแนน 
 
 
 

รายละเอียดความรูที่จําเปน พอสังเขป 
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2.  วิธีการและขัน้ตอนการรับบุคคลเขาศึกษา ฯ  
ข้ันตอนการรับบุคคลเขาศึกษาฯ มี 2 ข้ันตอน ดังนี้ 
2.1 การทดสอบ 

           ผูประสงคจะสมัครเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจะตองทําการสอบแบบทดสอบตาง 
ๆท่ีมหาวิทยาลัย/สถาบัน กําหนดไวใหครบถวน ดังนี ้
           2.1.1  การสอบวิชาเฉพาะ 
     (1)  วิชาความถนัด จัดสอบในชวงเดือนตุลาคม  จัดสอบโดยสํานักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษารวมกับที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย 
     (2)  วิชาภาษาตางประเทศ จัดสอบในชวงเดือนมีนาคม จัดสอบโดย
สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษารวมกับท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย 
    2.1.2  การสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแหงชาติข้ันพื้นฐาน (O – NET) จัดสอบ
ในชวงเดือนกุมภาพันธ จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) และการสอบแบบทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันสูง (A – NET) จัดสอบในชวงเดือนมีนาคม จัดสอบโดยสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารวมกับที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย 

2.2 การสมัครเขาศึกษาฯ 
- สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใหผูประสงคจะสมัครเขาศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง โดยผูสมัครสามารถเลือกไดครั้งละไมเกิน 4 อันดับการเลอืก (คณะ/สาขาวิชา) ผูสมัคร
จะตองตรวจสอบคุณสมบัติและเกณฑการรับบุคคลเขาศึกษาในคณะ/สาขาวิชาที่ประสงคจะสมัครเขาศึกษาที่ไดกําหนด
ไวกอนการสมคัร หากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพบวา ผูสมัครมีคุณสมบัติไมตรงตามที่กําหนดไว จะถูก
ตัดสิทธิในการเขาศึกษา 

        - สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะนําคะแนนสอบรายวิชาที่ไดมารวมคะแนน  
หลังจากนั้นจะนํามารวมกับคะแนนที่คํานวณจากผลการเรยีนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX และ GPA กลุม
สาระ) เพื่อใชพิจารณาตัดสินผลตามอันดับการเลือกที่สมัครตอไป 
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   3.  ขั้นตอนการปฏิบัติ 
         ผูสมัครศึกษาคุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือกของคณะ/สาขาวิชา ท่ีตองการจะสมัครเขาศึกษา 
 
      สมัครและสอบวิชาเฉพาะ 
 
      สอบ O – NET  สมัครและสอบ A – NET และ/ภาษาตางประเทศ 
 
                  สมัครคัดเลือกเขามหาวิทยาลัย 
 
          ประกาศผลการคัดเลือก   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
คัดจากหนังสือระเบียบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ประจําปการศึกษา 2552 
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2.  การรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุมศึกษาในระบบกลาง (Admissions)  ประจําปการศึกษา 2553 
  
  ตั้งแตปการศึกษา 2553  ท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) จะเขามารับผิดชอบในการ
คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิต นักศึกษา หรือ แอดมิสช่ันส  แทน สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดศึกษา (สกอ.)  

และจากที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ไดมีมติใหการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน
สถาบัน 

อุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ในปการศึกษา 2553  จะพิจารณาจากองคประกอบและคาน้ําหนัก ดังนี้  
  1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเทา (GPAX) ใหคา
น้ําหนัก 20 % 
  2.  ผลการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแหงชาติข้ันพื้นฐาน  
       (Ordinary National Educational Test : O–NET)    ใหคาน้ําหนัก 35 – 70 % 

3.  ผลการสอบแบบทดสอบความถนัดท่ัวไป (GAT)     ใหคาน้ําหนัก 10 – 50 %  
      GAT (General Aptitude Test) เปนการวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยใหประสบ

ความสําเร็จ 
แบงออกเปน 2  สวน คือ 

สวนที่ 1   ความสามารถในการอาน เขียน คิดวิเคราะหและแกโจทยปญหา 
สวนที่  2  ความสามารถในการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ 

4. ผลการทดสอบวัดความถนดัทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT)    ใหคาน้ําหนัก  0 – 40 % 
PAT (Professional and Academic Aptitude Test)  เปนการวดัความรูท่ีเปนพื้นฐานที่จะเรียนตอ

ในวิชาชีพนั้น ๆ กับศักยภาพท่ีจะเรียนในวิชาชีพนั้น ๆ ใหประสบความสําเร็จ ซึ่งแบงออกเปน 7 กลุมวิชา  
 PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร 
 PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร 
 PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร 
 PAT 4 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร 
 PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู 
 PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร 
 PAT 7 ความถนัดทางภาษาตางประเทศ 
  7.1  ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส 7.4  ความถนัดทางภาษาจีน 
  7.2  ความถนัดทางภาษาเยอรมัน 7.5  ความถนัดทางภาษาอาหรับ 
  7.3  ความถนัดทางภาษาญี่ปุน 7.6  ความถนัดทางภาษาบาลี 

โดยองคประกอบนี้จะใชบังคับสําหรับการคัดเลือก ปการศึกษา 2553  ไปจนถึงปการศึกษา 2555   
อันเปนการประกาศใชลวงหนาเพื่อใหนักเรยีนมีเวลาเตรียมตัวไมนอยกวา 3 ป  
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ทปอ. มีมติมอบหมายใหสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) เปนผูจัดสอบ GAT  
และ PAT     
  ผูมีสิทธิเขาสอบ ไดแกผูท่ีกําลังศึกษาอยูช้ัน ม. 5 เปนตนไป หรือ บุคคลท่ัวไปที่จบชั้นม. 6 โดย
สามารถสอบ ไดปละ 3 ครั้ง (มีนาคม  กรกฎาคม ตุลาคม) และคะแนนสอบ เก็บไวได  2  ป นับจากวันสอบ โดยมี
กําหนดการ ดังนี้ 

 

คร้ังที่ การสมัคร การสอบ การประกาศผลสอบ 
1 1  กันยายน -  31  ตุลาคม  2551 7 – 15  มีนาคม  2552 15  พฤษภาคม  2552 
2 20 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2552 11 – 19  กรกฎาคม  2552 15  สิงหาคม  2552 
3 20 กรกฎาคม – 10  สิงหาคม 2552 8 – 11  ตุลาคม  2552 10  พฤศจิกายน  2552 

  
GAT สิ่งที่วัด รอยละ 

(%) 
จํานวนขอ 

GAT ความถนัดท่ัวไป 
คะแนนเต็ม 300 คะแนน 

สวนที่ 1  การอานเชิงวิเคราะห การเขียนเชิงวิเคราะห   
                การคิดเชิงวิเคราะห และการแกปญหา 

50 % 20 

ใชเวลาสอบ 3  ช่ัวโมง สวนที่  2 การสื่อสารทางภาษาอังกฤษ 50 % 60 
 รวม 100 % 80 

 
  การสงรายชื่อไปตัดสิทธิคัดเลอืกในระบบคัดเลือกกลาง   (Admissions)  ปการศึกษา 2553  สงรายชื่อ
ภายในวันที่  15  มีนาคม  2553 
 

3.   นโยบายของมหาวิทยาลยัที่ผานมา ต้ังแตปการศึกษา 2549 – 2552 ไดมีการกําหนดนโยบายการรับไววา 
โดยภาพรวมมหาวิทยาลัยควรจะมีจํานวนรับตรง ท้ังหมดไมเกินรอยละ 50 ของยอดการรับรวมของมหาวิทยาลัย  
เพื่อใหเปนไปตามขอตกลงรวมกันของที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย(ทปอ.) เพื่อสนับสนุนการรับบุคคลเขา
ศึกษาผานระบบคัดเลือกกลาง  และในปการศึกษา  2553  มหาวิทยาลัยยังถอืนโยบายตามแนวทางเดิมที่จะคงจํานวนรับ
ไวไมเกินปที่ผานมา  

        และจากการประชุมกบม.เมื่อวันจันทรท่ี 20 กรกฎาคม  2552   มหาวิทยาลัยยืนยันนโยบาย  50/50   
 
4.    มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  โดยการประชุมคร้ังที่  6/2548  วันที่ 20 มิถุนายน  2549  มีมติ

ขยายการเรียนการสอน  ระดับปริญญาตรี  ของกลุมคณะสังคมศาสตร   ท่ีทาพระจันทร  ทุกชั้นป  ไปดําเนินการที่ศูนย
รังสิต ตั้งแตป พ.ศ. 2549   เปนตนไป   
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5.  ปฏิทินการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย  มัธยมศึกษา 

• ปฏิทินการศึกษาระดับ ปริญญาตรี / ระดับบัณฑิตศึกษา   

• ปฏิทินการเปด – ปดภาคเรียน ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
 

ภาคเรียน : ตามที่กระทรวงศกึษาธิการกําหนด 
ภาคเรียนที่ 1  16  พฤษภาคม – 10  ตุลาคม 
ภาคเรียนที่ 2 1  พฤศจิกายน -  31  มีนาคม  

 

ภาคเรียน : ตามอํานาจของผูวาราชการจังหวัด 
ภาคเรียนที่ 1  16  พฤษภาคม – 22  สิงหาคม 
ภาคเรียนที่ 2 1   กันยายน -  30  พฤศจิกายน 
ภาคเรียนที่ 3 11  ธันวาคม -  25  มีนาคม 

 

กําหนดการสอบกลางภาค / ปลายภาค 
สอบกลางภาคที่ 1  :  ประมาณสัปดาหท่ี 2 เดือน กรกฎาคม 
สอบปลายภาคที่ 1  :  ประมาณสัปดาหสุดทายเดือนกันยายน 
สอบกลางภาคที่ 2  :  ประมาณสัปดาหท่ี 3 เดือน ธันวาคม 
สอบปลายภาคที่ 2  :  ประมาณสัปดาหสุดทายเดือนกุมภาพนัธ 

   ท่ีมา  กระทรวงศึกษาธิการ 

• ปฏิทินการทดสอบตาง ๆ     
1.  การสอบวิชาเฉพาะ  การสอบ A-NET และการสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา 

ในสถาบันอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2.  การสอบ O – NET ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ  (มหาชน) 
3. การทดสอบ SMART I  และ SMART II ของศูนยทดสอบทักษะดานการ

จัดการแหง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

4. การทดสอบความรูภาษาอังกฤษ (TU- GET) ของสถาบันภาษา มธ. 
5. ปฏิทินการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย / สถาบันตาง ๆ  เชน  การสอบของ 

กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย    การสอบระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
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 6.  ระเบียบการสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  ในแตละปการศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 7.  ประเภทการรับเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระดับปริญญาตรี 
 

ประเภทการรับเขาศึกษา 

การรับระบบคัดเลือกกลาง (Admissions)   
  
การรับตรง 

โครงการรับตรงที่มหาวิทยาลัยดําเนินการ (โครงการปกติ) 

โครงการรับตรงที่คณะดําเนินการ (โครงการพิเศษ)  * 

หลักสูตรภาษาไทย 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

  

การรับโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา (การกระจายโอกาสทางการศึกษา  การใหโอกาสแกผูดอยโอกาสในสังคม ) 
โครงการรับนักศึกษาเขาศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง  (เฉพาะ 17 จังหวัดภาคเหนือ) 

โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท (เฉพาะพื้นที่ 40 จังหวัด) 

โครงการนักเรยีนสามจังหวัดชายแดนภาคใต (เฉพาะ ยะลา ปตตานี นราธิวาส แผนรับจังหวัดละ 3 คน)  

โครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง (เฉพาะกทม.) 

โครงการนักศึกษาผูพิการ (รับเฉพาะผูพิการ)  

โครงการสงเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง (เฉพาะโรงเรียนในอําเภอคลองหลวง จงัหวัดปทุมธานี) 
โครงการจัดสงนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต(โครงการมหาดไทย) (เฉพาะ 4

จังหวัด) 

โครงการผลิตแพทยเพื่อชาวชนบท (ศูนยการแพทยฯรพ.สระบุรี/รพ.สุราษฎรธานี/รพ.ชุมพร/รพ.เมืองฉะเชิงเทรา) 

โครงการกระจายแพทยหนึ่งอาํเภอหนึ่งทุน   
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ประเภทการรับเขาศึกษา 

การรับโครงการผูมีความสามารถพิเศษ/ดีเดน  (การใหสิทธิพิเศษแกบุคคลบางกลุม) 

โครงการสงเสริมโอลิมปควิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรศึกษาของมูลนิธิ สอวน.(คาย 2) 

โครงการคัดเลอืกนักเรียนคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร โอลิมปกเขาศึกษาตอเปนกรณีพิเศษ (สสวท.) 

โครงการนักศึกษาผูมีความสามารถดีเดนในการกีฬา 
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2.4  ขั้นตอนการดําเนินงานการจัดทําประกาศการรับสมัคร โครงการรับตรง    
 

การดําเนินงานคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยโครงการรับตรง  โดยทั่วไปจะมีข้ันตอนหลักที่
สําคัญอยูหลายข้ันตอน   โดยอันดับแรกจะเปนการเตรียมงานการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา กอนที่จะจัดทําประกาศ      
การรับสมัครได   ดังนี้   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แจงมติที่ประชุม / นโยบายการคัดเลือกนักศกึษาจากมหาวิทยาลัย ใหแตละคณะทราบ 
และดําเนินการแจงขอมูลการคัดเลอืกของโครงการรับตรง  

(คณะที่มกีารเปดรับนักศกึษาในโครงการรับตรง) 

ดําเนินการวางแผนปฏิบัติงาน   วิธีการรับ  ปฏิทนิการคัดเลือก 
นําเสนอแผนตอคณะกรรมการบริหาร / คัดเลือกฯ เพือ่พิจารณาอนุมัต ิ

ดําเนินการ 
จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินการบริหาร/คัดเลือกฯ 

(ข้ันตอนการปฏิบตัิงานตามคูมือการจัดประชุม) 

อธิการบด ี
แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร /คัดเลอืก ฯ 

รายงานการประชมุ 
คณะกรรมการบรหิาร/คัดเลือก  พิจารณา                
จํานวนรบั  คุณสมบัติ  เงื่อนไข  เกณฑและวิธีการ
คัดเลือก ปฏิทนิการคัดเลือก/รางประกาศการรับสมัครฯ 

รับขอสรุปมติ/ผลการพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหาร/คัดเลือกฯ 

นําเสนอประกาศการรับสมัครฯ ตออธิการบดี / ผูทีไ่ดรับมอบหมาย  
พิจารณาอนุมัตแิละลงนามในประกาศการรบัสมัครฯ 

สงสําเนาประกาศรับสมัครฯ ใหคณะและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
เพื่อดําเนินการประชาสัมพันธ และรับสมัครตอไป 

 

จบ 

    15  วัน 

    15  วัน 

    10  วัน 

เริ่มตน 
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2.5  วิธีการดําเนินงานในแตละขั้นตอน  พรอมตัวอยาง           
 
 

        4.   
   
 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.  กําหนดแผนการปฏิบัติงานประจําปพรอมขอมูลท่ีเก่ียวของ 
 

2.  นําเสนอแผนตอคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 

3.  รับขอสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการดําเนินงานคัดเลือก 
 

4.  จัดเตรียมขอมูลในประกาศรับสมัครเพื่อจัดทําตนฉบับ 
 

5.  นําเสนอประกาศการรับสมัครตออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 

6.  สงสําเนาประกาศรับสมัครใหคณะและหนวยงานที่เก่ียวของ 
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ขั้นตอนที่  1 การกําหนดแผนการปฏิบัติงานประจําป  พรอมขอมูลที่เกี่ยวของ 
  
  ขอนโยบายการรับนักศึกษาจากคณะ/สาขาวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยเพื่อขอทราบความตองการ
การรับนักศึกษา และจํานวนที่จะรับนักศึกษาของคณะรวบรวมขอมูลท่ีคณะตาง ๆ แจง  นํามาวางแผนการปฏิบัติงาน
ประจําป  โดยจะตองดําเนินการกอนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานคัดเลือกและกอนที่จะเปดรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเขาศึกษา  ในการจัดทําปฏิทินการสอบคัดเลือก จํานวนการรับ  และวิธีการรับ  เพื่อเสนอคณะ
กรรมการบริหาร หรือ คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยพิจารณาตอไปนําขอสรุปของผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการดําเนินงานคัดเลือก มาจัดทําประกาศการรับสมัครบุคคลเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี โดยมหาวิทยาลัยดําเนินการคัดเลือกเองเพื่อนําไปจัดทําเปนประกาศการรับสมัคร  ตอไป 
 

• ปฏิทินการดําเนินงานคัดเลือกโครงการฯ   ประจําปการศึกษา  2553 
 

กิจกรรม วัน เดือน  ป 
1.  เตรียมงานการดําเนินงานคัดเลือกปการศึกษา 2553   
     แตงตั้งคณะกรรมการดําเนนิงานคัดเลือกฯ 

มิถุนายน  2552 
 

2.  ประชุมคณะกรรมการดําเนนิงานคัดเลือกฯ  ครั้งท่ี  1/2552  
เพื่อพิจารณานโยบาย 
     การคัดเลือกฯ 

24  กรกฎาคม  2552 

3.   รับสมัคร  ผาน ระบบ INTERNET  www.reg.tu.ac.th 
 

15 – 29  กันยายน  2552 
 

4.   ชําระเงินคาสมัคร ผานระบบ Teller Payment ของ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) 
      ผูสมัครสามารถตรวจสอบสถานะการชําระเงินคาสมัครได 
      หลังจากชําระเงินแลว 3 วันทําการ ไมนับรวมวันชําระเงิน
และวันหยุดราชการ 

15 – 30  กันยายน  2552 
 
 

5.   การสอบขอเขียน 
 

พฤศจิกายน 
 

6.   การสอบสมัภาษณ 
 

ธันวาคม - มกราคม 
 

7.  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาศึกษา ผานระบบ INTERNET 
www.reg.tu.ac.th 
 

กุมภาพันธ 
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กิจกรรม วัน เดือน  ป 

8.  ยืนยันสิทธิเขาศึกษา 
 

กุมภาพันธ 
 

9.  ประกาศรายชื่อผูท่ียืนยันสทิธิเขาศึกษา 
 

กุมภาพันธ 
 

10.  สงรายชื่อผูท่ียืนยันสิทธิเขาศึกษาไป สอท. 
 

กอน 15 มีนาคม 
 

    
ภาพที่ 1   แผนการปฎิบัติงานประจําป  โครงการรับตรง 

 
  1.  จํานวนการรับนักศึกษาแตละคณะ/สาขาวิชา โดยจํานวนการรับมหาวิทยาลัยคง
มีนโยบายใหคงจํานวนรับเทาเดิม  ตามที่คณะแจงไว  ในกรณีท่ีคณะ/สาขาวิชาขอรับเพิ่มนั้น อยูใน
ระหวางพิจารณา  หากไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแลวจะเปลี่ยนแปลงใหภายหลัง 
  2.  รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครท่ีคณะกําหนด  และเกณฑในการ
คัดเลือก  (ถามี) 
  3.  รายละเอียดวิชาสอบขอเขียน และรายละเอียด  วัน  เวลา  สัมภาษณ  ของ
ผูสมัครท่ีคณะกําหนด 
  4.  รายละเอียดอื่นๆ  (ถามี) 
  5.  รายช่ือตัวแทนคณะที่จะเปนผูรับผิดชอบการทดสอบระบบตามขั้นตอนตางๆ   
    

    
ภาพที่ 2   การขอขอมูลการรับสมัครจากคณะ   โครงการรับตรง 
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  ในกรณีท่ีคณะจะขอเขารวมโครงการใดเพิ่มเติมจากที่มหาวิทยาลัยดําเนินการอยูกอนแลว คณะ
จะตองเสนอเรือ่งดังกลาวตอมหาวิทยาลัยผานสํานักทะเบียนและประมวลผลเพื่อเสนอใหพิจารณาอนุมัติกอน 
 

 ในปการศึกษา 2541-2543  คณะสหเวชศาสตร ไดรวมรับนักศึกษาในโครงการรับตรง  แตในป
การศึกษา 2544 ไดขอยกเลิกการเขารวมโครงการรับตรง   ซึ่งการรับนักศึกษาโดยวิธีการสอบคัดเลือกตรงที่
ผานมาของคณะสหเวชศาสตร รับนักศึกษาไมไดตามจํานวนแผนการรับ อาจเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหมีการ
ยกเลิกการรับนกัศึกษาในโครงการรับตรงไป     

ปการศึกษา จํานวนรับ รับได 
2541 30 11 
2542 40 28 
2543 50 26 

  รับในปการศึกษา  2552  คณะสหเวชศาสตรจะขอรับนักศึกษาโดยวิธีการคัดเลือกตรง  เพิ่ม
จากการรับผานระบบคัดเลือกกลาง (Admissions)  อีกกลุมหนึ่งโดยมีจํานวนรับ  20  คน  เปดรับเฉพาะ
สาขาวิชากายภาพบําบัด  โดยกําหนดวิธีการคัดเลือกดังนี ้

1. GPAX  6  ภาคเรียน  ไมต่ํากวา 2.75 
2. ใชคะแนน A-Net ในการคัดเลือก  จํานวน  3  วิชา  ประกอบดวย  วิชาภาษาอังกฤษ 2  

วิชาคณิตศาสตร 2  และ วิชาวิทยาศาสตร 2  และกําหนดเกณฑคะแนนขั้นต่ําของวิชา
วิทยาศาสตร 2 ไมต่ํากวารอยละ 40 

3. สอบสัมภาษณ 

     
ภาพที่ 3    บันทึกเสนอคณะทีข่อรับเพิ่มโครงการรับตรง 

 
ขั้นตอนที่  2  นําเสนอแผนตอคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
   
  รับนโยบายการรับนักศึกษามาวางแผนการรับเขาศึกษาระดับปริญญาตรี  โดยกําหนดการคัดเลือก
นักศึกษาตองดูกําหนดปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัย   วันเปด - ปดเทอมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และปฏิทิน
การคัดเลือกระบบกลาง   การดําเนินงานในสวนนี้  จะเปนการวางแผนการปฏิบัติงานการจัดทําปฏิทินการสอบคัดเลือก  
การเตรียมขอมูลเกี่ยวกับจํานวนการรับ  ตลอดจนวิธีการรับ  การกําหนดคุณสมบัติผูท่ีมหาวิทยาลัยตองการหรือวัตถุดิบ 
(Input) จะรับเขาศึกษา  และการไดมาซึ่งขอมูลตาง ๆ ขางตนนั้น  จะตองดําเนินการดังนี้ 
 

  จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานคัดเลือก  เสนออธิการบดีลงนาม  ซึ่งตามโครงสรางคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการโครงการรับตรง นั้น จะประกอบดวย  รองอธิการบดีฝายวิชาการ เปนประธานคณะกรรมการฯ  
รองคณบดีฝายวิชาการของคณะที่เปดรับสมัคร เปนกรรมการ และเจาหนาท่ีจากงานรับเขาศึกษา สํานักทะเบียนและ
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ประมวลผล เปนเลขานุการคณะกรรมการฯ   เพื่อรวมกันกําหนดนโยบายในการพิจารณาคัดเลือก  โดยสํานักทะเบียน
และประมวลผล เสนอคําสั่งใหอธิการบดีลงนาม     และกรรมการชุดนี้ปฏิบัติหนาท่ีตั้งแตวันที่ลงนามในคําสั่งนี้   จน
เสร็จสิ้นกระบวนงานคัดเลือกในโครงการรับตรง  ในปการศึกษาที่ไดรับแตงตั้ง      

คณะกรรมการฯดังกลาว มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้   
   1.   กําหนดนโยบาย  คุณสมบัติ  และวิธีการคัดเลือก 
   2.   รวมวางแผนการดําเนินงาน  พิจารณางบประมาณ  และพัฒนาระบบการรับเขาศึกษา   
   3.   ใหคําปรึกษา  ควบคุมดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามวัตถุประสงค และเที่ยงธรรม   

   4.   พิจารณาเสนอความเห็น  แนวทาง  หลักเกณฑในการรับนักศึกษาของแตละคณะใน  มหาวิทยาลัย
ใหเปน 
 มาตรฐาน  และรูปแบบเฉพาะในการดําเนินงานคัดเลือก   

   5.   พิจารณาเสนอแตงตั้งคณะกรรมการ  หรืออนุกรรมการเฉพาะกิจตามความเหมาะสม   
   6.   ติดตามและประเมนิผลการดําเนินงานโครงการ 
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           ภาพที่ 4   การเสนอคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานคัดเลือกโครงการรับตรง 
 
  เมื่ออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานคัดเลือกโครงการรับตรงแลว หลังจาก
นั้นฝายเลขานุการคณะกรรมการฯ จะดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานคัดเลือกฯ  ครั้งท่ี 1  เพื่อกําหนด
นโยบาย (การดําเนินงานจัดประชุมคณะกรรมการฯ จะมีข้ันตอนการปฏิบัติงานตามคูมือการจัดประชุม )  
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 เพื่อใหการดําเนินงานการรับเขาศึกษา  ประจําปการศึกษา2  2553  เปนไปดวยความเรียบรอย
และตรงตามวัตถุประสงคของโครงการฯ   รองอธิการบดีฝายวิชาการ  ประธานคณะกรรมการฯ ได
กําหนดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานคัดเลือกฯ  คร้ังที่  1/2552   ในวันศุกรที่  24   กรกฎาคม  2552   
เวลา  13.00  น. เปนตนไป   ณ  หองประชุมสํานักทะเบียนและประมวลผล  ชั้น  2  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   
ศูนยรังสิต   จึงขอเชิญทานและผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินการรับตรงของคณะ  รวม 2 ทาน   เขารวมการ
ประชุม   โดยมีวาระการประชุม  ดังนี้   
ระเบียบวาระการประชุมท่ี 1    เรื่องแจงเพื่อทราบ 

1.1  เรื่องที่ประธานแจงฯ 
1.2  เรื่องที่เลขานุการแจงฯ 

• การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนนิงานคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระดับปริญญาตรี โดยมหาวิทยาลัยดําเนินงาน
คัดเลือกเอง  โครงการรับตรง          ประจําปการศึกษา  2553    

ระเบียบวาระการประชุมท่ี 2    เรื่องเพือ่พิจารณา  
2.1 นโยบายการดําเนินงานคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ระดับ

ปริญญาตรี โดยมหาวิทยาลัยดาํเนินงานคัดเลือกเอง  โครงการรับตรง  ประจําป
การศึกษา  2553    

• ปฏิทินการดําเนินงานคัดเลือกโครงการฯ 

• เงื่อนไขการรับสมัคร   

• เกณฑการคัดเลือก   

• การกําหนดวันสอบขอเขียน 

• การใชคะแนน GAT/PAT  ในการคัดเลือก 
2.2  ระบบการรับสมัคร  การยืนยันสิทธิเขาศึกษ 

ระเบียบวาระการประชุมท่ี  3    เรื่องอื่นๆ  (ถามี) 
  ท้ังนี้   เอกสารประกอบการประชุมจะแจกในวันประชุม    
                

 
ภาพที่ 5     บันทึกเชิญประชมุคณะกรรมการคัดเลือกโครงการรับตรง 
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ภาพที่  6    เอกสารการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานคัดเลือกโครงการรับตรง 

 
ขั้นตอนที่  3  รับขอสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก 
 

   หลังจากประชุมคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกแลว นํามติจากที่ประชุมมากําหนดนโยบายเกี่ยวกับ
การคัดเลือก   เชน หลักเกณฑในการรับนักศึกษา กําหนดคุณสมบัติ และวิธีการคัดเลือก แตละคณะใหเปนมาตรฐานและมี
รูปแบบเฉพาะ  โดยในการกําหนดคุณสมบัติของผูสมัครของโครงการรับตรง/คณะ/สาขาวิชา มีท้ัง การกําหนดคุณสมบัติ
ท่ัวไป  และการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะ  สวนวิธีการคัดเลือกจะขึ้นอยูกับคณะโดยจะกําหนดใหมีการสอบขอเขียน เชน  
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีใชคะแนน  SMART-I  เพื่อใชในการคัดเลือก   (ในปการศึกษา  2553  คณะกําหนดสอบ 
4 ครั้ง)  หรือ ในปการศึกษา  2553  ผูสมัครท่ีมีผลคะแนนสอบ  GAT  และ PAT  แลว (ในปการศึกษา  2553  สทศ. 
กําหนดสอบ 3 ครั้ง)  ซึ่งคณะจะกําหนดใหยื่นคะแนนสอบ GAT และ PAT แทนการสอบขอเขียนก็ได  โดยในการคัดเลือก
จะนําผลคะแนนของผูสมัครครั้งท่ีดีท่ีสุดมาพิจารณาคัดเลือก 
 

ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการดําเนินงานคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระดับปริญญาตรี   

โดยมหาวิทยาลัยดาํเนินงานคัดเลือกเอง โครงการรับตรง   ประจาํปการศึกษา 2553 
 คร้ังที่ 1/2552 

วันศุกรท่ี  24  กรกฎาคม  2552  เวลา 13.00 น. เปนตนไป  
สถานที่ประชุม   หองประชุมสํานักทะเบียนและประมวลผล   ช้ัน 2  มธ.  ศูนยรังสิต 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
     ระเบียบวาระการประชุมท่ี 1 เร่ืองแจงเพื่อทราบ 

1.1  เร่ืองท่ีประธานฯ แจง 
1.2  เร่ืองท่ีเลขานุการฯ แจง 

• การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา ฯ 

1.3 รายงานผลการดําเนินงานคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ระดับ ปริญญาตรี  โครงการรับตรง  ประจําปการศึกษา 2552    

โดย ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล   
     ระเบียบวาระการประชุมท่ี 2 เร่ืองเพื่อพิจารณา 

2.1 นโยบายการดําเนินงานคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ระดับปริญญาตรี  โดยมหาวิทยาลัยดําเนินงานคัดเลือกเอง โครงการรับตรง 
ประจําปการศึกษา 2553 

• จํานวนรับ 

• การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะ       

• เงื่อนไขการรับสมัคร   

• เกณฑการคัดเลือก   

• การยืนยันสิทธิเขาศึกษา 
2.2 ระบบการรับสมัคร  การประกาศแผนผังท่ีนั่งสอบ  การประกาศผลคัดเลือก  

การยืนยันสิทธิเขาศึกษา   
2.3 แนวทางแกไขปญหาการสละสิทธิของผูผานการคัดเลือกโครงการคัดเลือก

นักศึกษาโดยมหาวิทยาลัยคัดเลือกเอง ประจําปการศึกษา 2552 
     ระเบียบวาระการประชุมท่ี 3 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) 

 
 

 
 

                                                  การประชุม 
คณะกรรมการดําเนินงานคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระดับปริญญาตรี   

โดยมหาวิทยาลัยดาํเนินงานคัดเลือกเอง โครงการรับตรง  
ประจําปการศึกษา 2553 

 
คร้ังที่ 1/2552 

 
วันศุกรท่ี  24  กรกฎาคม  2552  เวลา 13.00 น. เปนตนไป  

 
สถานที่ประชุม  

หองประชุมสํานักทะเบียนและประมวลผล   ช้ัน 2 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสติ 
 

* * * * * * * * * * * * * *  
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 ผูสมัครคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี   
  ตองมีผลคะแนน SMART-I  เพื่อใชในการคัดเลือก  โดยมีคะแนนที่สูงกวาเกณฑข้ันต่ํา และเปน
คะแนนที่มีอายุไมเกิน 2 ป นับจากวันสอบถึงวันรับสมัคร 
 ผูที่สมัครคณะสหเวชศาสตร  คณะทันตแพทยศาสตร  คณะพยาบาลศาสตร  และคณะศิลปกรรม
ศาสตร   
 ตองมีผลคะแนนสอบ GAT/PAT ท่ีสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) จัดสอบ
ปละ 3 ครั้ง  คือ  ครั้งท่ี 1/2552  ครั้งท่ี 2/2552  และครัง้ท่ี  3/2552  โดยตองมผีลสอบรายวิชาใหถกูตอง
ครบถวนตรงกบัคณะ/สาขาวิชาที่สมัครของโครงการฯ ตามที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัยจะนําผลคะแนนสอบ
ครั้งท่ีดีท่ีสุดท่ีผูสมัครทําไดมาเปนสวนหนึ่งในการพิจารณาคัดเลือก 

องคประกอบวิชาและคาน้ําหนักของแตละคณะ/สาขาวิชา   

            
   คณะ/สาขาวิชา 

  GAT  (รหัส 85)                    PAT  1 -7  (รหัส 71-82)  
เกณฑขัน้

   วิชา      คา 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

   วิชา      คา 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

    วิชา      คา 
น้ําหนัก
(รอยละ

 แตละวิช
  (รอยละ

คณะสหเวชศาสตร        
 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย GAT     20   PAT  2    PA      20       -       -         - 
 สาขาวิชากายภาพบําบัด GAT     10   PAT  2    PA      20       -       -         - 

คณะทันตแพทยศาสตร GAT     60   PAT  2    PA      40       -       -         - 

คณะพยาบาลศาสตร GAT     60   PAT  2    PA      40       -       -         - 

คณะศิลปกรรมศาสตร         
 สาขาวิชาการละคอน GAT     20       -       -       -       -         - 
 สาขาวิชาศิลปะการออก 
แบบพัสตราภรณ 

GAT     20   PAT  6    PA      10       -       -         - 

         

 
ภาพที่ 7    การกําหนดนโยบายเกีย่วกับเกณฑการคัดเลอืกของแตละคณะ โครงการรับตรง 

 
ขั้นตอนที่  4   จัดเตรียมขอมูลในประกาศรับสมัครเพ่ือจัดทําตนฉบับ 

 
การดําเนินงานในสวนนี้  จะเปนการนําขอสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร หรือ 

คณะกรรมการดําเนินงานคัดเลือกฯ  มาจัดทําประกาศการรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี โดย
มหาวิทยาลัยดําเนินการคัดเลือกเอง  เพื่อนําไปจัดพิมพเปนระเบียบการสมัครสอบคัดเลือก ปจจุบันไมมีการนําประกาศ
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มาจัดทําเปนระเบียบการสมัครคัดเลือก เดิมจะมีการจัดทําระเบียบการรับสมัครฯ สําหรับจําหนาย และประชาสัมพันธ   
ปจจุบันเทคโนโลยีเขามามีบทบาทมาก และไดมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการประชาสัมพันธ โดยนําประกาศการ
รับสมัครข้ึนประกาศผานเว็บไซต ประชาสัมพันธและรับสมัครระบบ INTERNET     

 

เวลาดําเนินงาน : กอนกําหนดการรับสมัคร  2 เดือน ตามปฏิทินในระเบียบการสอบ ฯ เพ่ือจะไดมีระยะเวลาเพียงพอใน
การเตรียมงาน และการประชาสัมพันธการรับสมัครไดอยางทั่วถึงตอไป 

  การเตรียมตนฉบับ เนื้อหาสาระ  ขอมูลในประกาศการรับสมัคร/ระเบียบการควรมีความถกูตอง 
(Correct)  ความชัดเจน (Clear) ความรัดกุม (Concise) และความสมบูรณ (Complete) โดยเรียงลําดับความสําคัญของแต
ละหัวขอ ตั้งแตข้ันตอนแรกจนถึงข้ันตอนสุดทายเปนระบบมีความตอเนื่องสอดคลองกัน 

  ขอมูลในระเบียบการสมัครสอบคดัเลือกฯ ประกอบดวย 

• โครงการที่เปดรับสมัคร 

• การจัดการเรยีนการสอน 

• คณะ  สาขาวิชา   และจํานวนรับเขาศึกษา 

• คุณสมบัติของผูสมัครท่ัวไป  คุณสมบัติเฉพาะ  และ คุณสมบัติเฉพาะของแตละ
คณะ 

• การสมัคร 

• เงื่อนไขการสมคัร 

• วิธีการคัดเลือก/เกณฑการคัดเลือก 

• กําหนดวัน  เวลา  วิชาสอบ  และสถานที่สอบ 

• การประกาศแผนผังท่ีนั่งสอบ และรายชื่อผูมสีิทธิสอบขอเขียน 

• การสอบสัมภาษณ 

• การประกาศผลการสอบคัดเลือก 

• การยืนยันสิทธิเขาศึกษา 

• เงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 

• ปฏิทินการสอบคัดเลือกฯ 
 

• โครงการที่เปดรับสมัคร 
  การจัดทําประกาศการรับสมัครนั้น  ผูจัดทําจําเปนตองทราบถึงขอมูลกําหนดการรับสมัครของ
โครงการอื่น  อันอาจจะนํามาถึงเงื่อนไขในการสมัครซึ่งผูสมัครไมอาจสมัครหลายโครงการได  หากมหาวิทยาลัยได
ประกาศไวชัดเจนแลว  และแตละประกาศการรับสมัครท่ีกําหนดไวในเงื่อนไขการสมัครควรรับสมัครในชวงเดียวกัน
เพื่อปองกันความสับสนของผูสมัคร 
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• โครงการรับตรง 

• โครงการรับนักศึกษาเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   ศูนยลําปาง 

• โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท 

• โครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง 

• โครงการนักศึกษาผูมีความสามารถดีเดนในการกีฬา 

• โครงการนักศึกษาผูพิการ 

• โครงการสงเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง 

• โครงการสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรคณิตศาสตร
ศึกษาของมูลนิธิสอวน.(คาย 2) 

• โครงการคัดเลอืกนักเรียนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรโอลิมปกเขาศึกษาตอเปน
สสวท.) 

 

    
ภาพที่ 8   ขอมลูโครงการที่เปดรับสมัครในชวงระยะเวลาเดยีวกัน 

 

• การจัดการเรียนการสอนของโครงการรับตรง 
  จากมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  โดยการประชุมครั้งท่ี  6/2548  วันที่ 20 มิถุนายน  
2549  มีมติขยายการเรียนการสอน  ระดับปริญญาตรี  ของกลุมคณะสังคมศาสตร   ท่ีทาพระจันทร  ทุกชั้นป  ไป
ดําเนินการที่ศูนยรังสิต ตั้งแตป พ.ศ. 2549   เปนตนไป   
  การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยจําเปนตองนํามาระบุไวอยางชัดเจนในประกาศการรับ
สมัครฯ  เนื่องจากปจจุบันมหาวิทยาลัยมีศูนยแบงออกเปน 

• ทาพระจันทร 

• ศูนยรังสิต 

• ศูนยลําปาง 

• ศูนยพัทยา 
และการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี  ในบางคณะจะมีการจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
ทาพระจันทร  หรือ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ศูนยลําปาง  ดังนั้น รายละเอียดในประกาศฯ  ควรตองระบุสถานที่การ
จัดการเรียนการสอนไวใหชัดเจน    อาจเกิดกรณีฟองรองจากผูมีสิทธิเขาศึกษาไดวาประกาศฯ ไมไดระบุไวแตแรกวา
คณะที่มีสิทธิเขาศึกษานั้น มีการจัดการเรียนการสอนที่ไหน เพราะสถานที่เรียนก็เปนปจจัยหนึ่งในการตัดสินใจสมัคร
เขาศึกษา   
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 การจัดการเรียนการสอน  ศูนยลําปาง

 สายสังคมศาสตร

นิติศาสตร  ศูนยลําปาง

สังคมสงเคราะหศาสตร ศูนยลําปาง

ศิลปกรรมศาสตร
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

วิทยาลัยสหวิทยาการ

 
 
 

1. สถานที่ในการจัดการเรียนการสอน   
 คณะ/สาขาวิชาท่ีรับสมัครผานโครงการรับตรง   จัดการเรียนการสอนที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   ศูนยรังสิต  ยกเวน  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีประเภท
วิชาการบัญชี (บูรณาการ)  บัญชีบัณฑิตและบัญชีมหาบัณฑิต  (บูรณาการ) หลักสูตร 5 ป 
ศึกษาที่ทาพระจันทร    และ   ประเภทวิชาการบริหารธุรกิจ  (การจัดการแบบบูรณาการ)  
บริหารธุรกิจบณัฑิต  (การจัดการแบบบูรณาการ)  และ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสตูร 5 
ป  ศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ทาพระจันทร     

ทั้งนี้  การเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรสงวนสิทธิในการ
กําหนดสถานที่ศึกษาตามความเหมาะสมโดยมติสภามหาวิทยาลัย (ถามี)      
 

      
ภาพที่ 9     สถานที่ในการจัดการเรียนการสอน 

 

• คณะ  สาขาวิชา   และจํานวนรับเขาศึกษาของโครงการรับตรง 
  สืบเนื่องจากการขอนโยบายการรับนักศึกษาจากคณะ/สาขาวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยเพื่อขอ
ทราบความตองการ การรับนักศึกษา และจํานวนที่จะรับนักศึกษาของคณะรวบรวมขอมูลท่ีคณะตาง ๆ แจง นํามาเปน
ขอมูลในประกาศการรับสมัคร  โดยในปการศึกษา  2553  มี  จํานวนรับนักศึกษา รวม 1,590  คน  ซึ่งเปนจํานวนรับที่
เพิ่มจากปการศึกษา  2552    เนื่องจากมีคณะที่ขอจํานวนรับเพิ่มและคณะที่ขอรับสาขาเพิ่มโดยไดรับอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ดังนั้น จํานวนการรับในแตละปการ  ศึกษาจะขึ้นอยูกับแผนการรับนักศึกษาของแต
ละคณะ  และ นโยบายของมหาวิทยาลัย     สําหรับคณะ /สาขาวิชาท่ีเปนหลักสูตรใหม  จะนํามาประกาศรับสมัครได 
หลักสูตรนั้นตองไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแลว 
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                    2.   คณะที่รับสมัคร  และจํานวนรับเขาศึกษา  จํานวน   1,590   คน  แยกตามคณะ/สาขาวิชาที่เปดรับ   ดังนี้  

รหัส   คณะ/สาขาวิชา จํานวนรับ 

0101 คณะนิติศาสตร 300 

 
0201 

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
ประเภทวิชาการบัญชี   (บัญชีบัณฑิต หลักสูตร 4 ป ศึกษาที่ศูนยรังสิต) 

(345) 
90 

0202 ประเภทวิชาการบริหารธุรกิจ  (บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตร 4 ป ศึกษาที่
ศูนยรังสิต) 

180 

0203 ประเภทวิชาการบัญชี (บูรณาการ) 
(บัญชีบัณฑิตและบัญชีมหาบัณฑิต(บูรณาการ)หลักสูตร 5 ป ศึกษาที่ทา
พระจันทร) 

45 

0204 ประเภทวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการแบบบูรณาการ) 
(บริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการแบบบูรณาการ) และ วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต หลักสูตร 5 ปศึกษาที่ทาพระจันทร) 

30 

 รวม 1,590 
     

ภาพที่  10   คณะ  สาขาวิชา   และจํานวนรับเขาศึกษา 
 

• คุณสมบัติของผูสมัครทั่วไปของโครงการรับตรง   
      การประกาศถึงคุณสมบัติท่ัวไปของผูสมัครนั้น  ผูจัดทําตองศึกษาถึงกฎ  ระเบียบขอบังคับ ตลอดจน
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการสิทธิของผูสมัครคัดเลือก ท่ีพึงจะไดรับ  และยังตองอางอิงตามคุณสมบัติท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาฯ กําหนด  ตามที่ไดอางอิงไว 
   

3.   คุณสมบัติทั่วไปของผูมีสทิธิสมัครคัดเลอืก 
 1.  เปนผูท่ียึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 2.  เปนผูท่ีไมมีโรคติดตอรายแรงหรอืโรคที่สังคมรังเกียจ หรอืโรคที่สําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอการ
 3.  เปนผูท่ีมีความประพฤติเรียบรอยและรับรองตอมหาวิทยาลัยวา  จะตั้งใจศึกษาเลาเรียนเต็มค
และจะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
ท่ีมีอยูแลว  หรอืท่ีจะมีตอไปโดยเครงครัดทุกประการ 
 4.  เปนผูท่ีอยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย 
 5.  จะตองไมเปนผูท่ีถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําผิดหรือรวมกระทําทุจริตในการสอบคัดเลือก
บุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  ในชวง 3 ปท่ีผานมา 

     ภาพที่ 11    การกําหนดคุณสมบัติทั่วไป 
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• คุณสมบัติเฉพาะของคณะของโครงการรับตรง     
  การกําหนดวุฒิการศึกษา กําหนดใหผูสมัครจะตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยู  หรือ  กําหนดรับผูสมัครที่
สําเร็จการศึกษาแลวดวย  หรือ  กําหนดรับสมัครผูท่ีมีคุณสมบัติเทียบเทาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  เชน  นักเรียน
สายวิชาชีพท่ีเรียนอยู ปวช.3 หรือ   กําลังเรียนอยู  ปวช. 3  เทอมสุดทาย  เปนตน   
  การกําหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม   ในโครงการรับตรงสวนใหญคณะจะรับผูสมัครท่ีมีคะแนนเฉลี่ย
สะสม  ไมต่ํากวา  2.75  ซึ่งอาจจะกําหนด  ตั้งแตช้ัน  ม. 4 และ  ม.5   รวม  4  เทอม  ณ   วันที่รับสมัคร  หรือ  อาจจะ
กําหนด ม. 4   ม.5  และ ม.6  (เทอมแรก)  รวม 5 เทอม   ณ  วันที่สอบสัมภาษณ  ซึ่งข้ึนอยูกับคณะวาจะกําหนดคะแนน
เฉลี่ยสะสมในชวงการรับสมัครหรือในชวงเวลาสัมภาษณ  หรือข้ึนอยูกับชวงเวลาแหงการรับสมัครวาจะอยูในชวงใด  
และกี่เทอม  โดยมีรายละเอียดของแตละคณะจะแตกตางกันออกไป  
  โดยเฉพาะคณะทันตแพทยศาสตร จะแตกตางจากคณะอื่น คือ 

1. มีพื้นที่ดําเนินการแตกตางจากคณะอื่น   
2. ผูท่ีไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาในคณะตองมารายงานตัวเพื่อแสดงความจํานงเขาศึกษาหลังจาก 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ไดประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาศึกษา  และผูมารายงานตัวฯ ถือเปนคูสัญญากับกระทรวง
สาธารณสุข โดยกอนขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาจะตองทําสัญญาผูกพันฝายเดียวหรือสัญญาปลายเปด เพื่อใหสัญญาวา จะ
ปฏิบัติงานตามคําสั่งของคณะกรรมการฯ    

3.  ผูท่ีไดรับการคัดเลือกจะเปนขาราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน   
พ.ศ. 2535   

คณะทันตแพทยศาสตร          รหัสสาขา 1 3 0 1 

คุณสมบัติเฉพาะ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีมีภารกิจหลักประการหนึ่งคือ การจัดการ

ศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อเตรียมพรอมและพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ  ใหมีความรู
ความสามารถทางวิชาการในสาขาตางๆ  มีคุณธรรมจริยธรรม และมีจิตสํานึกที่ดีตอสังคมสวนรวม 
สําหรับปการศึกษา 2553  นี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโดยคณะทันตแพทยศาสตร ไดสนองนโยบาย
ของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ดําเนินการตามโครงการผลิตทันตแพทยเพิ่มเพื่อแกไขปญหาของ
ประเทศ  ดวยการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติจากพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ สุรินทร บุรีรัมย นครราชสีมา เลย 
หนองคาย หนองบัวลําภู และอุดรธานี  เพิ่มข้ึนจากการคัดเลือกโดยสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหง
ประเทศไทย (สอท.) ในระบบปกติโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. พ้ืนที่เปาหมาย  จํานวนนักศึกษาที่จะรับ  เงื่อนไขของผูไดรับการคัดเลือกและคุณสมบัติของ
ผูสมัคร 
1.1  พ้ืนที่เปาหมาย  ไดแก จังหวัดชัยภูมิ สุรินทร  บุรีรัมย  นครราชสีมา เลย หนองคาย 

หนองบัวลําภู และอุดรธานีโดยรับนักศึกษารวมจํานวน 25 คน    
1.2  เงื่อนไขของผูไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาตามโครงการนี้ 

1) ผูท่ีไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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โครงการผลิตทันตแพทยเพิ่มเพื่อการแกไขปญหาของประเทศ ตองมารายงานตัวเพื่อ
แสดงความจํานงเขาศึกษาหลังจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดประกาศรายชื่อผูมี
สิทธิเขาศึกษา 

2) ผูมารายงานตัวในโครงการนี้แลว  จะไมสามารถสมัครคัดเลือกเขาสถาบันอุดมศึกษา
ใด ๆ ซึ่งสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (สอท.) ดําเนินการไดอีก โดย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะแจงรายชื่อผูมารายงานตัว ทุกรายใหสมาคมที่ประชุม
อธิการบดีแหงประเทศไทย (สอท.) รับทราบและดําเนินการตัดช่ือ   (ถามี) ออกจาก
ระบบการคัดเลือกอื่น ๆ 

     3)    ผูมารายงานตัวฯ ถือเปนคูสัญญากับกระทรวงสาธารณสุข  โดยกอนขึ้นทะเบียนเปน
นักศึกษาจะตองทําสัญญาผูกพันฝายเดียวหรือสัญญาปลายเปด เพื่อใหสัญญาวา จะปฏิบัติงานตามคําสั่ง
ของคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาทันตแพทยผูทําสัญญาฯ เมื่อสําเร็จการศึกษาในสถานที่ท่ี
กระทรวงสาธารณสุข กําหนดเปนระยะเวลาไมนอยกวา 3 ปติดตอกัน ตามระเบียบและเงื่อนไข
ของรัฐบาลกับกระทรวงสาธารณสุขแตมิไดผูกพันใหสวนราชการตองบรรจเุขารับราชการเปน
ขาราชการหรือเปนพนักงานในหนวยงานของรัฐโดยผูมารายงานตัวจะตองทําสัญญากับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตามวันเวลาที่กําหนด  กรณีไมอาจปฏิบัติงานหลังสําเร็จการศึกษาไดตาม
สัญญาฯ  หรือ ยุติการศึกษากอนสําเร็จการศึกษา  ผูทําสัญญาฯตองชดใชทุนตามรายละเอยีดของสัญญา
และขอตกลงแนบทายสัญญาที่จะไดแจงใหทราบในวันสอบสัมภาษณ      

  4)      นักศึกษาทันตแพทยในโครงการนี้ เมื่อสําเร็จการศึกษาจะไดรับปริญญาทันต
แพทยศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  โดยตองผานการสอบทุกรายวิชาเชนเดียวกับ
นักศึกษาทันตแพทยท่ีคัดเลือกจาก โครงการอื่น ๆ ของคณะฯ และตองสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามหลักเกณฑของทันตแพทยสภาดวย 

1.3 คุณสมบัติผูสมัครทั่วไป 
1) มีสัญชาติไทย   
2) มีบัตรประจําตัวประชาชน (อายุ 15 ปบริบูรณข้ึนไป) แตอายุไมเกิน 20 ปบริบูรณใน

วันปดรับสมัคร 
3) ตองเปนผูที่กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 สายสามัญ ปการศึกษา 2552 ของ

โรงเรียนที่อยูใน จังหวัดชัยภมูิ สุรินทร บุรีรมัย นครราชสีมา เลย หนองคาย 
หนองบัวลําภู และอุดรธานี  

4) ผูสมัครตองมีภูมิลําเนาตามสําเนาทะเบียนบานโดยมชีื่อปรากฏในทะเบียนบานไม
นอยกวา 1 ป  นับถึง   วันสมัครในเขตพื้นที่  จังหวัดชัยภูมิ สุรินทร บุรีรัมย 
นครราชสีมา เลย หนองคาย หนองบัวลําภู และอุดรธาน ี

5)     มีใบระเบียนแสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 – 6 (ภาค 1)  รวม  5 ภาค
การศึกษา ณ วันที่สอบ สัมภาษณ ท่ีมีผลการเรียนสะสม (GPA.)      ไมตํ่ากวา  3.00   
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6)     ไมเปนผูท่ีไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาตามระบบโควตา หรือโครงการทีเ่รียกชื่อเปน
อยางอื่นของ สถาบันการศึกษาของรัฐท่ีทําการคัดเลือกสําหรบัปการศึกษา 2553  เวนแต
จะไดสละสิทธิกอนการสมัคร 

มีคุณสมบัติอื่น ๆ ท่ีจะเปนขาราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2535 

      
ภาพที่ 12   คุณสมบัติเฉพาะของคณะ 

 

• เงื่อนไขการสมคัรของโครงการรับตรง 
  การกําหนดเงื่อนไขการสมัครของโครงการรับตรงมาจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
คัดเลือกซึ่งใหผูสมัครท่ีสมัครเขาโครงการนี้ หรือโครงการอื่นๆ  ท่ีเปดรับสมัครในชวงเวลาเดียวกัน หรือ เปนเงื่อนไข
รวมกันของโครงการวาผูสมัครมีสิทธิสมัคร ไดเพียง   1 คณะ หรือ 1 สาขาวิชาเทานั้น เพื่อเปนการลดปญหาการวิ่งรอก
สมัคร และหากพบวาผูสมัครสมัครมากกวา 1 โครงการ มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิการสมัคร 

5.  เงื่อนไขการสมัคร  
  ผูสมัครมีสิทธสิมัครไดเพียง   1   โครงการเทานั้น     

      ดังนั้น   ผูท่ีสมัครโครงการตามประกาศนี้แลว  จะตองไมเปนผูสมัครในโครงการดังตอ

• โครงการรับนักศึกษาเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   ศูนยลําปาง 

• โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท 

• โครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง 

• โครงการนักศึกษาผูมีความสามารถดีเดนในการกีฬา 

• โครงการนักศึกษาผูพิการ 

• โครงการสงเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง 

• โครงการสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรคณิตศาสตร
ศึกษาของมูลนิธิสอวน.(คาย 2) 

• โครงการคัดเลอืกนักเรียนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรโอลิมปกเขาศึกษาตอเปนกร
สสวท.) 

  หากมหาวิทยาลัยไดตรวจสอบพบขอเท็จจริงในภายหลังวาผูสมัครรายใดมีการสมัคร
มากกวา 1 โครงการจากโครงการที่ระบุขางตน  มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิการสมัครโครงการที่สมัครคร้ัง
หลังสุด  ถือวาผูสมัครไดใชสิทธิสมัครในโครงการแรกไปแลว   
  ทั้งนี้  ถามีหลายโครงการรับสมัครในชวงเดียวกัน  มหาวิทยาลัยจะยอมรับขอมูลการ
ตัดสินใจของผูสมัครจากวันและเวลาที่ผูสมัครชําระเงินคาสมัครคร้ังสุดทายเปนสําคัญ  (สําหรับ
โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบทและโครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง  จะถือขอมูลสุดทายที่



 

33 / 113 

คูมือความรู เรื่อง การจัดทําประกาศรับสมัครการคัดเลือกบคุคลเขาศึกษา ระดบัปริญญาตรี  
โดยมหาวิทยาลัยดําเนินการคัดเลือกเอง 

โรงเรียนกรอกขอมูลการสมัครครบถวนผานระบบ  INTERNET ที่  www.reg.tu.ac.th ภายในชวงเวลา
ที่กําหนด) 
 2)   ผูสมัครในโครงการนี้  มีสิทธิสมัคร ไดเพียง   1 คณะ หรือ 1 สาขาวิชาเทานั้น  ดังนั้น ใหผูส
คุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือกของคณะ/ 
สาขาวิชาที่ตองการสมัครใหเรยีบรอยกอน หากผูสมัครเลอืกคณะ/สาขาวิชาใด ๆ โดยมีคุณสมบัติไมค
ถูกตอง  จะไมมีสิทธิไดรับการพิจารณาคัดเลือก   
 3)  ผูสมัครจะตองตรวจสอบและรับรองตนเองวามีคุณสมบติัตรงตามประกาศการรับสมัคร  ห
ตรวจสอบในภายหลังพบวาผูสมัคร 
รายใดมีคุณสมบัติไมตรงตามประกาศการรับสมัคร จะถือวาผูนั้นขาดคุณสมบัติไมมีสิทธิเขาศึกษา  กร
แลวจะไมคืนเงนิคาสมัครใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  
 

      
ภาพที่ 13   เงื่อนไขการสมัคร 

 

• การรับสมัครของโครงการรับตรง 
  การรับสมัครจะดําเนินการรับสมัครโดยผานระบบ  INTERNET ที่ www.reg.tu.ac.th  ของสํานัก
ทะเบียนและประมวลผล โดยใหชําระเงินผานระบบ  Teller Payment   ธนาคารกรุงไทย  จํากัด  (มหาชน)  ทุกสาขา
ท่ัวประเทศ  โดยผูจัดทําจะตองประสานงานกับธนาคารเพื่อแจงกําหนดการรับสมัครซึ่งควรระบุเวลาปดระบบรับ
สมัคร ณ วันที่ถึงกําหนดรับสมัคร  และการชําระเงินผานระบบธนาคารนั้นจะกําหนดถัดจากวันวันสุดทายของ
กําหนดการรับสมัคร   ท้ังนี้  การชําระเงินคาสมัครมหาวิทยาลัยอาจมีการขยายชองทาง  การชําระเงินผานธนาคาร
มากกวา 1 ธนาคารก็ได   และขอควรระวัง ในการกําหนดวัน  ในวันสุดทายของการรับสมัครตองไมกําหนดใหตรงกับ
วันหยุดราชการ เพราะหากเกิดขอขัดของ ทางระบบ INTERNET  หรือ หากผูสมัครมีปญหาอื่นใดที่ไมสามารถ
ดําเนินการสมัครผานระบบไดสําเร็จ  จะเกิดความเสี่ยงที่ไมสามารถติดตอผูใดที่จะแกไขปญหาใหได และวันชําระเงิน
คาสมัครก็เชนกันที่ไมควรกําหนดใหตรงกับวันหยุดราชการ เพราะจะมีบางสาขาเทานั้นที่เปดทําการในศูนยการคาที่
จะมีใหบริการในวันหยุดเทานั้น 
  การรับสมัครผานระบบ  INTERNET  ของโครงการรับตรง  มาจากการปรับปรุงระบบการทํางาน
ตามกรอบแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการเพื่อประชาชน  ป พ.ศ. 2547 – 2550  และเพื่อใหผูสมัครที่เปนนักเรียนจากโรงเรียนตางๆ  ท่ีมีภูมิลําเนาใน
พื้นที่  76  จังหวัด  ของประเทศไทย   ไดรับความสะดวกในการสมัครคัดเลือกไดเร็วข้ึน   
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6.  การรับสมัคร   
 รับสมัครผานระบบ  INTERNET  ที่  www.reg.tu.ac.th                วันที่  15 - 29  กันยาย
ระบบรับสมัครเวลา  24.00 น.) 
 ชําระเงินผานระบบ  Teller Payment   ธนาคารกรุงไทย  จํากัด  (มหาชน)  วันที่  15 - 
30 กันยายน   2552    (ปดชําระเงินตามเวลาทําการของธนาคาร)  

     
ภาพที่ 14   การกําหนดชวงเวลารับสมัคร 

 

• ขั้นตอนการรับสมัครของโครงการรับตรง 
  การรับสมัครของโครงการรับตรงจะรับสมัครผานระบบ INTERNET ท่ีwww.reg.tu.ac.th ของสํานัก
ทะเบียนและประมวลผล ผูสมัครตองกรอกขอมลูการสมัครใหครบถวนและหลังจากนั้นนําไปชําระเงินคาสมัครท่ี 
ธนาคาร 
กรุงไทย จํากดั (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ  ดังนั้นในสวนนี้ จะตองช้ีแจงรายละเอียดข้ันตอนการรับสมัครให
ครบถวน เพื่อใหผูสมัครไดศึกษาและทําความเขาใจ     
 

 ขั้นตอนการรับสมัคร   
 1.  ผูสมัครบันทึกขอมูลการสมัครผานระบบ INTERNET ท่ี  www.reg.tu.ac.th ตามวันที่ท่ี
กําหนด 

 2.  ผูสมัครพิมพแบบฟอรมใบสมัครที่กรอกขอมูลบน INTERNET เรียบรอยแลว และ
ตรวจสอบขอมูลการสมัครใหถูกตองกอนนําไปชําระเงินคาสมัครท่ีธนาคาร  หากพบวามีการกรอกขอมูล
ของผูสมัครไมถูกตอง ขอใหผูสมัครดําเนินการแกไขขอมูลใหมใหถูกตอง   มหาวิทยาลัยจะถือขอมูลการ
สมัครท่ีบันทึกในระบบ INTERNET เปนสําคัญ  

 3.  ผูสมัครนําใบสมัครท่ีพิมพจาก INTERNET ไปยื่นชําระเงินคาสมัคร ผานระบบ Teller 
Payment ท่ีเคานเตอร ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) ไดทุกสาขาทั่วประเทศ  ตามวันที่ท่ีกําหนด โดย
ชําระคาสมัคร ตามอัตราคาธรรมเนียมการสมัครท่ีกําหนด พรอมคาธรรมเนียมธนาคาร  15 บาท  หาก
ผูสมัครรายใด มิไดดําเนินการชําระเงินคาสมัครผานระบบ Teller Payment  ของธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) ตามวันที่ที่กําหนด จะถือวาการกรอกขอมูลการสมัครในระบบ INTERNET  เปนโมฆะ 

4.  ธนาคารรับชําระเงินคาสมัคร และบันทึกขอมูลการชําระเงินของผูสมัคร  บันทึกขอมูลเรียบรอยแลว 
ธนาคารจะออกหลักฐานการชําระเงินคาสมัคร  พรอมคืนใบสมัครใหผูสมัครเก็บไวเปนหลักฐานการ
สมัคร  เมื่อชําระเงินคาสมัครท่ีธนาคารเรียบรอยแลว  จะถือวาการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ  (โปรด
ตรวจสอบหลักฐานการชําระเงินคาสมัครใหถูกตองตรงตามขอมูลในใบสมัครดวย  เพราะจะมีผลตอการ
สมัคร) 
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 5.  กรณีท่ีผูสมัครตองการเปลี่ยนแปลงคณะ/สาขาวิชาท่ีสมัคร  ภายหลังจากที่ไดมีการชําระเงิน
คาสมัครแลว  ผูสมัครจะตองดําเนินการยกเลิกการสมัคร  โดยดําเนินการผานระบบ INTERNET  กอน 
และใหดําเนินการตามขั้นตอนการรับสมัครและชําระเงินคาสมัครใหม  ท้ังนี้ ตองไมเกินวันสุดทายของ
การรับสมัคร  มหาวิทยาลัยจะถือขอมูลการสมัครคณะ/สาขาวิชา ท่ีชําระเงินครั้งสุดทายเปนสําคัญ   

 6.  ผูสมัครตรวจสอบรายชื่อผูสมัครและสถานะการชําระเงินคาสมัครไดหลังจากชําระเงินคา
สมัครแลว 3 วันทําการ (ไมนับรวมวันชําระเงินคาสมัครและวันหยุดราชการ) ทาง INTERNET ท่ี  
www.reg.tu.ac.th  ท้ังนี้  ผูสมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิสอบและแผนผังท่ีนั่งสอบไดตามวันที่
ท่ีกําหนด 

 7.  ผูสมัครสามารถตรวจสอบจํานวนผูสมัครของแตละคณะ/สาขาวิชา  1 วันทําการ  ภายหลัง
จากที่เปดรับสมัครวันแรก   

      
ภาพที่ 15   การแสดงขั้นตอนการสมัคร 

 

• การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมในการสมัครของโครงการรับตรง 
  อัตราคาธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือกของโครงการรับตรงนั้น  จะกําหนดคนละ  400  บาท  
สําหรับคณะที่กําหนดใหมีการจัดสอบ  และ คนละ 100  บาท  สําหรับคณะที่ไมมีการจัดสอบขอเขียนแตใชผลคะแนนที่
ผูสมัครทดสอบไวเขารับการคัดเลือกแทน  เชน  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี   ใชผลคะแนน SMART-  I  ของคณะ
ท่ีไดจัดสอบไปแลวสมัครเขารับการคัดเลือกแทนการสอบขอเขียน  คณะทันตแพทยศาสตรและคณะพยาบาลศาสตร  ใช
ผลคะแนน GAT และหรือ PAT   ท่ีจัดสอบโดย สทศ.  สมัครเขารับการคัดเลือกแทนการสอบขอเขียน 
  ในกรณีท่ีบางคณะที่มีท้ังยื่นคะแนน GAT และหรือ PAT   และคณะกําหนดจัดสอบขอเขียนดวย จะอยู
ในกลุมท่ีเก็บคาสมัครสอบ  400  บาท  เพราะถือวาคณะตองจัดสอบขอเขียนดวย  เชน  คณะสหเวชศาสตร   และ
ศิลปกรรรมศาสตร   
   

7.  อัตราคาธรรมเนียม 

• คาสมัครสอบ        คนละ   400
        เฉพาะคณะพาณิชยศาสตรฯ   คณะทันตแพทยศาสตร   คณะพยาบาลศาสตร คาสมัครคัดเลือ

 คนละ     100 บาท  
คาธรรมเนียมธนาคาร       คนละ             
15 บาท 

      
ภาพที่ 16    การระบุอัตราคาสมัคร  
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นอกจากการรับชําระเงินคาสมัครของผูสมัครตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนดแลว  ผูสมัครจะตองจายคาธรรมเนียมใน
การใชบริการธนาคารในอัตรา 10 / 15 บาท ข้ึนกับรูปแบบที่ธนาคารใชในการบันทึกขอมูลการชําระเงิน กรณีบันทึก
ขอมูลโดยการอานบารโคด จะเสียคาธรรมเนียม  10  บาท  คาธรรมเนียนธนาคารเปนอัตราที่ธนาคารกําหนด   ซึ่งผูสมัคร
เปนผูรับภาระการจายคาธรรมเนียมเพิ่มท่ีหนาเคานเตอรของธนาคารเวลาใชบริการ มหาวิทยาลัยมินําคาธรรมเนียม
ธนาคารมาคิดรวมกับคาสมัครท่ีมหาวิทยาลัยกําหน  การชําระเงินคาสมัครผานธนาคารจะมีเงื่อนไขการชําระเงิน  คือ  
ขอมูลการชําระเงินจะถูกสงมายังมหาวิทยาลัย หลังจากวันที่ชําระเงิน 1 วันทําการ  
 

• การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบขอเขียนและแผนผังที่นั่งสอบของโครงการรับตรง 
      การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบขอเขียนและแผนผังท่ีนั่งสอบนั้นตองกําหนดวันใหแนนอนชัดเจน 
และระบุใหชัดเจนดวยวาจะประกาศทางใด  ท่ีไหน  เมื่อไหร  และหากมีขอยกเวนก็ตองระบุไวดวย 
 

8.  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบขอเขียนและแผนผังที่นั่งสอบ  วันที่   8  ตุลาคม  2552 
      มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อและแผนผังท่ีนั่งสอบทาง INTERNET ท่ี  www.reg.tu.ac.th     เทา
 (ยกเวน คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี   คณะทันตแพทยศาสตร   และคณะพยาบาลศาสตร  
ไมมีการสอบขอเขียน ใหตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิสอบสัมภาษณและ/หรือสอบปฏิบัติไดตามวันที่ท่ี
กําหนด) 

 

              
ภาพที่ 17   การระบุวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบขอเขยีนและแผนผังที่นัง่สอบ 

 

• การสอบขอเขียน ของโครงการรับตรง 
  การกําหนดวันสอบขอเขียนในแตละคณะนั้นคณะกรรมการดําเนินงานคัดเลือกโดยฝายเลขานุการจะ
เปนผูกําหนดวันสอบขอเขียนโดยจะตองพิจารณาจากจํานวนผูเขาสอบขอเขียนในปกอนๆวาแตละคณะมีจํานวน
โดยประมาณเทาไหรและพิจารณาจากความจุของหองสอบตึกสอบที่เคยใชจัดสอบในปกอนนั้นวาหากจํานวนผูสมัครมี
อัตรามากจะจัดกี่หองหองละกี่คนและมีคณะไหนที่ควรจะจัดในวันเดียวกันไดและสาเหตุท่ีบางคณะอาจจะสอบในวัน
เดียวกันเพราะเนื่องจากขอสอบมาจาก คณะกรรมการขอสอบชุดเดียวกันเชนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสอบวัน
เดียวกับสาธารณสุขศาสตรเพราะตองใชขอสอบของคณะวิทยศาสตรฯเปนตนและหากวันสอบขอเขียนที่กําหนดเมื่อให
คณะทราบในที่ประชุมกอนจะเสนอรางประกาศหากคณะกรรมการไมเห็นดวย ก็จะปรับใหตามความเหมาะสม 
  ในสวนวิชาสอบ  และชวงเวลาสอบ  คณะจะเปนผูกําหนดและระบุไว   และในกรณีท่ีบางคณะมีท้ัง  
การยื่นคะแนน และจัดสอบขอเขียนดวย  ก็ตองระบุใหชัดเจน   
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คณะนิติศาสตร      

กําหนดการสอบขอเขียน 

         วันสอบขอเขียน            เวลา                     วิชาสอบ 

วันอาทิตยที่  8  พฤศจิกายน  2552 
  

09.00 – 10.00  วิชาความถนัดเชิงวิชาการ (SAT) 
-  ชุดจํานวน 
-  ชุดการใชภาษาไทย 
-  ชุดการใชเหตุผล 

 10.30 – 12.30  วิชาภาษาอังกฤษ 
 13.30 – 16.30  วิชาเฉพาะ 

-  ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับกฎหมาย 
-  ความสามารถในการใชเหตุผลทางกฎหมาย 
-  เรียงความ 
-  ยอความ 

สถานที่สอบขอเขียน     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร     ศูนยรังสิต 

      
ภาพที่ 18   กําหนดการสอบขอเขียน 

• การสอบวิชาเฉพาะ  หรือ  สอบปฏิบัติ 
  การกําหนดวันสอบวิชาเฉพาะ หรือ  สอบวิชาปฏิบัติ  นั้น   คณะจะตองเปนผูกําหนดวันเวลาและรายละเอียดใน
การสอบดังกลาว  และในกรณทีี่มีการใชอุปกรณใดเปนพิเศษที่ผูเขาสอบจะตองจัดเตรียมมา จะตองมีรายละเอียดแจงใหผูสมัคร
ทราบดวย 
 

คณะศิลปกรรมศาสตร   รหัสสาขา  1501 – 1502 

กําหนดการสอบปฏิบัติ (Audition)   เฉพาะสาขาวิชาการละคอน 
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบปฏิบัติการแสดง  (Audition)     วันที่  20  พฤศจิกายน  2552   
สอบปฏิบัติการแสดง  (Audition)      วันที่  28 – 29   พฤศจิกายน  2552   
สถานที่สอบปฏิบัติการแสดง  (Audition)      จะแจงใหทราบภายหลัง 

     
ภาพที่ 19   การสอบวิชาเฉพาะ  หรือ  สอบปฏิบัติ 
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• การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบสัมภาษณและการสอบสัมภาษณ 
  การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบสัมภาษณและรายละเอียดในการสอบสัมภาษณนั้น ตองกําหนดวัน
ใหแนนอนชัดเจน โดยอาจจะลงรายละเอียดในการสอบสัมภาษณของแตละคณะไวพอสังเขปเพราะในวันที่ประกาศ
รายช่ือผูมีสิทธิสอบสัมภาษณจะแจงรายละเอียดดังกลาวไวอีกครั้งหนึ่ง  และในการกําหนดวันสอบสัมภาษณคณะจะ
เปนผูกําหนดวัน  เวลา  และรายละเอียด  ใหกอนการจัดทําประกาศ  โดยอาจทําตัวเลือกไปสอบถามคณะกอนวาจะเลือก
วันไหน  โดยตัวเลือกนั้นควรอยูในชวงเวลาเดียวกัน   

มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อทาง  INTERNET ท่ี  www.reg.tu.ac.th   เทานั้น   
 

                   คณะที่เปดรับ             ประกาศรายชื่อ 
      ผูมีสิทธิสอบสัมภาษณ 

กําหนดสอบสัมภาษณ 
 

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี วันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 วันที่ 12  ธันวาคม 2552   และ 
วันที่ 13  ธันวาคม 2552 

คณะทันตแพทยศาสตร วันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 วันที่ 12  ธันวาคม  2552 

คณะพยาบาลศาสตร วันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 วันที่ 12  ธันวาคม  2552 

คณะรัฐศาสตร    วันที่ 12  มกราคม  2553 วันที่ 17  มกราคม  2553 

คณะศิลปกรรมศาสตร วันที่ 12  มกราคม  2553 วันที่ 17  มกราคม  2553 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริินธร   (หลักสูตร วันที่ 12  มกราคม  2553 วันที่ 17  มกราคม  2553 

     
ภาพที่ 20   กําหนดการสอบสัมภาษณ 
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คณะนิติศาสตร      

กําหนดการสอบสัมภาษณ 

วันสอบสัมภาษณ  วันอาทิตย ท่ี 17  มกราคม  2553 เวลา 09.00 – 12.00  น. 

รายงานตัว  เวลา   08.00  น. 

สถานที่สอบสัมภาษณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   ศูนยรังสิต 

หลักฐานที่ใชในการสอบสัมภาษณ 
1.  ใบสมัครพรอมประวัติที่พิมพ   ทาง   INTERNET   ที่  www.reg.tu.ac.th 
2.  บัตรประจําตัวประชาชน  (ฉบับจริงพรอมสําเนา และผูสมัครลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)  จํานวน  1  ฉบับ       

 3.  วุฒิการศึกษา (ฉบับจริงพรอมสําเนา และผูสมัครลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)  จํานวน  1  ฉบับ      

• ระเบียนแสดงผลการเรียนของผูสมัครที่กําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  สายสามัญ 
มีคาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  (GPA)  ต้ังแต ม. 4 -  ม.5  รวม 4  ภาคการศึกษา(ตามคุณสมบัติเฉพาะที่คณะกําหนด)            
 4.  สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ–สกุล   เฉพาะกรณีที่ช่ือ-สกุล ในหลักฐานไมตรงกัน  (ฉบับจริงพรอมสําเนา และผูสมัคร 
ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)  จํานวน  1  ฉบับ                          

     
ภาพที่ 21   การระบุรายละเอยีดในการสอบสัมภาษณ 

• วิธีการคัดเลือกของโครงการรับตรงพิจารณาจาก 
  วิธีการคัดเลือกควรระบุไวในประกาศใหชัดเจนวาแตละโครงการจะมีวิธีการคัดเลือกอยางไร    เพื่อ
ผูสมัครจะไดทราบและเตรียมตัวในการคัดเลือก   และเพื่อความโปรงใส ยุธิธรรม 
 

11.   วิธีการคัดเลือกพิจารณาจาก 
  1. คะแนนสอบขอเขียน และ/หรือ สอบวิชาเฉพาะ และ/หรือสอบปฏิบัติ  และ/หรือ คะแนน GAT 
และ PAT  หรือคะแนน SMART-I    ตามเกณฑแตละคณะที่รับเขาของมหาวิทยาลัยกําหนด 

2. การสอบสัมภาษณ  ตามเกณฑแตละคณะที่รับเขาของมหาวิทยาลัยกําหนด 
3. ผลการตรวจรางกาย และ/หรือผลการทดสอบสุขภาพจิต ตามเกณฑแตละคณะที่รับเขาของ
มหาวิทยาลัยกําหนด 

 การพิจารณาและการตัดสินผลคัดเลือกของคณะกรรมการคณะ/สถาบัน/มหาวิทยาลัย ถือเปนที่สิ้นสุด 

     
ภาพที่ 22   การระบุวิธีการคัดเลือก 
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• การประกาศรายชื่อผูมีสิทธเิขาศึกษาและการยืนยันสิทธเิขาศึกษา 
  การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาศึกษาและการยืนยันสิทธิเขาศึกษา ควรระบุวันใหแนนอนชัดเจน และ
ระบุใหชัดเจนดวยวาจะประกาศ  ท่ีไหน  เมื่อไหร  อยางไร  การพิจารณากําหนดชวงวันที่กําหนดใหยืนยันสิทธิเขา
ศึกษา หากโครงการใดมีการสงรายชื่อผูผานการคัดเลือกที่ยืนยันสิทธิเขาศึกษา เพื่อตัดสิทธิการสมัครคัดเลือกในระบบ
คัดเลือกกลาง (Admissions)  จะตองกําหนดวันใหสอดคลองและดําเนินการใหทันกับระยะเวลาที่หนวยงานที่ดูแลการ
คัดเลือกระบบกลาง (Admissions) กําหนด   เชน  ในปการศึกษา 2553  ทปอ.กําหนดใหมหาวิทยาลัยแจงรายชื่อผูผาน
การคัดเลือกท่ียืนยันสิทธิเขาศึกษา เพื่อตัดสิทธิการสมัครคัดเลือกในระบบคัดเลือกกลาง (Admissions)  ภายในวันที่  15  
มีนาคม  2553  ดังนั้น  การกําหนดชวงการยืนยันสิทธิเขาศึกษาจะตองนําวันที่ปทอ. กําหนดมาพิจารณาประกอบดวย 

 

                         12.   การประกาศรายชื่อผูมีสทิธิเขาศึกษาและการยืนยันสทิธิเขาศึกษา 
  มหาวิทยาลัยจะประกาศฯ  ทาง  INTERNET ท่ี  www.reg.tu.ac.th   เทานั้น   

         คณะท่ีเปดรับ        ประกาศรายชื่อ 
     ผูมีสิทธิเขาศึกษา 

การยืนยันสิทธิเขาศึกษา 
 

       ประกาศรายชื่อ 
   ผูยืนยันสิทธิเขาศึกษา 

คณะพาณิชยศาสตร 

และการบัญชี 

วันที่  25  ธันวาคม  2552  วันที่  4 - 11  มกราคม  2553        วันที่  22  มกราคม  2553 

คณะนิติศาสตร วันที่ 1 กุมภาพันธ  2553 วันที่ 1-8 กุมภาพันธ  2553      วันที่ 22 กุมภาพันธ  2553 
 

  ภาพที่ 23   การกําหนดวันในการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาศึกษา  และการยืนยันสิทธเิขาศึกษา 

• การยืนยันสิทธเิขาศึกษา 
  การกําหนดใหผูที่มีสิทธิเขาศึกษาตองแจงการยืนยันสิทธิเขาศึกษา โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือปองการ
การสละสิทธิ   ดังนั้นผูมีสิทธิเขาศึกษา จะตองยืนยันสิทธิเขาศึกษาตามขั้นตอนที่กําหนด  เพราะจะมีผลตอการคัดเลือก
ในระบบกลาง    (ADMISSIONS) โดยในการจัดทําประกาศฯ  จะตองระบุข้ันตอนการยืนยันสิทธิ   ตลอดจนเงื่อนไข
หรือขอหามที่ผูมีสิทธิเขาศึกษาจะตองทราบและปฏิบัติโดยเครงครัด   เพื่อความชัดเจน และเพื่อใหผูสมัครไดทราบ
ขอมูลกอนการตัดสินใจยืนยันสิทธิเขาศึกษาเชน   มหาวิทยาลัยจะสงรายชื่อผูท่ียืนยันสิทธิเขาศึกษาใหสมาคมที่ประชุม
อธิการบดีแหงประเทศไทย  (สอท.)   เพื่อตัดสิทธิในการเขารับการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ผาน
ระบบการคัดเลือกกลางของ (Admissions) ดังนั้น  ผูท่ียืนยันสิทธิเขาศึกษาของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแลวจะไมได
รับการพิจารณาคัดเลือกในระบบกลาง (Admissions)   อีก  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิที่จะไมพิจารณาดําเนินการยกเลกิ
รายชื่อผูยืนยันสิทธิดังกลาว    
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• เงื่อนไขการยืนยันสิทธิเขาศึกษา 
 
 

  1. ผูผานการคัดเลือกที่ยืนยันสิทธิเขาศึกษา จะตองไมเปนผูท่ียืนยันสิทธิการเขาศึกษาใน
โครงการใด ๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและ/ หรือ สถาบันอุดมศึกษาอื่น    
  2. ผูผานการคัดเลือกจะตองยืนยันสิทธิการเขาศึกษา โดยดาวนโหลด (Download)  
แบบฟอรมแสดงความจํานงเขาศึกษา ทาง INTERNET  ท่ี  www.reg.tu.ac.th  แลวกรอกขอมูลบน
แบบฟอรมพรอมท้ังใหบิดาหรือมารดาหรือผูปกครองลงนามรับรองการแสดงความจํานงแลวสงไปรษณีย
ลงทะเบียนตามที่อยู คือ 
  สํานักทะเบียนและประมวลผล    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ศูนยรังสิต   
  เลขที่  99  หมู 18  ถนนพหลโยธิน  ตําบลคลองหนึ่ง  อําเภอคลองหลวง  จังหวัด
ปทุมธานี  12121 
  3.ในกรณีท่ีผูผานการคัดเลือกตองการเปลี่ยนแปลงขอมูลการยืนยันสิทธิท่ีไดแจงไวแลว 
จะดําเนินการไดภายในวันท่ีกําหนดใหยืนยันสิทธิเขาศึกษาเทานั้น มหาวิทยาลัยจะถือขอมูลการยืนยันสิทธิ
เขาศึกษาครั้งสุดทายเปนสําคัญโดยถือวันที่ประทับตราไปรษณียากรเปนสําคัญ  หากพนกําหนดการยืนยัน
สิทธิแลว จะขอเปลี่ยนแปลงแกไขใด ๆ  ไมไดทั้งสิ้น   

4. ผูท่ียืนยันสิทธิเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยจะสงรายชื่อผูท่ี
ยืนยันสิทธิเขาศึกษาใหสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย  (สอท.)   เพื่อตัดสิทธิในการเขารับการ
คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ผานระบบการคัดเลือกกลางของ (Admissions) ดังนั้น  ผูท่ี
ยืนยันสิทธิเขาศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแลวจะไมไดรับการพิจารณาคัดเลือกในระบบกลาง 
(Admissions)   อีก  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิที่จะไมพิจารณาดําเนินการยกเลิกรายชื่อผูยืนยันสิทธิ
ดังกลาว 
  5.หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดตรวจสอบพบขอเท็จจริงในภายหลัง วาผูท่ียืนยันสิทธิ
เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแลว  และไดมีการยืนยันสิทธิเขาศึกษาในโครงการใด ๆ ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ/หรือ สถาบันอุดมศึกษาอื่น  ผูนั้นอาจจะถูกระงับสิทธิการเปนผูมีสิทธิเขา
ศึกษาในโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัย  โดยมิตองบอกกลาวหรือแจงใหทราบลวงหนา   
                      6. มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผูท่ียืนยันสิทธิเขาศึกษา หลังจากสิ้นสุดระยะเวลา
เขาศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดในปฏิทิน   

     
ภาพที่ 24   การระบุเงื่อนไขในการยืนยันสิทธเิขาศึกษา 

 
 
 

ขอใหพิจารณาตัดสินใจใหรอบคอบกอนที่จะแจงยืนยันสิทธิเขาศึกษาเพราะจะมีผลตอการคัดเลือกในระบบกลาง    (ADMISSIONS) 
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หนังสือแสดงความจํานงเขาศกึษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ระดับปริญญาตรี  ปการศึกษา  ...................... 
วันที่...........เดือน................................พ.ศ. ....................... 

 ตามที่ขาพเจา...........................................................................................เลขประจําตัวประชาชน
..................................... 
ท่ีอยู............................................................................................................................……….……… โทร. 
....................………… เปนผูไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาระดับปริญญาตรี    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ใน
โครงการคัดเลอืกนักศึกษาโดยมหาวิทยาลัยจดัสอบตรง  คณะ....................................  ตามใบสมัครเลขที่
.....................................นั้น 
 บัดนี้   ขาพเจาขอแจงตอมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวา 

  1.  ขาพเจาขอสละสิทธท่ีิจะเขาศึกษาในคณะ ................................................................................................. 
เนื่องจาก   
   สอบไดโควตาหรือโครงการรับตรงในสถาบันอื่น คือ
........................................................................................... 
   ผูปกครองไมอนุญาตใหเขาศึกษา / ผูปกครองตองการใหเรียนที่อื่น 
อื่น ๆ  (โปรดระบุ) ........................................................................................................................................... 
 

  2.  ขาพเจา ขอแสดงความจํานงเขาศึกษาในคณะ...........................................................และจะดําเนินการขึ้น
ทะเบียนนักศึกษา  จดทะเบียนรายวิชา  ตลอดจนกระบวนการอื่นที่จําเปนสําหรับการเขาเปนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตามที่ทางมหาวิทยาลัยจะไดแจงใหขาพเจาไดทราบตอไป     
 ท้ังนี้ หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดตรวจสอบพบขอเท็จจริงในภายหลงัวา  ขาพเจาไดไปสมัครสอบ
ในโครงการจัด 
สอบตรงหรอืโครงการรับตรงหรือโครงการอืน่ที่มีลักษณะคลายคลึงกัน  ณ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและ/หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่น  และมีช่ือเปนผูมีสิทธิเขาศึกษาหรือแสดงความจํานงเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ   
ขาพเจายินดีใหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรถอนหรือระงับสิทธิการเปนผูมีสิทธิเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  โดยมิตองบอกกลาวหรอืแจงใหขาพเจาทราบลวงหนา  และยินยอมให
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรประสานงานกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นเพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวของ    ท้ังนี้  โดย
ถือเปนความยินยอมของขาพเจาในการใหตรวจสอบขอมูลของขาพเจาท่ีมีในสถาบันอุดมศึกษาอื่นในเรื่อง
ดังกลาวนี้ดวย    
(ไมมีขอความที่เกี่ยวกับการตัดสิทธิการคัดเลอืกระบบกลาง Admissions    จะมีปญหาหรือไมหากมีขอรองเรียน) 
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ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลท่ีขาพเจาไดใหไวในหนังสือฉบับนี้  ในใบสมัคร  หรือไดใหไวแกกรรมการสอบ
สัมภาษณ   เปนความจริงทุกประการ 
     (ลงช่ือ)...................................................................................ผู
แสดงความจํานง 
                (...............................................................................) 
 ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว
..............................................................................................................................................  
 เลขประจําตัวประชาชน................................................ ท่ีอยู
........................................................................................................... โทร.................................. มีความสัมพันธ
เปน  บิดา  มารดา  อื่นๆ(โปรดระบุ)................................ กับผูสมัครขางตน ขอใหความยินยอมในการ
แสดงความจํานง     สละสิทธิ  ยืนยัน  การเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
ของ (ระบุช่ือผูสมัคร) .......................................................................................................................  และขอรับ
รองวาขาพเจาเปนผูมีอํานาจตามกฎหมายในการใหความยินยอมแกการแสดงเจตนาขางตน จริง 
     (ลงช่ือ)........................................................................ผูปกครอง 
                (....................................................................) 
 

 
ภาพที่  25   หนังสือแสดงความจํานงเขาศึกษาในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

• การจัดระดับพ้ืนความรูภาษาตางประเทศสําหรับผูมีสิทธิเขาศึกษา 
  การจัดระดับพื้นความรูภาษาตางประเทศสําหรับผูมีสิทธิเขาศึกษา นั้น  เนื่องจากผูมีสิทธิเขาศึกษามี
พื้นฐานการเรียนภาษาตางประเทศตางกัน  จึงจําเปนตองจัดระดับเพื่อความเปนมาตรฐานและสําหรับจัดการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัย  ซึ่งจะแบงออกเปน 2 กลุม  คือ  กลุมท่ี 1  ภาษาอังกฤษ  จากผลการทดสอบ  O-NET  และกลุมท่ี 
2  กลุมภาษาที่ 2  ไดแก  ภาษาฝรั่งเศส  เยอรมัน  ญ่ีปุน  จีน  อาหรับ  และบาลี  จากผลการทดสอบ  PAT    ดังนั้น จึง
ตองระบุในประกาศการรับสมัครใหผูสมัครทราบและเขาทดสอบในการทดสอบ O-NET  และ PAT  เพราะหากผาน
การคัดเลือกมีสิทธิเขาศึกษาจะตองมีคะแนนดังกลาวมาใชในการจัดระดับพื้นความรูภาษาตางประเทศ  
 

14.  การจัดระดบัพ้ืนความรูภาษาตางประเทศสําหรับผูมีสิทธิเขาศึกษา 
  มหาวิทยาลัยจะนําผลทดสอบทางการศึกษา O-NET  และ/หรือ PAT  
ภาษาตางประเทศ   ของผูท่ีผานการคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  มาจัดระดับความรู
ภาษาตางประเทศ เพื่อจัดการศึกษาใหแกนักศึกษาทุกคน 

 

    ภาพที่  26   จัดระดับพ้ืนความรูภาษาตางประเทศ 
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คูมือความรู เรื่อง การจัดทําประกาศรับสมัครการคัดเลือกบคุคลเขาศึกษา ระดบัปริญญาตรี  
โดยมหาวิทยาลัยดําเนินการคัดเลือกเอง 

• การตรวจรางกายและเอกซเรย 
  การตรวจรางกายและเอกซเรย  จะเปนกระบวนการหนึ่ง ท่ีผูผานการคัดเลือกจะตองนําผลการตรวจ
รางกายมาใชประกอบสําหรับการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของโครงการฯ   
 

13.   การตรวจรางกายและเอกซเรย 
การตรวจรางกายและเอกซเรย  ขอใหผูมีสิทธิเขาศึกษาตรวจรางกายและเอกซเรย ณ 

โรงพยาบาลของรัฐหรอืเอกชน  ตามแบบฟอรมของมหาวิทยาลัย และนําผลการตรวจรางกายมายื่นในวัน
ข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา   

 **  ยกเวน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   คณะสหเวชศาสตร  คณะทันต
แพทยศาสตร  และคณะพยาบาลศาสตร จะตองนําผลการตรวจรางกายมายืน่ในวันสอบสัมภาษณดวย    
  (พิมพแบบฟอรมไดทาง  INTERNET ท่ี  www.reg.tu.ac.th) 

     
ภาพที่  27   การตรวจรางกายและเอกซเรย 

• การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 
  การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษานั้น    จะตองกําหนดวันขึ้นทะเบียน  และรายละเอียดการขึ้นทะเบียน  
พรอมกิจกรรมนักศึกษาใหมใหชัดเจน  โดยจะประกาศทาง   INTERNET    ท่ี  www.reg.tu.ac.th   เทานั้น  โดยตองระบุ
ฝายท่ีเกี่ยวของกับการขึ้นทะเบียนนักศึกษา และ การลงทะเบียน  ใหทราบในกรณีท่ีผูผานการคัดเลือกไดติดตอสอบถาม
ขอมูลได  
 

15.  การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา   
ผูท่ียืนยันสิทธิการเขาศึกษากับมหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยจะประกาศเลขทะเบียน

นักศึกษา และ รายละเอียดการขึ้นทะเบียนเปน 
นักศึกษา พรอมปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม  ใหทราบภายหลัง  ท่ี  www.reg.tu.ac.th   หากมีขอ

สงสัยประการใด สามารถติดตอสอบถามไดท่ี 

• ฝายสื่อสารสัมพันธ    สํานักทะเบียนและประมวลผล  
โทร. 02 - 986-9086 ตอ 501  

• ฝายทะเบียนประวัติและหนังสือสําคัญ  สํานักทะเบียนและประมวลผล  
โทร. 02 - 986-9086 ตอ 506   

• ทาง E-mail :  reg@tu.ac.th       

     

ภาพที่  28    การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 
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โดยมหาวิทยาลัยดําเนินการคัดเลือกเอง 

• เงื่อนไขของผูมสีิทธิขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 
  การกําหนดเงื่อนไขของผูมีสิทธิเขาศึกษานั้น  จะตองระบุไวในประกาศใหชัดเจนวา  หากผูสมัครมี
สิทธิเขาศึกษาแลวจะตองข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาทุกคน   ซึ่งเปนไปตามขอบังคับที่มหาวิทยาลัยกําหนด    
  หลังจากมีการข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาแลว จะมีการตรวจสอบวุฒิ ดังนั้น ในกรณีท่ีมีการตรวจสอบ
วาผูใดมีการใชหลักฐานปลอม  ใช หรือ อางเอกสารปลอมในการสมัคร หรือ การคัดเลือก หรือ การขั้นทะเบียนเปน
นักศึกษา  จะมีการถอนชื่อผูนั้นออกจากการเปนนักศึกษา และดําเนินคดีตามกฎหมายอาญาตอไป  เพื่อเปนการแจง
เตือนใหทราบถึงผลของการกระทําผิดในประเด็นดังกลาว  

16.  เงื่อนไขของผูมีสิทธิขึน้ทะเบียนเปนนกัศึกษา 
1. ตองเปนผูผานการคัดเลือกตามโครงการนี้   
2. ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือเทียบเทา  

วาผูมีสิทธิเขาศึกษาไมสําเร็จ 
การศึกษาตามที่กําหนด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะไมรับเขาศึกษา 
                  หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตรวจสอบพบภายหลังวาผูมีสิทธิเขาศึกษาคนใดมี
คุณสมบัติไมครบถวนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดมหาวิทยาลัย 
จะถือวาการมีสิทธิเขาศึกษาในครั้งนี้ เปนโมฆะ และจะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ 
  3.      ผูท่ีข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแลว ภายหลังพบวา
มีช่ือในสถาบันการศึกษาอื่น ๆ    ผูนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาทันที    ตามขอบังคับวา
ดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 

  4.      ผูท่ีข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแลว ห
ตรวจสอบพบภายหลังวา  ผูใดปลอม   

ใชหรืออางเอกสารปลอมในกาสมัคร หรือการคัดเลือก หรอืการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะถ
จากการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และดําเนินคดีตามกฎหมายอาญาตอไป 

     

ภาพที่  29    เงื่อนไขของผูมีสทิธิขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 

• การลงนามในประกาศการรับสมัครฯ 
  เมื่อจัดทำประกาศเสร็จเรียบรอยแลว  ผูจัดทํามีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองศึกษาวา  ในประแศการ
รับสมัครแตละโครงการนั้น   จะตองเสนอบุคคลใดและใครเปนผูมีอํานาจพิจารณาผูลงนามในประกาศฯ  ซึ่งการลงนาม
ในประกาศฯ   จะจัดทําบันทึกเสนออธิการบดี  โดยผานรองอธิการบดีฝายวิชาการ   ในทางปฏิบัติการลงนามใน
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะเปนอธิการบดีหรือในกรณีท่ีอธิการบดีอาจจะมีการมอบหมายผูใดรับผิดชอบลง
นามแทนก็ได  เชน  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  เปนผูลงนามในประกาศแทนจึงตองระบวา “ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดี” 
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คูมือความรู เรื่อง การจัดทําประกาศรับสมัครการคัดเลือกบคุคลเขาศึกษา ระดบัปริญญาตรี  
โดยมหาวิทยาลัยดําเนินการคัดเลือกเอง 

  การระบุวาประกาศฉบับดังกลาว ประกาศ ณ วันใด  ตามระเบียบงานสารบรรณ  จะใหพิมพ คําวา 
พ.ศ. ดวย   
 

 ประกาศ   ณ   วันที่             สิงหาคม   พ.ศ.  2552 
 

                          (ศาสตราจารย  ดร.ศิริลักษณ      โรจนกิจอํานวย) 
                                        รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

                                                          ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 

      

ภาพที่  30    การลงนามในประกาศฯ 

• ตารางปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   ระดับปริญญาตรี    โครงการรับตรง 
  การกําหนดปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ระดับปริญญาตรี  
โครงการรับตรง  นั้นจะจัดทําเพื่อแนบทายประกาศฯ  ตั้งแตวันเวลาการรับสมัคร  จนถึงวันเวลาการขึ้นทะเบียนเปน
นักศึกษา  เพื่อความสะดวกในการดูปฏิทินกิจรรมตาง ๆ ในภาพรวมทั้งหมด 
 

กิจกรรม                  วัน  เดือน  ป                     สถานที่ 
รับสมัคร   ผานระบบ  Internet

• คณะที่เปดรับสมัคร  

วันที่   15  -  29  กันยายน   2552 
(ปดระบบรับสมัครเวลา  24.00 น.) 

ท่ี  www.reg.tu.ac.th 
                

ชําระเงินคาสมัคร  ผานระบบ Teller  p วันที่   15 – 30   กันยายน  2552 
(ปดชําระเงินตามเวลาทําการของธน

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหา
ทุกสาขาทั่วประเทศ 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบและแผนผั วันที่    8   ตุลาคม    2552 ท่ี  www.reg.tu.ac.th 
สอบขอเขียน        

     

ภาพที่  31    การลงรายละเอียดในปฎิทิน 
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โดยมหาวิทยาลัยดําเนินการคัดเลือกเอง 

ขั้นตอนที่  5    นําเสนอประกาศการรับสมัครตออธิการบดีเพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติ 
 
  เมื่อจัดทําประกาศการรับสมัครฯ ตามรายละเอียดตาง ๆ ครบถวนเสร็จสมบูรณเรียบรอยแลว  ใน
ข้ันตอนนี้จะเปนการนําเสนอประกาศการรับสมัครใหผูมีอํานาจพิจารณาลงนาม   โดยการทําบันทึกนําเสนอประกาศ
ดังกลาว  ควรมีการนําเสนอสรุปประเด็นที่สําคัญของประกาศการรับสมัคร หรือ ประเด็นใดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากป
การศึกษาที่ผานมาหรือไม  หรือ มีประเด็นใดที่คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกฯ ไดมีการปรับเปลี่ยน    เพื่อผูมีอํานาจ
จะไดพิจารณาในประเด็นดังกลาวเปนการเฉพาะ  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ภาพที่  32    บันทึกขอความอนุเคราะหลงนามในประกาศฯ  
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โดยมหาวิทยาลัยดําเนินการคัดเลือกเอง 

ขั้นตอนที่ 6    สงสําเนาประกาศการรับในคณะและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 
                                       การสงสําเนาประกาศฯ ถือเปนขั้นตอนสุดทายของการจัดทําประกาศการรับสมัครฯ ท่ีจะตอง
จัดทําสําเนาประกาศการรับสมัครท่ีลงนามเรียบรอยแลว แจงใหคณะ/หนวยงาน และฝายท่ีเกี่ยวของ  ทราบและเพื่อใช
ประโยชนในการดําเนินงาน  ตลอดจนการนําขอมูลประกาศการรับสมัครไปประชาสัมพันธเผยแพรตามสื่อตาง ๆ  ให
ทราบทั่วกันตอไป เชน  การประกาศผาน Website   ลงขาวตามสื่อตาง ๆ  เปนตน  

              บันทึกขอความ 
สวนราชการ    สํานักทะเบียนและประมวลผล  มธ. ศูนยรังสิต  โทร.0-2986-9086  ตอ 123,124   (นุชนาท)        
ท่ี           ศธ.0516.33/         วันที่              กันยายน   2550                  
เร่ือง  ขอสงประกาศการรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ระดับปริญญาตรี  โดย
มหาวิทยาลัย คัดเลือกเอง โครงการรับตรง   ประจําปการศึกษา   2551 
 
เรียน          คณบดีคณะ...................................   

   
 โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จะมีดําเนินงานคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษา ระดับปริญญาตรี   
โดยมหาวิทยาลัยคัดเลือกเอง   โครงการรับตรง  ประจําปการศึกษา 2551    นั้น 
 ในการนี้  งานรับเขาศึกษา  สํานักทะเบียนและประมวลผล  ไดจัดทําประกาศการรับสมัครดังกลาวเสร็จ
เรี ยบรอยแลว จึงขอสงประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   เรื่ อง   การรับสมัครบุคคลเข าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ระดับปริญญาตรี  โดยมหาวิทยาลัยดําเนินงานคัดเลือกเอง  โครงการรับตรง  ประจําป
การศึกษา  2551    มาเพื่อเปนประโยชนในการดําเนินงานของทานตอไป  
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  และแจงผูที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการตอดวย  จักขอบคุณยิ่ง         
 
 
                                                          ( นายเกษมศักดิ์     พรหมสาขา ณ สกลนคร) 
                                                                 กรรมการและเลขานุการโครงการฯ     
  
                                             นุชนาท/ราง/พิมพ/ทาน/13 ก.ย.50/ตรวจ 

 

    

ภาพที่  33    บันทึกขอสงสําเนาประกาศฯ 
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ภาพที่  34   การนําประกาศรับสมัครฯ ประชาสัมพันธเผยแพรผาน Website reg.tu.ac.th 
 
2.6  เทคนิค/ขอเสนอแนะที่เปนประโยชน 
 

1. คณะ / สาขาวิชา  ท่ีจะเปดรับสมัครได โครงการ หลักสูตรนัน้ ๆ จะตองไดรับอนุมัติ หรือไดรับ 
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแลว  จึงจะดําเนินการเปดรับนักศึกษาในปนั้น ๆ ได   ดังนั้น จะตองตรวจสอบทุก
ครั้งหากคณะ / สาขาวิชาท่ีจะเปดรับเปนหลักสูตรใหม   (ในกรณีท่ีคณะ/โครงการเปนผูจัดทําประกาศการรับสมัคร
เสนอผานสํานักทะเบียนฯ จะตองใหคณะระบุการไดรับใหเปดหลักสูตรนั้นในบันทึกที่นําเสนอโดยอางอิงมติจาก
ประชุมใด เมื่อใด ประกอบดวย)  โดยตรวจสอบจากคูมือการศึกษา หรือ จากฝายตรวจสอบและรับรองอนุมัติปริญญาที่
ดูแลเรื่องหลักสูตรหรือบันทึกแจงมติสภามหาวิทยาลัย ......... ที่อนุมัติใหเปดโครงการ/หลักสูตร 
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ภาพที่  35   บันทึกแจงมติสภามหาวิทยาลัย ......... ที่อนุมัติใหเปดโครงการ/หลักสูตร 

 
2. ประกาศการรับสมัครท่ีไดรางและผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการชุดนั้น ๆ แลว 

ควรสงฉบับที่ไดแกไขรายละเอียดตามมติท่ีประชุมแลว  ใหคณะไดตรวจสอบขอมูลในสวนของคณะอีกครั้งกอน
นําเสนออธิการบดี ผาน รองอธิการบดีฝายวิชาการลงนาม 

3. เพื่อความรวดเร็วและลดขั้นตอนในการเสนอประกาศลงนาม  จะเสนอรองอธิการบดีฝายวิชาการ 
ลงนามโดยระบุตําแหนงเพิ่มเติม คือ  ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี     

4. ขอควรระวัง ปฏิทินการคัดเลือก ควรตรวจสอบขอมูลกับปฏิทินอีกครั้ง   เพราะสวนมากในการ
จัดทําจะนําไฟลขอมูลเดิมมาปรับแก  และมักจะปรับแกไมหมด เชน  พ.ศ.    หรือ  วันที่ไมตรงกับปฏิทินในปปจจุบัน   
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2.7   ความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
         ในกระบวนการจัดทําประกาศการรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  โครงการรับตรง  อาจ
มีความเสี่ยงท่ีจะเกิดปญหาในการใหบริการประชาชนผูรับบริการ  กลาวคือ   
        1.  การระบุคุณสมบัติ  เงื่อนไข  เกณฑการคัดเลือก  ตลอดจนขั้นตอนการสมัครไวในประกาศฯ    
      หากไมระบุไวใหชัดเจนและเปนที่เขาใจงาย   อาจกอใหเกิดปญหาในการสื่อสารและปญหาในการตีความ
ในประกาศของประชาชนผูรับบริการ  และเมื่อการสื่อสารและการตีความในประกาศระหวางผูจัดทําประกาศฯ กับ
ประชาชนผูรับบริการไมตรงกันแลวอาจเปนผลใหเกิดความเขาใจผิดจนอาจนําไปสูการฟองรองตอไปก็ได   เชน    
        การกําหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม  ซึ่งตามโครงการรับตรงนี้  แตละคณะก็กําหนดคะแนนเฉลี่ยสะสมตางกัน  
เชน คณะนิติศาสตรกําหนดคะแนนเฉลี่ยสะสมไว 4 เทอม  (ม.4 – ม.5)  ไมต่ํากวา 2.75  สวนคณะพาณิชยศาสตรและ
การบัญชีกําหนดคะแนนเฉลี่ยสะสมไว 5 เทอม (ม.4 – ม. 6 เทอมแรก) ไมต่ํากวา  2.50  และคณะทันตแพทยศาสตร
กําหนดคะแนนเฉลี่ยสะสมไวใมต่ํากวา  3.0   
    แนวทางในการบริหารความเสี่ยง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานและเสริมสรางกลยุทธใหสอดคลอง
กับปจจัยตาง ๆ ท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงตอไปในอนาคต  และลดขอรองเรียนที่อันอาจเกิดข้ึนได  ก็คือ  ควรระบุคะแนน
เฉลี่ยสะสมไวในการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะของแตละคณะใหชัดเจน  เขาใจงาย    
        การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะของคณะ  ท่ีมีบางคณะอาจจะกําหนดแตกตางจากคณะอื่น  เชน  โครงการรับตรง
คณะทันตแพทยศาสตรมีพื้นที่ดําเนินการ  8 จังหวัด  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เปนการสนองนโยบายจากรัฐบาลและ
กระทรวงสาธารณสุขท่ีตองการผลิตทันตแพทยเพิ่มเพื่อแกไขปญหาของประเทศ  โดยมีมหาวิทยาลัยหลายแหงท่ัว
ประเทศรับนโยบายและแบงพื้นที่ดําเนินการ  ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนผูไดรับนโยบายพื้นที่เปาหมาย  คือ  
จังหวัดชัยภูมิ  สุรินทร  บุรีรัมย  นครราชสีมา  เลย  หนองคาย  หนองบัวลําภู  และอุดรธานี  และผูมีสิทธิเขาศึกษาและ
มารายงานตัวตองทําสัญญากับกระทรวงสาธารณสุข 
         แนวทางในการบริหารความเสี่ยง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานและเสริมสรางกลยุทธใหสอดคลอง
กับปจจัยตาง ๆ ท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงตอไปในอนาคต  และลดขอรองเรียนที่อันอาจเกิดข้ึนได   ก็คือ  ในกรณีของคณะ
ทันตแพทยศาสตรนั้นควรระบุคุณสมบัติของผูสมัครไปใหชัดเจน  ครบถวน  หากมีสิ่งจําเปนตองระบุโดยเฉพาะ
เงื่อนไขและใจความสําคัญแหงสัญญาที่ผูมีสิทธิเขาศึกษาและมารายงานตัวตองทําสัญญากับกระทรวงสาธารณสุข                 
ก็จําเปนตองระบุใหครบถวน 
        การกําหนดเงื่อนไขการสมัครของโครงการ  จําเปนอยางมากที่จะตองระบุไวในประกาศฯ หากนโยบายตามมติ
ท่ีประชุมใหระบุไวอยางไร  และเงื่อนไขนั้นเชื่อมโยงกับโครงการอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยท่ีรับสมัครในชวงระยะเวลา
เดียวกันอยางไร  เชน  ผูสมัครโครงการรับตรงมีสิทธิสมัครไดโครงการเดียวเทานั้น และหากตรวจสอบพบวามีการ
สมัครมากกวา 1 โครงการ  มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิการสมัครโครงการที่สมัครครั้งหลัดสุดเพราะถือวาผูสมัครไดสิทธิ
สมัครโครงการแรกไปแลว  ในกรณีนี้พบวามีผูสมัครโครงการรับตรงและสมัครโครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท
ในชวงระยะเวลาเดียวกัน  เมื่อมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบวาผูสมัครไดสมัครโครงการรับตรงกอนจึงแจงใหผูสมัคร
ทราบวาตองตัดสิทธิโครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบทเพราะเปนโครงการที่สมัครภายหลัง 
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         แนวทางในการบริหารความเสี่ยง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานและเสริมสรางกลยุทธใหสอดคลอง
กับปจจัยตาง ๆ ท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงตอไปในอนาคต  และลดขอรองเรียนที่อันอาจเกิดข้ึนได   ก็คือ  มหาวิทยาลัยตอง
มีระบบตรวจสอบและวิธีแกปญหาโดยการล็อคช่ือผูสมัครเมื่อเขาไปสมัครโครงการแรกแลวและเมื่อภายหลังจะสมัคร
โครงการอื่นๆ ก็ไมสามารถเขาไปทํารายการใหมได ซึ่งจะกระทําไดก็ตอเมื่อยกเลิกการสมัครโครงการแรกกอน  ซึ่งใน
กรณีโครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบทไมสามารถล็อคกับระบบของโครงการรับตรงได เพราะใชระบบการรับสมัคร
คนละระบบ  แนวทางการแกไข ก็คือ  ทุกโครงการตองใชระบบการรับสมัครเดียวกัน หรือหากไมไดใชระบบเดียวกันก็
ตองสามารถล็อคผูสมัครไดในโครงการเดียว        
              การกําหนดแกณฑในการคัดเลือก  หากไมระบุใหชัดเจนแลว  อาจทําใหผูสมัครเสียโอกาสในการเขารับ      
การคัดเลือกได  เชน  ผูสมัครท่ีจะสมัครคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีของโครงการรับตรง จะตองเปนผูท่ีผล
คะแนนสอบ  Smart – 1 ของคณะ  โดยคณะไดจัดใหมีการสอบ  Smart – 1  ประมาณปละ  4 – 5 ครั้ง  ซึ่งใน
กระบวนการคัดเลือกของโครงการรับตรงคณะจะไมมีการสอบขอเขียนอีก  ซึ่งหากไมระบุไวในประกาศใหชัดเจน เมื่อ
ผูสมัครไดสมัครโดยไมมีคะแนน Smart – 1  ระบบจะไมไดล็อคการสมัคร  เมื่อสมัครไปแลวและมาทราบภายหลังวา
คุณสมบัติของตนไมเขาเกณฑของคณะที่กําหนดไวในประกาศก็จะทําใหเสียโอกาสเพราะหากไมมีคะแนน Smart – 1  
ถึงจะสมัครก็ไมมีสิทธิสอบสัมภาษณ หรือ  หากจะไปสมัครคณะอื่น  หรือโครงการอื่น ก็อาจไมทันการณ  เหตุเพราะ
ชวงเวลากําหนดไวตรงกัน อาจทําใหติดในเรื่อง  เงื่อนไขผูสมัคร ท่ีกําหนดใหสมัครไดคณะเดียว  สาขาเดียว โครงการ
เดียว  เทานั้น 
         แนวทางในการบริหารความเสี่ยง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานและเสริมสรางกลยุทธใหสอดคลอง
กับปจจัยตาง ๆ ท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงตอไปในอนาคต  และลดขอรองเรียนที่อันอาจเกิดข้ึนได   ก็คือ  ระบุเกณฑการ
คัดเลือกของคณะใหชัดเจน   หากคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีมีการทดสอบ  Smart – 1  เพื่อนําคะแนนมายื่นแทน
การสอบขอเขียนก็ตองระบุวามีการจัดสอบกี่ครั้ง  และนําคะแนนดังกลาวมายื่นแทนการสอบขอเขียนอยางไร 
         2. การที่มีผูสละสิทธิการเขาศึกษา อันเปนผลสืบเนื่องมาจากการกําหนดปฏิทินการคัดเลือกตรงกับ
มหาวิทยาลัยอื่นโดยอาจจะตองการคนหาขอมูลหรือศึกษาขอมูลในการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยอื่นๆ  กลาวคือ   
 การกําหนดปฏิทินคัดเลือกของโครงการโดยจะตองดําเนินการกอนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
คัดเลือกและกอนที่จะเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา  ในการจัดทําปฏิทินการสอบคัดเลือกอาจจะตองศึกษาขอมูล
ของมหาวิทยาลัยอื่นวาจะมีการดําเนินการคัดเลือกในชวงเวลาใด  เพราะจะมีผลใหผูสมัครวิ่งรอกสอบแขงขันและสละ
สิทธิมหาวิทยาลัยแหงใดแหงหนึ่งหากมีการจัดการคัดเลือกพรอมๆ กัน  โดยเฉพาะการสอบขอเขียน  และการสอบ
สัมภาษณ   
         แนวทางในการบริหารความเสี่ยง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานและเสริมสรางกลยุทธให
สอดคลองกับปจจัยตาง ๆ ท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงตอไปในอนาคต  และลดขอรองเรียนที่อันอาจเกิดข้ึนได   ก็คือ  ทุก
วันนี้การแขงขันเพื่อคัดเลือกเด็กเกงของมหาวิทยาลัยมีอัตราสูง  และแตละมหาวิทยาลัยตางก็จะกําหนดวันสอบคัดเลือก
ใหเร็วกวามหาวิทยาลัยอื่น มหาวิทยาลัยท่ัวประเทศมีอยูหลายรอยแหง ซึ่งการกําหนดปฎิทินการคัดเลือกอาจจะมี
กําหนดในชวงระยเวลาเดียวกันหรือใกลเคียงกัน  การท่ีจะเขาไปศึกษาขอมูลใหครบทุกมหาวิทยาลัยนั้นก็ไมอาจทําได  
และก็ไมมีความจําเปนเทาใดนักเพราะการปองกันการจัดสอบกอนมหาวิทยาลัยอื่นนั้นทําไดยากเพราะมีกรณีท่ี
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรประกาศการรับสมัครฯ แลว  ปรากฎวามีมหาวิทยาลัยอื่นเลื่อนวันสอบขอเขียนและหรือสอบ
สัมภาษณใหตรงกันกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรท้ังท่ีกอนหนานั้นไดประกาศปฏิทินการรับสมัครไวแลว 
 ท้ังนี้  หากจะมองวามีความจําเปนเพียงใดในการที่จะตองคนหาขอมูลหรือศึกษาขอมูลในการคัดเลือกของ
มหาวิทยาลัยอื่นๆ  จะเห็นวาไมมีความจําเปนมากนักเพียงแตอาจจะใชขอมูลเหลานี้เพียงเบื้องตนเพื่อจะไดทราบขอมูล
การดําเนินงานวาของมหาวิทยาลัยอื่นๆ  ดําเนินการชวงไหน   อยางไร   อาจจะเปนประโยชนในสวนที่ว า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรควรจะกําหนดยุทธศาสตรในการคัดเลือกอยางไรตอไป           
          

2.8  กรณีศึกษา  (Case  Study)  โครงการรับตรง 
 ความเปนมา คือ  นาย  ง  ผูสมัครคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง  เปนการรองเรียนจากผูปกครอง  
มีหนังสือรองเรียนขอความเปนธรรม ขอใหมหาวิทยาลัยรับ นาย ง  เพื่อเขาศึกษาในคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการ
ผังเมือง  จากโครงการรับตรง  ประจําปการศึกษา  2552    เนื่องจากถูกตัดสิทธิเขาศึกษาเพราะขาดคุณสมบัติ  เกรดเฉลี่ย
สะสมต่ํากวาเกณฑ  ท่ีมหาวิทยาลัย/คณะ/สาขาวิชา กําหนดไว  อีกทั้งยังมีหนังสือรองเรียนเรื่องดังกลาวไปยัง
กระทรวงศึกษาธิการ  และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดวย   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ภาพที่  36    หนังสือรองเรียนขอความเปนธรรม   
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ปญหาที่เกิดข้ึนคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง ไดมีการประชาสัมพันธการรับสมัครบุคคลเขาศึกษาฯ       
บนเว็บไซดของคณะ  เกี่ยวกับการรับเขาศึกษาของคณะ/โครงการฯ   โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

ภาพที่  37    การประชาสัมพันธการรับเขาของคณะ ผาน web คณะ 
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ภาพที่  38 ขอมลูคุณสมบัติที่ระบุในประกาศรับสมัครฯ 

 
ขอมูลท่ีคณะประชาสัมพันธเกี่ยวกับการรับสมัครซึ่งมีขอแตกตางจากประกาศการรับสมัครฯ  จึงเปน

ขออางอิงท่ีนํามารองเรียนเพื่อขอความเปนธรรม 
 
ขอเท็จจริง 

1.  การรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  โครงการรับตรง  ตองเปนตามประกาศการรับ
สมัคร โดยมหาวิทยาลัยไดกําหนด  เกณฑ   เงื่อนไข   และคุณสมบัติของผูสมัครไว   หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบใน
ภายหลังพบวาผูสมัครรายใดมีคุณสมบัติไมตรงตามประกาศการรับสมัคร จะถือวา ผูนั้นขาดคุณสมบัติไมมีสิทธิเขา
ศึกษา ซึ่งในกรณีของ นาย ก  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมืองไดตรวจสอบหลักฐานกอนการสอบสัมภาษณ
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พบวา  นาย ง  กรอกผลการเรียนเปนเท็จเพื่อใหตนเองมีสิทธิสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ  เนื่องจากมีผลการเรียนต่ํา
กวาเกณฑท่ีกําหนด  ดังนั้น  มหาวิทยาลัยจึงไมสามารถรับนาย  ง  เขาศึกษาได   รายละเอียดตามประกาศการรับสมัครฯ          

2.   การรับสมัครโครงการดังกลาว  มหาวิทยาลัยรับสมัครผานทาง INTERNET  ท่ี  www.reg.tu.ac.th  
เทานั้น   โดยผูสมัครตองเขาสมัครทางระบบ   INTERNET  เทานั้น   โดยลงทะเบียนการสมัคร เมื่อลงทะเบียนได
รหัสผานเรียบรอยแลว เขาสูระบบการรับสมัคร  เลือกโครงการ/คณะที่ตองการสมัคร    และใหผูสมัครอานประกาศการ
รับสมัครซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ  เงื่อนไข และคุณสมบัติท่ัวไปตลอดจนถึงคุณสมบัติเฉพาะของโครงการ/คณะ/
สาขาวิชาที่ระบุไวในประกาศ   หลังจากนั้นใหลงทะเบียนกรอกประวัติสวนตัวผูสมัครและเขาสูระบบการรับสมัคร  ซึ่ง
แตละขั้นตอนการสมัครนั้นจะระบุไวชัดเจน   
  3.   โดยในขั้นตอนการลงทะเบียน ผูสมัครจะตองกรอกขอมูลการศึกษาบนเว็บไซดดังกลาวตาม
เอกสารแนบหมายเลข 2  ซึ่งประกอบดวย สถานภาพการคึกษา   ช่ือสถานศึกษา  ปการศึกษา  เลขประจําตัวนักเรียน  
แผนการเรียน  และ GPA ณ วันที่รับสมัคร  ซึ่งผูสมัครกรอกขอมูลเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA)  ท่ีสําเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญตามสถานภาพการศึกษาที่ระบุไวตามขอเท็จจริง หากผูสมัครมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม
เปนไปตามคุณสมบัติท่ีกําหนด คือ    ต่ํากวา 2.75   ระบบการสมัครจะปรากฏ คําวา   *** ไมสามารถสมัครสอบใน
สาขาวิชานี้ได ***    เนื่องจากเกรดเฉลี่ยสะสมต่ํากวาที่กําหนด    ดังนั้นในกรณีของนาย  ง   ท่ีระบุเกรดเฉลี่ยสะสม 
(GPA)  ในการกรอกขอมูลเปน  2.8  จึงเปนผลทําใหไดสิทธิในการสมัครและมีสิทธิสอบขอเขียน   การสมัครในเบ้ีอง
ตน  ผูสมัครจะตองตรวจสอบและรับรองตนเองวามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัครคัดเลือกทุกประการ หาก
ตรวจสอบพบวาเปนเท็จหรือคุณสมบัติไมครบถวนตามที่กําหนดใหถือวาการสมัครคร้ังนี้เปนโมฆะ  เพราะการรับ
สมัครผูสมัครยังไมตองยื่นหลักฐานใด ๆ ประกอบ การสมัคร  มหาวิทยาลัยจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ จาก
หลักฐานการศึกษาที่คณะกําหนดใหนํามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ   และในกรณีท่ีพบวา ใบระเบียนแสดงผลการเรียน
ท่ีผูสมัครนํามาแสดงมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด  ใหถือวาผูนั้นผิดคุณสมบัติ  ตามที่โครงการ/
คณะกําหนดไว ดังบันทึกของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง  

       ท้ังนี้   ในวันสอบสัมภาษณ   นาย  ง   นําใบระเบียนแสดงผลการเรียนมาแสดงเพื่อเปนหลักฐาน
ประกอบการสอบสัมภาษณตามที่คณะกําหนดไว  ปรากฏวา เกรดเฉลี่ยสะสมต่ํากวาที่กําหนด  คือ  2.53                      
 
ประเด็นแกขอรองเรียน  

1. ขอมูลท่ีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง ไดมีการประชาสัมพันธการรับสมัครบุคคล
เขาศึกษาฯ บนเว็บไซดของคณะ  เกี่ยวกับการรับเขาศึกษาของคณะ/โครงการฯ   เปนเพียงการประชาสัมพันธของคณะที่
ขอมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ  วิธีการ  และคุณสมบัติของผูสมัครในแตละป    

2. การรับสมัครหรือผูท่ีจะมีสิทธิเขาศึกษาในแตละคณะ/โครงการ จะตองเปนไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่องการรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระดับปริญญาตรีโดย
มหาวิทยาลัยดําเนินงานคัดเลือกเอง โครงการรับตรง (กลุมท่ี 1) ประจําปการศึกษา 2552   ลงวันที่  27  สิงหาคม  2551  
เปนสําคัญ    
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   ภาพที่ 39   หนังสือชี้แจงขอรองเรียนฯ 
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บทที่  3 
   การจัดทําประกาศโครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบทและโครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง 

 
3.1  ความเปนมาโครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท และโครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมอืง 
  

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในสมัยท่ี ศาสตราจารย ดร.ปวย  อึ้งภากรณ เปนอธิการบดี   (2518-2519) 
ไดศึกษาและคนพบวา นักศึกษาที่มีโอกาสผานการสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในปการศึกษา  2515-2517  
เกือบทั้งหมดมาจากครอบครัวท่ีมีรายไดมากกวา1,000 บาทขึ้นไป จะมีเพียง  8% เทานั้น ท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีรายได 
1,000 บาท หรือต่ํากวานั้น และในป  2518  ก็ปรากฏวาไมมีนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรคนใดเลยที่ครอบครัวมี
รายไดเทากับหรือต่ํากวา 1,000 บาท จากขอมูลตัวเลขนี้จึงทําใหมีการสรุปวาระบบการสอบคัดเลือกนักศึกษาเขา
มหาวิทยาลัยยังมีความเปนธรรมในเรื่องโอกาสใหการศึกษายังไมเพียงพอ เนื่องมาจากระบบการสอบคัดเลือกพิจารณา
เฉพาะคุณสมบัติทางการเรียนเปนสําคัญ โดยไมคํานึงถึงภูมิลําเนาและสภาพแวดลอมทางการศึกษาของผูสมัครเขาศึกษา
ตอในระดับอุดมศึกษา  ซึ่งมีผลตอการศึกษาเลาเรียนดวย 

  ดังนั้น คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระบบการคัดเลือกนักเรียนเขามหาวิทยาลัย  จึงไดเสนอ
ระบบการคัดเลือกใหมเพื่อสงเสริมความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาใหมากขึ้นโดยเสนอใหมีระบบการคัดเลือก           
2  ระบบ   คือ 

1. ระบบการคัดเลือกทั่วไปโดยทบวงมหาวิทยาลัย 
2. ระบบการคัดเลือกตามโควตา   ซึ่งระบบการคัดเลือกแบบนี้  มหาวิทยาลัยจะมีอิสระใน             

การกําหนดนโยบายการคัดเลือกภายในขอบเขตตามสมควร 

  มหาวิทยาลัยไดมีความเห็นชอบกับแนวคิดดังกลาว จึงไดมีการศึกษาถึงแนวทางในการคัดเลือกตามระบบ
โควตาข้ึนโดย อาจารยรังสรรค  ธนะพรพันธุ เสนอรายงานเรื่องการคัดเลือกนักเรียนเขามหาวิทยาลัยตามระบบโควตา
ตอมหาวิทยาลัย  เมื่อเดือนสิงหาคม 2519 แตก็เกิดเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519  ซึ่งในระยะหลังของเหตุการณดังกลาว
สภาวะแวดลอมตางๆ ท้ังในประเทศและในมหาวิทยาลัยเองไมเอื้ออํานวย   จึงมิไดมีการนําเรื่องนี้มาพิจารณาจนกระทั่งในป
การศึกษา 2522 สมัย  ศาสตราจารยประภาศน   อวยชัย   เปนอธิการบดี และรองอธิการบดีฝายวิชาการ ศาสตราจารย
อรุณ รัชตะนาวิน ไดนําเรื่องนี้มาเสนอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวน    เมื่อมหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบเรื่องนี้ 
ฝายวิชาการโดยคณะที่ปรึกษาฝายวิชาการของอธิการบดีก็ไดมีการศึกษาแนวทางในรายละเอียด   จนกระทั่งไดเริ่ม
ดําเนินการคัดเลือกนักศึกษา  ตั้งแตปการศึกษา  2524   ซึ่งเปนปท่ีมาของโครงการนี้   โดยใชช่ือวา “โครงการนักศึกษา
เรียนดีจากชนบท ”   ซึ่งนับเปนมหาวิทยาลัยแหงแรกที่ริเริ่มการดําเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีการรับตรง  หรือท่ีเรียกวา 
โครงการชางเผือก 
 
  โดยการดําเนินการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตามโครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท มหาวิทยาลัยได
มีการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาใหแกผูดอยโอกาสที่มีฐานะยากจน  ในลักษณะทุนเต็ม  หรือทุนบางสวน   สําหรับผู
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ท่ีมีฐานะที่ชวยเหลือตัวเองไดมหาวิทยาลัยก็จะใหสิทธิ์ท่ีนั่งเรียน เทานั้น นอกจากมหาวิทยาลัยจะใหโอกาสแก
ผูดอยโอกาสทางการศึกษาที่เปนผูมีฐานะยากจนในสวนภูมิภาคตามโครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบทแลว  โครงการ
นี้ยังเอื้อโอกาสใหแกนักเรียนชาวไทยภูเขาดวยเชนกัน 
 
  ตอมาในปการศึกษา 2541  มหาวิทยาลัยไดกําหนดโครงการเพิ่มอีกหนึ่งโครงการ เพื่อเอื้อโอกาส
ใหกับนักเรียนในชุมชนแออัดเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครคือ โครงการนักศึกษาเรียนดีแตขาดโอกาสทางการศึกษาใน  
เขตเมือง   ปจจุบันไดเปลี่ยนชื่อโครงการเปน “ โครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง” 

 
และจากปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดเห็นความสําคัญของการพัฒนา

การศึกษาเยาวชนในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต  โดยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย   ครั้งท่ี 11/2549  เมื่อวันที่    
27 พฤศจิกายน  2549  มีมติเห็นชอบ  ท่ีสนับสนุนนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาแกนักเรียนที่มีภูมิลําเนาและ
ศึกษาอยูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ประกอบดวย  จังหวัดยะลา  ปตตานี  และ  นราธิวาส  เพิ่มจากเกณฑปกติอีก
จังหวัดละ 3 คน รวมท้ังสิ้น 9 คน  จัดสรรทุนการศึกษาใหจํานวน  9  ทุน  โดยจะไดรับทุนการศึกษา  ประกอบดวย 
คาลงทะเบียน  คาท่ีพัก   คาใชจายรายเดือน ตลอด  4 ป ตอเนื่องกันไป   การคัดเลือกอยูภายใตโครงการนักศึกษาเรียนดี
จากชนบท  จึงเปนจุดเริ่มตนของ “ โครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต “ โดยเริ่มรับนักศึกษามาตั้งแต            
ปการศึกษา   2550  เปนตนมา 
 
วัตถุประสงคของโครงการ 

1. เพื่อใหเกิดความเปนธรรมในสังคมยิ่งข้ึน 
2. เพื่อพัฒนาชนบทโดยอาศัยการพัฒนาตัวบุคคลในชนบทนั้น 
3. เพื่อใหหนวยงานทองถิ่นมีความตื่นตัวทางดานการพัฒนาการศึกษา 
4. เพื่อใหไดขอมูลตาง ๆ ท่ีจะชวยในการปรับปรุงแกไข วิธีการสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัย ท้ังระบบ

ใหบังเกิดความเปนธรรมยิ่งข้ึน 
5. เพื่อสงเสริมการกระจายโอกาสทางการศึกษาทั้งท่ียากจน และที่ดอยโอกาสทางการศึกษา 

 
พื้นที่ดําเนินการของโครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท มีการขยายพื้นที่เพิ่มมากขึ้นทุกป โดย

แนวทางการกําหนดพื้นที่มีวิธีการท่ีแตกตางไปจากในอดีต ซึ่งสวนใหญจะพิจารณาจากความเห็นของคณะ
กรรมการบรหิารโครงการโดยตั้งแตปการศึกษา 2545 จนถงึปจจุบัน  โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท  มีพื้นที่
ดําเนินงาน  40  จังหวัด โดยยึดหลักพื้นที่หนวยงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตั้งอยู  และพื้นที่จังหวัดท่ีเปนศูนยสอบ
สวนภูมภิาคของทบวงมหาวิทยาลัย เพื่อมุงกระจายโอกาสทางการศึกษา  และการอิงขอมูลจากสํานักงานสถิติแหงชาติ
โดยดูรายไดประชาชาติ  พิจารณารายไดตอหัวของประชากรในจังหวัดท่ีมีรายไดนอย มาประกอบการพิจารณาในการ
กําหนดพื้นที่  
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โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท  จํานวน  40  จังหวัด  
ภาคกลาง   จังหวัดปทุมธานี  พระนครศรอียุธยา  ลพบุรี  สระบุรี  สิงหบุรี  อางทอง  
    สุพรรณบุร ี ชัยนาท  และ อุทัยธานี 
   
ภาคตะวันออก   จังหวัดนครนายก  ปราจีนบุรี  สระแกว  ฉะเชิงเทรา  และ ชลบุรี 
 
ภาคเหนือ   จังหวัดกําแพงเพชร  ตาก  พิษณุโลก  เพชรบูรณ สุโขทัย  นาน  แพร   

ลําปาง  และพะเยา 
 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   จังหวัดเลย  สกลนคร  หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลําภ ู นครพนม 

ยโสธร  มุกดาหาร  อํานาจเจรญิ  ชัยภูมิ  บุรีรัมย  สุรินทร  และศรีสะเกษ 
 
ภาคใต    จังหวัดนราธิวาส  ปตตานี  สตูล และ ยะลา 
  
โครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง  จํานวน 1 จังหวัด  คือ กรุงเทพมหานคร 
    
โครงการรับนักเรียนชาวไทยภเูขา   จํานวน  76  จังหวัด ท่ัวประเทศ    (ปจจุบันไมไดดําเนินการแลว) 
 
โครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต  ไดแก จังหวัดยะลา  ปตตานี  และนราธิวาส 

 
3.2  กฎ  ระเบียบที่เกี่ยวของ 
 
  การประกาศถึงคุณสมบัติท่ัวไปของผูสมัครนั้น  ผูจัดทําตองศึกษาถึงกฎ  ระเบียบขอบังคับ ตลอดจน
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการสิทธิของผูสมัครคัดเลือก ท่ีพึงจะไดรับ  และยังตองอางอิงตามคุณสมบัติท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กําหนด 
 
 1.  กฎหมายรัฐธรรมนูญ   มาตรา 30  สวนที่ 2  ความเสมอภาค 
  มาตรา  30  บุคคลยอมเสมอกนัในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน   
  ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน 
  การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด  เชื้อชาติ  
ภาษา  เพศ อายุ  ความพิการ  สถานภาพทางกายหรือสุขภาพ  สถานะทางบุคคล  ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม        
ความเชื่อทางศาสนา  การศึกษาอบรม  หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันมาขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ             
จะกระทํามิได   
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  มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรอืสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพได
เชนเดียวกับบุคคลอื่น  ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม 
 
 2.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี  พ.ศ.  2540  
                     (คัดเฉพาะสวนที่เกี่ยวกับการรับเขาศึกษา) 

ขอ  7.  คุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา 
7.3 ตองไมเปนโรคติดตออยางรายแรง  โรคท่ีสังคมรังเกียจและโรคสําคัญที่จะเปนอุปสรรคขัดขวาง

ตอการศึกษา 
7.4 ตองไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง 
7.3   ตองไมมีช่ือในทะเบียนนักศึกษาหรือนิสิตของมหาวิทยาลัยนี้หรอืสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่นใน

ประเทศไทยยกเวนผูท่ีเขาศึกษาตามขอ  7.4   (2)  และ  (3) 
7.4   และจะตองเปนผูมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 

  (1)  ผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรืออาชีวศึกษาชั้นสูง  หรือประกาศนียบัตร  
หรือเทียบเทา 

  (2)  ผูสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
  (3)  ผูสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยอื่น  หรอืสถาบันการศึกษา

ช้ันสูงอื่นในประเทศและตางประเทศ  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรบัรอง 
  (4)  ผูท่ีมีคุณสมบัติตามที่สภามหาวิทยาลยัอนุมัติใหเปนกรณีพิเศษ 

   ขอ  8.  การคัดเลือกเขาเปนนักศึกษา 
  การคัดเลือกผูสมัครเขาเปนนักศึกษาตามขอ  7.4  (1)  ใหเปนไปตามระเบียบการคัดเลือกเพือ่เขาศึกษา

ในสถาบันการศึกษาชั้นอุดมศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัยและวิธีอื่น ๆ  ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดโดยความเห็นชอบของ
สภามหาวิทยาลัย   
   สําหรับผูท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหเขาศึกษาไดเปนกรณีพิเศษ  สภามหาวิทยาลัยจะกําหนดให
ยกเวนการคัดเลือกดังกลาวในวรรคแรก  แตจะใหมีการสอบคุณวุฒิอยางอื่นแทนก็ได 
   ขอ 9.  การขึ้นทะเบียนเปนนกัศึกษา 

9.3 ผูท่ีผานการคัดเลือกเขาศึกษาไดจะมีสถานภาพเปนนักศึกษาเมื่อไดข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 
9.4 ผูท่ีผานการคัดเลือกเขาศึกษาไดตองข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาดวยตนเอง ตามวันเวลา  และ

สถานที่ 
ท่ีกําหนดพรอมท้ังชําระเงินคาธรรมเนียมตาง ๆ 
   ผูท่ีผานการคัดเลือกเขาศึกษาไดจะตองข้ึนทะเบียนเปนนกัศึกษาภายในสิบสี่วันนับจากวันเปดภาค
การศึกษา เวนแตจะมีเหตุจําเปนและไดรับอนุมัติจากอธิการบดี 
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 3.  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน   พ.ศ.  2535  (เฉพาะบททั่วไป) 
มาตรา  30      ผูท่ีจะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนตองมีคุณสมบัติท่ัวไป  ดังตอไปนี้ 
1.  มีสัญชาติไทย 
2.  มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป 
3.  เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ 
4.  ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง 
5.  ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได  ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไม

สมประกอบ  หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎก.พ. 
6.  ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งใหพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจาราชการไวกอนตามกฎหมายวา

ดวยระเบียบขาราชการพลเรอืนหรือตามกฎหมายอื่น 
7.  ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสงัคม 
8.  ไมเปนกรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
9.  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
10.  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจาํคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก  เพราะกระทําความผิดทางอาญา  

เวนแตเปนโทษสําหรบัความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 
11.  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
12.  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  หรอืปลดออก  เพราะกระทําผิดวินัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น 
13.  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออก  เพราะกระทําผิดวินัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ

พลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น 
14.   ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ 

 4.  ระเบียบมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร วาดวยโครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท และ โครงการนักศึกษาเรียน
ดีในเขตเมอืง   (คัดเฉพาะสวนที่เกี่ยวกับทุนการศึกษา) 

หมวดที่ 5 
ทุนการศึกษา 

  ขอ 14   ในการพิจารณาใหทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาใหทุนการศึกษาทั้งหมด หรือ 
บางสวนแกนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร  ตามความเหมาะสม และ ความจําเปน ตามรายการตอไปนี้ 

14.1 คาใชจายประจําเดือน เดือนละ 4,000  บาท  ท้ังนี้ ในเดือนตุลาคม และเดือนมีนาคม  
นักศึกษาจะเรียนไมเต็มเดือน ใหจายเพียงครึง่เดือน ถาเรียนมากกวาครึ่งเดือนใหจายเต็มเดือน 

14.2 คาเครื่องแตงกายปการศึกษาแรก 1,200  บาท  ปการศึกษาตอไป ปละ 800  บาท 
14.3 คาธรรมเนียมจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชา และคาธรรมเนียมการใชวัสดุอปุกรณ

การศึกษา 
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ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย  ท้ังนี้ไมรวมถงึคาปรับ อันเนื่องมาจากการจดทะเบียนลักษณะวิชาหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาดวยเหตุผลสวนตัว 

14.4 คาธรรมเนียมหอพักใหเปนไปตามอัตราคาธรรมเนียมหอพักของมหาวิทยาลัย 
14.5 คาหนังสือตําราเรียน ภาคการศึกษาละไมเกิน 1.000  บาท 
14.6 คาธรรมเนียมจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชาซึ่งเปนวิชาตองฝกปฏิบัติ หรือ ตองออก

ตางจังหวัด หรือเปดสอนไดเฉพาะภาคฤดูรอนเทานั้น ยกเวนการจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชาเลือก จะตองไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ 

14.7 คาประกันอุบัติเหตุปละไมเกิน 100  บาท 
14.8 คาธรรมเนียมอื่น ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยเรียกเก็บตามหลักสูตรการศึกษาของคณะที่เรียก

เก็บเฉพาะนักศึกษาในคณะ หรือ ภาควิชานั้น 
14.9 คาธรรมเนียมศึกษาอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นสมควร 

  ขอ 15   นักศึกษาประเภททุนต็ม จะไดรับทุนทุกรายการ  สวนนักศึกษาประเภททุนบางสวนจะไดรับ
ทุนเฉพาะขอ 14.3  ขอ 14.5  ขอ 14.7  ขอ 14.8  และขอ 14.9 
 นักศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษาตามระเบียบนี้แลว ไมมีสิทธิไดรับทุนการศึกษาอื่นอีก  เวนแตไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการเปนกรณี ๆ ไป 
 หากพบวานักศึกษาผูไดรับทุนการศึกษาตามระเบียบนี้ ใชจายเงินทุนไปในทางที่ไมเหมาะสม หรือ ไมเห็น
คุณคาของเงินทุนคณะกรรมการอาจพิจารณาระงับทุนการศึกษาทั้งหมด หรือ บางสวนได 
 ใหอธิการบดีมีอํานาจเปลี่ยนแปลงอัตราเงินทุนการศึกษาในวรรณแรกไดตามความจําเปนและความเหมาะสม  
โดยทําเปนประกาศมหาวิทยาลัยแลวรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 
  ขอ 16.  การจายเงินทุนตามขอ 14.2  ใหจายแบบเหมาจาย การจายเงินทุนตามขอ 14.3  ขอ 14.4  ขอ 
14.8  และขอ 14.9  ใหจายเทาท่ีจายจริง สวนเงินทุนการศึกษาตามขอ 14.5  การเบิกจายจะตองมีใบเสร็จรับเงิน
ประกอบการเบิกจายทุกครั้ง 
  ขอ 17   ในกรณีท่ีนักศึกษาผูไดรับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยไดรับอนุญาตใหพัก ณ หอพักอื่น  
นอกจากหอพักของมหาวิทยาลัย  การจายคาหอพักใหจายลวงหนาไดไมเกินหนึ่งเดือน 
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3.3  ความรูที่จําเปนตอการดําเนินงาน 
 

  นอกจากกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของแลว   ยังมีความรูท่ีจําเปนตอการดําเนินงาน ท่ีผูจัดทํา
ประกาศควรรูรายละเอียด  ดังนี้ 
  

ความรูท่ีจําเปน วัตถุประสงค 
1.  ความเปนมาของแตละโครงการที่จัดทําประกาศการรับสมัครฯ  • เพื่อจะไดทราบที่มาของแตละโครงการ  

ถือเปนองคความรูหนึ่งท่ีผูจัดทําประกาศควร
ศึกษา  และนําขอมูลมาประกอบการจัดทํา
ประกาศการรับสมัครในแตละโครงการ วา
ควรมีรายละเอยีด  และเนื้อหาใดบาง  ท่ีจะ
นํามาระบุใหในประกาศฯ   

2.  การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบคัดเลือกกลาง 
 

• เพื่อใหทราบแนวทางในการดําเนินการ
คัดเลือกในระบบคัดเลือกกลาง ซึ่งถือเปน
ระบบการคัดเลือกหลักในการรับนักศึกษา 

• เพื่อนํามาประยุกตใช หรือ ปรับปรุง
ระบบการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย 

3.  นโยบายของมหาวิทยาลัย ท่ีเกี่ยวกับการรบัเขาศึกษา • เพื่อใหการจัดทําประกาศมีความ
สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

4.  มติท่ีประชุม ท่ีเกี่ยวกับการรับเขาศึกษา • เพื่อใหการจัดทําประกาศเปนไปตามมติ
ท่ีประชุม 

5.  ปฏิทินการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย  มัธยมศึกษา  ปฏิทินการทดสอบ 
ตาง ๆ เชน การสอบ Smart I   การทดสอบ GAT / PAT   

• เพื่อนํามาพิจารณาประกอบการกําหนด
ปฏิทินการคัดเลือก 

6.  ระเบียบการสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในแต
ละป การศึกษา  
 

• เพื่อประโยชนในการนําขอมูลมาศึกษา
และประกอบการพิจารณาการจัดทําประกาศ
การรับสมัครของมหาวิทยาลัย 

7.  ประเภทการรับเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระดับปริญญาตรี • เพื่อใหทราบวาการรับนักศึกษามีการ
รับเขาศึกษาประเภทใด หรือ โครงการใด 
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1. การรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุมศึกษาในระบบกลาง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ประจําปการศึกษา 2552 
 
  การรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มี
ระบบและวิธีการคัดเลือก โดยสรุป ดังนี้ 
   1.  วัตถุประสงคและองคประกอบ 
   1.1  วัตถุประสงค  
           การรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง มีวัตถุประสงคหลัก 2 
ประการ คือ 
    1.  เพื่อใหมหาวิทยาลัย/สถาบันไดผูเรียนที่มีความรู ความสามารถ และ ความถนัด
ตรงตามสาขาวิชาที่เรียน 
    2.  เพื่อสงเสริมการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใหเปนไปตาม
ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
   1.2  องคประกอบของการรับบุคคลเขาศึกษาฯ 
           การรับบุคคลเข า ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง  จะพิจารณาจาก
องคประกอบ ดังตอไปนี้ 
    1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเทา 
(GPAX) ใหคาน้ําหนัก 10 % 
    2.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายตามกลุมสาระการ
เรียนรู (GPA กลุมสาระฯ 3 – 5 จาก 8 กลุม) ใหคาน้ําหนัก 20 % 
    3.  ผลการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแหงชาติข้ันพื้นฐาน (Ordinary National 
Educational Test : O – NET) ใหคาน้ําหนัก 35 – 70 % 

4.  ผลการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแหงชาติข้ันสูง (Advanced National 
Educational Test : A – NET) และ/หรือ วิชาเฉพาะรวมกันไมเกิน 3 วิชา ใหคาน้ําหนัก 0 - 35 % 

5.  ผลการสอบสัมภาษณและตรวจรางกาย มหาวิทยาลัย / สถาบันจะทําการสอบ 
สัมภาษณ และตรวจรางกาย เพื่อหาขอมูลประกอบการพิจารณาความพรอม และ ความเหมาะสมเปนขั้นสุดทายกอนการ
รับเขาศึกษา  โดยไมคิดเปนคาน้ําหนักคะแนน 
 
 
 

รายละเอียดความรูที่จําเปน พอสังเขป 
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2.  วิธีการและขัน้ตอนการรับบุคคลเขาศึกษา ฯ  
ข้ันตอนการรับบุคคลเขาศึกษาฯ มี 2 ข้ันตอน ดังนี้ 
2.1 การทดสอบ 

           ผูประสงคจะสมัครเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจะตองทําการสอบแบบทดสอบตาง 
ๆท่ีมหาวิทยาลัย/สถาบัน กําหนดไวใหครบถวน ดังนี ้
           2.1.1  การสอบวิชาเฉพาะ 
     (1)  วิชาความถนัด จัดสอบในชวงเดือนตุลาคม  จัดสอบโดยสํานักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษารวมกับที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย 
     (2)  วิชาภาษาตางประเทศ จัดสอบในชวงเดือนมีนาคม จัดสอบโดย
สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษารวมกับท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย 
    2.1.2  การสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแหงชาติข้ันพื้นฐาน (O – NET) จัดสอบ
ในชวงเดือนกุมภาพันธ จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) และการสอบแบบทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันสูง (A – NET) จัดสอบในชวงเดือนมีนาคม จัดสอบโดยสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารวมกับที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย 

2.2 การสมัครเขาศึกษาฯ 
- สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใหผูประสงคจะสมัครเขาศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง โดยผูสมัครสามารถเลือกไดครั้งละไมเกิน 4 อันดับการเลอืก (คณะ/สาขาวิชา) ผูสมัคร
จะตองตรวจสอบคุณสมบัติและเกณฑการรับบุคคลเขาศึกษาในคณะ/สาขาวิชาที่ประสงคจะสมัครเขาศึกษาที่ไดกําหนด
ไวกอนการสมคัร หากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพบวา ผูสมัครมีคุณสมบัติไมตรงตามที่กําหนดไว จะถูก
ตัดสิทธิในการเขาศึกษา 

        - สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะนําคะแนนสอบรายวิชาที่ไดมารวมคะแนน  
หลังจากนั้นจะนํามารวมกับคะแนนที่คํานวณจากผลการเรยีนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX และ GPA กลุม
สาระ) เพื่อใชพิจารณาตัดสินผลตามอันดับการเลือกที่สมัครตอไป 
   3.  ขั้นตอนการปฏิบัติ 
         ผูสมัครศึกษาคุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือกของคณะ/สาขาวิชา ท่ีตองการจะสมัครเขาศึกษา 
 
      สมัครและสอบวิชาเฉพาะ 
 
      สอบ O – NET  สมัครและสอบ A – NET และ/ภาษาตางประเทศ 
 
                  สมัครคัดเลือกเขามหาวิทยาลัย 
 
          ประกาศผลการคัดเลือก   
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คัดจากหนังสือระเบียบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ประจําปการศึกษา 2552 

 
2.  การรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุมศึกษาในระบบกลาง (Admissions)  ประจําปการศึกษา 2553 

  
  ตั้งแตปการศึกษา 2553  ท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) จะเขามารับผิดชอบในการ
คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิต นักศึกษา หรือ แอดมิสช่ันส  แทน สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดศึกษา (สกอ.)  

และจากที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ไดมีมติใหการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ในปการศึกษา 2553  จะพิจารณาจากองคประกอบและคาน้ําหนัก ดังนี้  
  1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเทา (GPAX) ใหคา
น้ําหนัก 20 % 
  2.  ผลการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแหงชาติข้ันพื้นฐาน  
       (Ordinary National Educational Test : O–NET)    ใหคาน้ําหนัก 35 – 70 % 

3.  ผลการสอบแบบทดสอบความถนัดท่ัวไป (GAT)     ใหคาน้ําหนัก 10 – 50 %  
      GAT (General Aptitude Test) เปนการวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยใหประสบ

ความสําเร็จแบงออกเปน 2  สวน คือ 
สวนที่ 1   ความสามารถในการอาน เขียน คิดวิเคราะหและแกโจทยปญหา 
สวนที่  2  ความสามารถในการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ 

4. ผลการทดสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT)  ใหคาน้ําหนัก  0 – 40 % 
PAT (Professional and Academic Aptitude Test)  เปนการวดัความรูท่ีเปนพื้นฐานที่จะเรียนตอ

ในวิชาชีพนั้น ๆ กับศักยภาพท่ีจะเรียนในวิชาชีพนั้น ๆ ใหประสบความสําเร็จ ซึ่งแบงออกเปน 7 กลุมวิชา  
 PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร 
 PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร 
 PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร 
 PAT 4 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร 
 PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู 
 PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร 
 PAT 7 ความถนัดทางภาษาตางประเทศ 
  7.1  ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส 7.4  ความถนัดทางภาษาจีน 
  7.2  ความถนัดทางภาษาเยอรมัน 7.5  ความถนัดทางภาษาอาหรับ 
  7.3  ความถนัดทางภาษาญี่ปุน 7.6  ความถนัดทางภาษาบาลี 
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โดยองคประกอบนี้จะใชบังคับสําหรับการคัดเลือก ปการศึกษา 2553  ไปจนถึงปการศึกษา 2555   
อันเปนการประกาศใชลวงหนาเพื่อใหนักเรยีนมีเวลาเตรียมตัวไมนอยกวา 3 ป  

ทปอ. มีมติมอบหมายใหสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) เปนผูจัดสอบ GAT  
และ PAT     
  ผูมีสิทธิเขาสอบ ไดแกผูท่ีกําลังศึกษาอยูช้ัน ม. 5 เปนตนไป หรือ บุคคลท่ัวไปที่จบชั้นม. 6 โดย
สามารถสอบ ไดปละ 3 ครั้ง (มีนาคม  กรกฎาคม ตุลาคม) และคะแนนสอบ เก็บไวได  2  ป นับจากวันสอบ โดยมี
กําหนดการ ดังนี้ 

 

คร้ังที่ การสมัคร การสอบ การประกาศผลสอบ 
1 1  กันยายน -  31  ตุลาคม  2551 7 – 15  มีนาคม  2552 15  พฤษภาคม  2552 
2 20 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2552 11 – 19  กรกฎาคม  2552 15  สิงหาคม  2552 
3 20 กรกฎาคม – 10  สิงหาคม 2552 8 – 11  ตุลาคม  2552 10  พฤศจิกายน  2552 

  

GAT สิ่งที่วัด รอยละ 
(%) 

จํานวนขอ 

GAT ความถนัดท่ัวไป 
คะแนนเต็ม 300 คะแนน 

สวนที่ 1  การอานเชิงวิเคราะห การเขียนเชิงวิเคราะห   
                การคิดเชิงวิเคราะห และการแกปญหา 

50 % 20 

ใชเวลาสอบ 3  ช่ัวโมง สวนที่  2 การสื่อสารทางภาษาอังกฤษ 50 % 60 
 รวม 100 % 80 

 
  การสงรายชื่อไปตัดสิทธิคัดเลอืกในระบบคัดเลือกกลาง   (Admissions)  ปการศึกษา 2553  สงรายชื่อ
ภายในวันที่  15  มีนาคม  2553 

3.  นโยบายของมหาวิทยาลัยท่ีผานมา ตั้งแตปการศึกษา 2549 – 2552 ไดมีการกําหนดนโยบายการรับไววา 
โดยภาพรวมมหาวิทยาลัยควรจะมีจํานวนรับตรง ท้ังหมดไมเกินรอยละ 50 ของยอดการรับรวมของมหาวิทยาลัย  
เพื่อใหเปนไปตามขอตกลงรวมกันของที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย(ทปอ.) เพื่อสนับสนุนการรับบุคคลเขา
ศึกษาผานระบบคัดเลือกกลาง  และในปการศึกษา  2553  มหาวิทยาลัยยังถอืนโยบายตามแนวทางเดิมที่จะคงจํานวนรับ
ไวไมเกินปที่ผานมา  

        และจากการประชุมกบม.เมื่อวันจันทรท่ี 20 กรกฎาคม  2552   มหาวิทยาลัยยืนยันนโยบาย  50/50   
4.  มติท่ีประชุม ท่ีเกี่ยวกับการรับเขาศึกษา 

4.1  การประชุมสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ครั้งท่ี  6/2548  วันที่ 20 มิถุนายน  2549  มีมติขยาย
การเรียนการสอน  ระดับปริญญาตรี  ของกลุมคณะสังคมศาสตร   ท่ีทาพระจันทร  ทุกชั้นป  ไปดําเนินการที่ศูนยรังสิต 
ตั้งแตป พ.ศ. 2549   เปนตนไป   
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  4.2  การประชุมคณะกรรมการดําเนินงานคัดเลือกโครงการขยายโอกาสนักศึกษาเรียนดีจากชนบท ฯ 
ประจําปการศึกษา  2548  ครั้งท่ี 1/2547  เมื่อวันที่ 24  พฤศจิกายน  2547   วาระที่ 1.5  รูปแบบใบสมัคร 

 การรับสมัคร ไดมีการเปลี่ยนแปลงการรับสมัครโครงการคัดเลือกนักศึกษาโดยมหาวิทยาลัยจัดสอบ
ตรง เปนการรบัสมัครผานระบบ INTERNET  โดยผูสมัครทําการบันทึกขอมูลการสมัครไดดวยตนเองทาง INTERNET 
แตการคัดเลือกโครงการขยายโอกาสนักศึกษาเรียนดีจากชนบทมีการพิจารณา หลายข้ันตอน  ดังนั้น เพื่อประโยชนใน
การพิจารณาคัดเลือก จึงไดกําหนดรูปแบบใบสมัคร  จะแบงออกเปน 2 สวน คือ 
  สวนที่ 1  เปนใบสมัครท่ีผูสมัครบันทึกขอมูลผานระบบ INTERNET และพิมพใบสมัครเก็บไวเปน
หลักฐาน 
  สวนที่ 2 มีรูปแบบที่เหมือนของเดิมมีขอมูลรายละเอียดมากกวาท่ีกรอกขอมูลผานระบบ INTERNET 
เพื่อจะใชเปนขอมูลในการสอบสัมภาษณ และ การออกสํารวจภาวะเศรษฐกิจ  ซึ่งใบสมัครสวนที่ 2  จะใหเฉพาะผูท่ีมี
สิทธิสอบสัมภาษณกรอก และสงใหมหาวิทยาลัยกอนการสอบสัมภาษณชวงวันที่ 7-14  มกราคม  2548  โดยสงมาทาง
ไปรษณียพรอมหลักฐานตาง ๆ  
  4.3   สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย / คณบดี / กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับจาํนวนการ
รับนักศึกษา 

 

ชื่อโครงการ จํานวน 
การรับ 

มติที่ประชุม 

โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท 
 
โครงการนักศึกษาเรียนดีแตขาดโอกาสทางการศึกษา
ในเขตเมือง 

6 % 
 

1 % 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2536 
เมื่อวันที่  16  สิงหาคม  2536 
มีมติอนุมัติปรับจํานวนรับเขาศึกษาตามโครงการ 
นักศึกษาเรียนดีจากชนบท จากจํานวน 5.8 % เปน 6 % 
ของยอดรับเขาศึกษาจากทบวงมหาวิทยาลัย ตั้งแตปการศึกษา 
2537 เปนตนไป 
 
การประชุมคณบดี ครั้งท่ี 10/2543 
เมื่อวันที่  7  สิงหาคม  2543  เห็นชอบกําหนดจํานวนการรบั
นักศึกษาตามโครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท และ
โครงการนักศึกษาเรียนดีแตขาดโอกาสทางการศึกษาในเขต
เมือง โดยคิดจาก 6 % และ 1 % 
ตามลําดับ  ของจํานวนการรับนักศึกษาทั้งหมดของคณะ/
สาขาวิชา ในภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย 
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ชื่อโครงการ จํานวน 

การรับ 
มติที่ประชุม 

โครงการนักเรยีนสามจังหวัดชายแดนภาคใต  
 
 
 

9  คน 
 

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย   ครั้งท่ี 11/2549  เมื่อ
วันที่ 27 พฤศจิกายน  2549  มมีติเห็นชอบ  ท่ีสนับสนุน
นโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาแกนักเรียนท่ีมี
ภูมิลําเนาและศึกษาอยูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
ประกอบดวย  จังหวัดยะลา  ปตตานี  และ  นราธิวาส  
เพิ่มจากเกณฑปกติอีกจังหวัดละ 3 คน รวมท้ังสิ้น 9 คน  
จัดสรรทุนการศึกษาใหจํานวน  9  ทุน  โดยจะไดรับ
ทุนการศึกษาประมาณ  ปละ 75,000 บาท ประกอบดวย 
คาลงทะเบียน  คาท่ีพัก   คาใชจายรายเดือน ตลอด  4 ป 
ตอเนื่องกันไป    การคัดเลือกอยูภายใตโครงการนักศึกษา
เรียนดีจากชนบท    จึงเปนจุดเริ่มตนของ    โครงการ
นักเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใตโดยเริ่มรบันักศึกษา
มาตั้งแตปการศึกษา  2550  เปนตนมา 
 

 
5.  ปฏิทินการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย  มัธยมศึกษา 

 

• ปฏิทินการศึกษาระดับ ปริญญาตรี / ระดับบัณฑิตศึกษา   
 

• ปฏิทินการเปด – ปดภาคเรียน ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
 

ภาคเรียน : ตามที่กระทรวงศกึษาธิการกําหนด 
ภาคเรียนที่ 1  16  พฤษภาคม – 10  ตุลาคม 
ภาคเรียนที่ 2 1  พฤศจิกายน -  31  มีนาคม  

 

ภาคเรียน : ตามอํานาจของผูวาราชการจังหวัด 
ภาคเรียนที่ 1  16  พฤษภาคม – 22  สิงหาคม 
ภาคเรียนที่ 2 1   กันยายน -  30  พฤศจิกายน 
ภาคเรียนที่ 3 11  ธันวาคม -  25  มีนาคม 
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กําหนดการสอบกลางภาค / ปลายภาค 
สอบกลางภาคที่ 1  :  ประมาณสัปดาหท่ี 2 เดือน กรกฎาคม 
สอบปลายภาคที่ 1  :  ประมาณสัปดาหสุดทายเดือนกันยายน 
สอบกลางภาคที่ 2  :  ประมาณสัปดาหท่ี 3 เดือน ธันวาคม 
สอบปลายภาคที่ 2  :  ประมาณสัปดาหสุดทายเดือนกุมภาพนัธ 

    ท่ีมา  กระทรวงศึกษาธิการ 
 

• ปฏิทินการทดสอบตาง ๆ     
1.  การสอบวิชาเฉพาะ  การสอบ A-NET และการสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา 

ในสถาบันอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

2.  การสอบ O – NET ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ  (มหาชน) 
 
3. การทดสอบ SMART I  และ SMART II ของศูนยทดสอบทักษะดานการ

จัดการแหง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
 

4. การทดสอบความรูภาษาอังกฤษ (TU- GET) ของสถาบันภาษา มธ. 
 
5. ปฏิทินการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย / สถาบันตาง ๆ  เชน  การสอบของ 

กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย    การสอบระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 
6.  ระเบียบการสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  ในแตละปการศึกษา  
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7.  ประเภทการรับเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระดับปริญญาตรี 
 

ประเภทการรับเขาศึกษา 

การรับระบบคัดเลือกกลาง (Admissions)   
  
การรับตรง 

โครงการรับตรงที่มหาวิทยาลัยดําเนินการ (โครงการปกติ) 

โครงการรับตรงที่คณะดําเนินการ (โครงการพิเศษ)  * 

หลักสูตรภาษาไทย 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

  

การรับโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา (การกระจายโอกาสทางการศึกษา  การใหโอกาสแกผูดอยโอกาสในสังคม ) 
โครงการรับนักศึกษาเขาศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง  (เฉพาะ 17 จังหวัดภาคเหนือ) 

โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท (เฉพาะพื้นที่ 40 จังหวัด) 

โครงการนักเรยีนสามจังหวัดชายแดนภาคใต (เฉพาะ ยะลา ปตตานี นราธิวาส แผนรับจังหวัดละ 3 คน)  

โครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง (เฉพาะกทม.) 

โครงการนักศึกษาผูพิการ (รับเฉพาะผูพิการ)  

โครงการสงเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง (เฉพาะโรงเรียนในอําเภอคลองหลวง จงัหวัดปทุมธานี) 
โครงการจัดสงนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต(โครงการมหาดไทย) (เฉพาะ 4

จังหวัด) 

โครงการผลิตแพทยเพื่อชาวชนบท (ศูนยการแพทยฯรพ.สระบุรี/รพ.สุราษฎรธานี/รพ.ชุมพร/รพ.เมืองฉะเชิงเทรา) 

โครงการกระจายแพทยหนึ่งอาํเภอหนึ่งทุน   
  

การรับโครงการผูมีความสามารถพิเศษ/ดีเดน  (การใหสิทธิพิเศษแกบุคคลบางกลุม) 

โครงการสงเสริมโอลิมปควิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรศึกษาของมูลนิธิ สอวน.(คาย 2) 

โครงการคัดเลอืกนักเรียนคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร โอลิมปกเขาศึกษาตอเปนกรณีพิเศษ (สสวท.) 

โครงการนักศึกษาผูมีความสามารถดีเดนในการกีฬา 
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3.4  ขั้นตอนการดําเนินงาน    การจัดทําประกาศการรับสมัคร  
 

การดําเนินงานคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยโครงการรับตรง  โดยท่ัวไปจะมีข้ันตอนหลักที่
สําคัญอยูหลายข้ันตอน   โดยอันดับแรกจะเปนการเตรียมงานการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา กอนที่จะจัดทําประกาศการ
รับสมัครได   ดังนี้ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แจงมติที่ประชุม / นโยบายการคัดเลือกนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย ใหแตละคณะทราบ 
และดําเนินการแจงขอมูลการคัดเลือกของโครงการรับตรง  

(คณะที่มีการเปดรับนักศึกษาในโครงการรับตรง) 

ดําเนินการวางแผนปฏิบัติงาน   วิธีการรับ  ปฏิทินการคัดเลือก 
นําเสนอแผนตอคณะกรรมการบริหาร / คัดเลือกฯ เพือ่พจิารณาอนุมัติ 

ดําเนินการ 
จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินการบริหาร/คัดเลือกฯ 

(ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามคูมือการจัดประชุม) 

อธิการบดี 
แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร /คัดเลือก ฯ 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหาร/คัดเลือก  พิจารณาจํานวนรับ พื้นที่
ดําเนินงาน  คุณสมบัติ  เงื่อนไข  เกณฑและวิธีการคัดเลอืก 
ปฏิทินการคัดเลือก/รางประกาศการรับสมัครฯ 

รับขอสรุปมติ/ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร/คัด
เลือกฯ 

นําเสนอประกาศการรับสมัครฯ ตออธิการบดี / ผูที่ไดรับมอบหมาย  
พิจารณาอนุมัติและลงนามในประกาศการรับสมัครฯ 

สงสําเนาประกาศรับสมัครฯ ใหคณะและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
เพื่อดําเนินการประชาสัมพันธ และรับสมัครตอไป 

 

จบ 

    15  วัน 

    15  วัน 

    10  วัน 

เร่ิมตน 
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3.5  วิธีการดําเนินงานในแตละขั้นตอน  พรอมตัวอยาง           
 

        4.   
   
 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  กําหนดแผนการปฏิบัติงานประจําปพรอมขอมูลท่ีเก่ียวของ 
 

2.  นําเสนอแผนตอคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 

3.  รับขอสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการดําเนินงานคัดเลือก 
 

4.  จัดเตรียมขอมูลในประกาศรับสมัครเพื่อจัดทําตนฉบับ 
 

5.  นําเสนอประกาศการรับสมัครตออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 

6.  สงสําเนาประกาศรับสมัครใหคณะและหนวยงานที่เก่ียวของ 
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ขั้นตอนที่ 1  การกําหนดแผนการปฏิบัติงานประจําป  พรอมขอมูลที่เกี่ยวของ 
 
  เลขานุการคณะกรรมการจะจัดทําปฏิทินการสอบคัดเลือก จํานวนการรับ  และวิธีการรับ  เพื่อเสนอ 
กรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก และนําขอสรุปของผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร
หรือคณะกรรมการดําเนินงานคัดเลือก มาจัดทําประกาศการรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี 
โดยมหาวิทยาลัยดําเนินการคัดเลือกเองเพื่อนําไปจัดพิมพเปนระเบียบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอไป 
  การรับนักศึกษามาวางแผนการรับเขาศึกษาระดับปริญญาตรี  โดยกําหนดการคัดเลือกนักศึกษาตองดู
กําหนดปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัย   วันเปด - ปดเทอมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และปฏิทินการคัดเลือก
ระบบกลาง   การดําเนินงานในสวนนี้  จะเปนการวางแผนการปฏิบัติงานการจัดทําปฏิทินการสอบคัดเลือก  การเตรียม
ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนการรับ  ตลอดจนวิธีการรับ  การกําหนดคุณสมบัติผูท่ีมหาวิทยาลัยตองการหรือวัตถุดิบ (Input) จะ
รับเขาศึกษา  และการไดมาซึ่งขอมูลตาง ๆ 
 

          

ปฏิทินการคัดเลือก
โครงการนักศึกษาเรยีนดีจากชนบท / เขตเมือง

กิจกรรม วนั เดือน ป

• แตงตั้งคณะกรรมการดําเนนิงานคัดเลือกฯ  
• ประชุมคณะกรรมการดําเนนิงานคัดเลือกฯ ครั้งที่ 1/2552
เพ่ือพิจารณานโยบายการคัดเลือกฯ  

• จัดทําประกาศการรับสมัคร
• ประชาสัมพันธการรับสมัครและเกณฑการคัดเลือกที่เปลี่ยนแปลง
ไปยังโรงเรียนในพื้นที่ดําเนนิงาน

• โรงเรียนประชาสัมพันธการรับสมัคร ใหแกนกัเรียน
ในโรงเรียน

• นกัเรียนแจงความประสงคขอสมัครที่ โรงเรียนที่ศึกษาอยู 
• โรงเรียนแจงรายช่ือนกัเรียนที่โรงเรียนคัดเลือกให
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ผานระบบ INTERNTE
ww.reg.tu.ac.th

• ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิสอบสัมภาษณ 
• สอบสัมภาษณ และ สอบวิชาเฉพาะ (ถามี)
• ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขาศึกษา
• ยืนยันสิทธิเขาศึกษา
• ประกาศรายช่ือผูยืนยันสิทธิเขาศึกษา
• การปฐมนเิทศ  ขึ้นทะเบียนนกัศึกษาใหม  จดทะเบียนฯ
• วันเปดภาคการศึกษา

เดือนมิถุนายน  2552
เดือนกรกฎาคม  2552

เดือนกรกฎาคม  2552
ตนเดือนสิงหาคม 2552

ชวงเดือนสิงหาคม 2552

วันที่ 1 – 11  กันยายน  2552
วันที่ 15 – 29  กันยายน  2552

วันที่  20  พฤศจิกายน  2552
วันที่  28  พฤศจิกายน  2552
วันที่  1  กุมภาพันธ  2553
วันที่  1 - 8  กุมภาพันธ  2553
วันที่  22 กุมภาพันธ  2553
จะแจงภายหลัง
เดือนมิถุนายน  2553

 
    ภาพที่ 40    ปฏิทินการดําเนินงานคัดเลือกโครงการฯ   ประจําปการศึกษา  2553 
 
 
 
 



 

76 / 113 

คูมือความรู เรื่อง การจัดทําประกาศรับสมัครการคัดเลือกบคุคลเขาศึกษา ระดบัปริญญาตรี  
โดยมหาวิทยาลัยดําเนินการคัดเลือกเอง 

• การคํานวนจํานวนการรับนักศึกษาโครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท และ โครงการ
นักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง    เพื่อนําไประบุในประกาศการรับสมัคร  ตัวอยางเชน   จํานวนรับในปการศึกษา 2553  

 

คณะ / สาขาวิชา 
Admissi

on 

โครงกา
รรับ
ตรง 

รวม 
โครงกา
รชนบท  

โครงการ
เขตเมือง รหัสคณะ

สาขาวิชา 

   (1) (2)  
(1) + 
(2)  

= 6% = 1% 

0101 นิติศาสตร  200 300 500 30 5 
  นิติศาสตร   ศูนยลําปาง 50 150 200 12 2 

 พาณิชยศาสตรและการบัญชี (165) (345)       
0201 ประเภทวิชาการบัญชี    

(บัญชีบัณฑิต หลักสูตร 4 ป ศึกษาที่ศูนย
รังสิต) 

30 90 120 13 2 

  ประเภทวิชาการบัญชี 5 ป 45 45 90 0 0 
0202 ประเภทวิชาการบริหารธรุกิจ   

(บริหารธุรกิจบณัฑิต หลักสูตร 4 ป ศึกษาที่
ศูนยรังสิต) 

60 180 240 18 3 

  ประเภทวิชาการบริหารธรุกิจ 5 ป 30 30 60 0 0 

 รัฐศาสตร (150) (150)       
0301 สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 50 35 85 5 1 
0302 สาขาวิชาการระหวางประเทศ 50 35 85 5 1 
0303 สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 50 35 85 5 1 

0401 เศรษฐศาสตร  150 150 300 18 3 

0501 สังคมสงเคราะหศาสตร  ศูนยรังสิต 100 120 220 13 2 

0502 สังคมสงเคราะหศาสตร  ศูนยลําปาง  0 50 50 3 1 

0601 ศิลปศาสตร 490  0 490  29.4 4.9 

0701 วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 200  0 200 12 2 

0801 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 100  0 100 6 1 
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คณะ / สาขาวิชา 
Admissi

on 

โครงกา
รรับ
ตรง 

รวม 
โครงกา
รชนบท  

โครงกา
รเขต
เมือง 

รหัสคณะ
สาขาวิชา 

   (1) (2)  
(1) + 
(2)  

= 6% = 1% 

 วิทยาศาสตรศาสตรและเทคโนโลย ี (620) (105) 0     
0901 สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 45 5 50 3 1 
0903 สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพฒันายั่งยืน 35 5 40 2 1 
0904 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 45 10 55 3 1 
0905 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 70 10 80 5 1 
0906 สาขาวิชาคณิตศาสตร 40 5 45 3 1 
0907 สาขาวิชาสถิติ 50 5 55 3 1 
0908 สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีาร

อาหาร 
55 10 65 4 1 

0909 สาขาวิชาเคมี 50 15 65 4 1 
0910 สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต 35 5 40 2 1 
0911 สาขาวิชาฟสิกสอิเล็กทรอนิกส 40 5 45 3 1 
0912 สาขาวิชาชีวภาพ 50 10 60 4 1 
0913 สาขาวิชาฟสิกส 30 5 35 2 1 
0915 สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยสีิ่งทอ 40 10 50 3 1 
0914 สาขาวิชาวัสดุศาสตร 35 5 40 2 1 

1001 วิศวกรรมศาสตร 333 72       

 สหเวชศาสตร        
1201 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย 75 0 75 5 1 
1202 สาขาวิชากายภาพบําบัด 60 20 80 5 1 

1401 พยาบาลศาสตร 60 55 115 7 1 

 ศิลปกรรมศาสตร           
1501 สาขาวิชาการละคอน 0  35 35 2 0 
1502 สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ 20 20 40 2 0 
1503 สาขาวิชาศิลปะการออกแบบหัตถ

อุตสาหกรรมศนูยลําปาง 
30 15 45 3 0 
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คณะ / สาขาวิชา 
Admissi

on 

โครงกา
รรับ
ตรง 

รวม 
โครงกา
รชนบท  

โครงกา
รเขต
เมือง 

รหัสคณะ
สาขาวิชา 

   (1) (2)  
(1) + 
(2)  

= 6% = 1% 

1701 สาธารณสุขศาสตร 60 40 100 6 1 

2401 วิทยาลัยสหวิทยาการ  ศูนยลําปาง 
          สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร 

75 75 150 9 2 

รวม 3,428 2,019 5447 274 50 

 

  นอกจากจํานวนการรับที่จะตองเปนไปตามสัดสวน โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท 6%  และ 
โครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง 1% โดยมีเงื่อนไข  

• จํานวนการรับนักศึกษาทั้งหมดของคณะ/สาขาวิชาในภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย คือจํานวนการ
รับนักศึกษาผานระบบการคัดเลือกกลาง (Admissions) กับจํานวนรับโครงการรับตรง ไมรวมจํานวนนักศึกษาหลักสูตร 
ภาคภาษาอังกฤษ และโครงการพิเศษตาง ๆ  ท้ังนี้  จํานวนรับที่ต่ํากวา 100 คน 1% คิดเปน 1 คน และเศษทศนิยมตั้งแต .5  
ข้ึนไปใหปดข้ึน 

• คณะที่ยกเวนไมรับนักศึกษาจากโครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท และเขตเมือง ประกอบดวย 
คณะแพทยศาสตร   คณะทันตแพทยศาสตร  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง   

• คณะ/สาขาวิชาท่ีไดรับอนุมัติใหรับนักศึกษาเกินกวาจํานวนรับที่กําหนด 
1.  โครงการนกัศึกษาเรียนดีจากชนบท   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สาขาวิชาทคโนโลย ี

การเกษตร มีจํานวนรับ 10 คน ตั้งแตปการศึกษา 2548  
2.   โครงการนกัศึกษาเรียนดีในเขตเมือง   คณะศิลปกรรมศาสตร สาขาวิชาการละคอน และ  

สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ   มีจํานวนรับสาขาละ 3  คน ตั้งแตปการศึกษา 2549 
 
ขั้นตอนที่  2   นําเสนอแผนตอคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 
  เนื่องจากโครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบทและโครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง  เปน
ดําเนินงานคัดเลือกโดยสํานักทะเบียนและประมวลผล  ซึ่งอยูภายใตนโยบายของคณะกรรมการบริหาร หรือ 
คณะกรรมการดําเนินงานคัดเลือก โดยการวางแผนการปฏิบัติงานประจําปของโครงการนี้  จะผานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร/ กรรมการดําเนินการคัดเลือกเพื่อกําหนดนโยบายการดําเนินงาน  ตั้งแตการกําหนดเขตพื้นที่ของ
โรงเรียนใหกระจายครอบคลุมท่ัวประเทศ  การกําหนดคุณสมบัติของนักเรียนที่มีผลการเรียนดีตามเกณฑ  มีความดอย
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โอกาสทางสังคม  และ รายไดของครอบครัวท่ีอยูในเกณฑท่ีถือวายากจน  มีการกําหนดเกณฑในการคัดเลือก  เชน  การ
สอบขอเขียน  / การนําคะแนนทดสอบ  จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคกรมหาชน) มาใชในการ
คัดเลือก  การสอบสัมภาษณ  การสํารวจภาวะเศรษฐกิจ  ซึ่งปจจุบันการกําหนดดังกลาวของโครงการนี้ ถือไดวา
สอดคลองกับหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  “หลักนิติธรรม” 

  ดังนั้น  จึงมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานคัดเลือกโครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบทและ
โครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง  ซึ่งประกอบดวย   

อธิการบดี       เปนประธาน   

รองอธิการบดีฝายวิชาการ  รองอธิการบดีฝายการนักศึกษา   

ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล     เปน  รองประธาน   

อาจารยผูทรงคุณวุฒิจากคณะตางๆ  ในมหาวิทยาลัย    เปน กรรมการ 

และเจาหนาท่ีงานรับเขาศึกษา  สํานักทะเบียนและประมวลผล เปน เลขานุการ  

ในฐานะผูรับผิดชอบงานหลักในเรื่องรับเขาศึกษา เพื่อรวมกันกําหนดนโยบายในการพิจารณาคัดเลือก  โดยฝาย
เลขานุการเสนอคําสั่งใหอธิการบดีลงนาม  
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    ภาพที่ 41    การเสนอคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานคัดเลือก  
 
  เมื่ออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานคัดเลือกโครงการรับตรงแลว หลังจาก
นั้นฝายเลขานุการจะดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานคัดเลือกฯ  ครั้งท่ี 1  เพื่อกําหนดนโยบาย 
 

   
 
                                      เพื่อใหการดําเนินงานคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา  โดยมหาวิทยาลัยคัดเลือกเอง  ตาม
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  ประจําปการศึกษา  2553   ดังกลาว  เปนไปดวยความเรียบรอยและ
ตรงตามวัตถุประสงคของโครงการฯ  อธิการบดี  ประธานคณะกรรมการฯ  จึงไดกําหนดประชุม
คณะกรรมการดําเนินงานคัดเลือกฯ   คร้ังที่  1/2552   ในวันอังคาร  ที่  21   กรกฎาคม  2552  เวลา   09.00  น.  
เปนตนไป  ณ  หองประชุมสํานักทะเบียนและประมวลผล  ชั้น  2  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร      ศูนยรังสิต  
ดังนั้น   จึงขอเชิญทานเขารวมประชุม   โดยมีวาระการประชุม  ดังนี้   
ระเบียบวาระการประชุมที่ 1     เรื่องแจงเพื่อทราบ 

1.1 เร่ืองที่ประธานฯ  แจง 
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1.2 เร่ืองที่เลขานุการฯ  แจง 

• คํ า สั่ ง แ ต ง ตั้ ง คณ ะก ร ร ม ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น คั ด เ ลื อ ก บุ ค ค ล เ ข า ศึ ก ษ า ใ น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระดับปริญญาตรี โดยมหาวิทยาลัยคัดเลือกเอง    
 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  ประจําปการศึกษา  2553         

• งบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากรายจายจากรายไดพิเศษโครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท
และโครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง  ประจําปการศึกษา  2553    

• การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานคัดเลือกฯ ครั้งท่ี 1/2552 วันที่   
2 8 มกราคม 2552  

1.3 รายงานผลการดําเนินงานคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
ระดับปริญญาตรี   โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท โครงการนักศึกษาเรียนดี
ในเขตเมือง และโครงการสงเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง  ประจําปการศึกษา   
2552   โดยผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 

1.4 รายงานผลเกี่ยวกับคาใชจายเงินทุนการศึกษาของนักศึกษาโครงการนักศึกษาเรียนดี
จากชนบทและโครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง   ประจําปการศึกษา    2552  
โดยรองอธกิารบดีฝายการนักศึกษา 

1.5 รายงานการดําเนินงานการจัดปฐมนิเทศนักศึกษารายงานผลเกี่ยวกับคาใชจายเงิน
ทุนการศึกษาของนักศึกษาโครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบทและโครงการ
นักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง   ประจําปการศึกษา  2552  โดยรองอธิการบดีฝายการ
นักศึกษา 

1.6 รายงานผลการเรียนของนักศึกษาโครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบทและโครงการ
นักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง   ประจําปการศึกษา  2552  โดยรองอธิการบดีฝาย
วิชาการ 

 ระเบียบวาระการประชุมที่ 2     เรื่องเพือ่พิจารณา  
  นโยบายการดําเนินงานคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ระดับ
ปริญญาตรี  โดยมหาวิทยาลัยคัดเลือกเอง  โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  ประจําปการศึกษา  2553    

• จํานวนรับ 

• เงื่อนไขการรับสมัคร   

• เกณฑการคัดเลือก   

• การใชคะแนน GAT/PAT  แทนการสอบขอเขียน 

• การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะ       

• ปฏิทินการดําเนินงานคัดเลือกโครงการฯ 

• การยืนยันสิทธิเขาศึกษา 
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ระเบียบวาระการประชุมที่  3     เรื่องอื่นๆ     (ถามี)  
 

     
ภาพที่ 42   จัดทําบันทึกเชิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ 

 
    

ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการดําเนินงานคัดเลือกบุคคลเขาศกึษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระดับปริญญาตรี   

โดยมหาวิทยาลยัดําเนินงานคดัเลือกเอง    โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา    ประจําปการศึกษา    2553 

คร้ังที่ 1/2552 

วันอังคารที่   21   กรกฎาคม  2552  เวลา  09.00 น. เปนตนไป  

สถานที่ประชุม  หองประชุมสํานักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 2  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   ศูนยรังสิต 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
ระเบียบวาระการประชุมที่ 1     เรื่องแจงเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องที่ประธานฯ  แจง 
1.2 เรื่องที่เลขานุการฯ  แจง 

   1.2.1   คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร          
ระดับปริญญาตรี โดยมหาวิทยาลัยดําเนินงานคัดเลือกเอง  โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  ประจําป
การศึกษา  2553 

1.2.2    การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานคัดเลือกฯ 
ประจําปการศึกษา 2552   

ครั้งท่ี 1/2552 วันที่ 28 มกราคม 2552 
   1.2.3   งบประมาณดําเนินงานโครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบทและโครงการ
นักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง 

• การบริหารจัดการงบประมาณ 

• คาใชจายในการดําเนินงานโครงการฯ ปงบประมาณ 2552 

• งบประมาณรายจายจากรายไดพิเศษในการดําเนินงาน
โครงการฯ  ปงบประมาณ 2553    

 1.3   รายงานผลการดําเนินงานคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ระดับปริญญาตรี  
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โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท  โครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง  โครงการนักเรียนสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต  และโครงการสงเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง  ประจําปการศึกษา 2552   โดย 
ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล   
  1.4   รายงานผลเกี่ยวกับคาใชจายเงินทุนการศึกษาของนักศึกษาโครงการนักศึกษาเรียน
ดีจากชนบท  โครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง โครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต  ประจําป
การศึกษา  2552  โดย รองอธิการบดีฝายการนักศึกษา 
  1.5    รายงานผลการจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท  
โครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง   โครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต   ประจําปการศึกษา 
2552  โดยรองอธิการบดีฝายการนักศึกษา 

1.6    รายงานผลการเรียนของนักศึกษาโครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท  โครงการ
นักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง    ประจําปการศึกษา  2552  

 โดย รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
ระเบียบวาระการประชุมที่ 2     เรื่องเพื่อพิจารณา  
  2.1   นโยบายการดําเนินงานคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระดับ
ปริญญาตรี โดยมหาวิทยาลัย 
ดําเนินการคัดเลือกเอง โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  ประจําปการศึกษา  2553   (โครงการนักศึกษา
เรียนดีจากชนบท และ  
โครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง) 

(1) จํานวนรับ 
(2)   เงื่อนไขการรับสมัคร   
(3)   เกณฑการคัดเลือก   
(4)   การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะ       
(5)   การยืนยันสิทธิเขาศึกษา 
(6)   ปฏิทินการดําเนินงานคัดเลือกโครงการฯ 
(7)   การสอบสัมภาษณ  
(8)   การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสภาพสังคม 

  2.2   นโยบายการดําเนินงานคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระดับ
ปริญญาตรี โดยมหาวิทยาลัยดําเนินการคัดเลือกเอง โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  ประจําปการศึกษา  
2553   (โครงการนักเรียนสามจงัหวัดชายแดนภาคใต) 
  2.3   นโยบายการดําเนินงานคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระดับ
ปริญญาตรี โดยมหาวิทยาลัยดําเนินการคัดเลือกเอง โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  ประจําปการศึกษา  
2553   (โครงการสงเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง) 
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ระเบียบวาระการประชุมที่  3     เรื่องอื่น ๆ   (ถามี) 
 

* * * * * * * * * * * * * *  

      
ภาพที่ 43    วาระการประชุม 

 
ขั้นตอนที่  3  รับขอสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก 
 
   หลังจากประชุมคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกแลวนํามติจากที่ประชุมมากําหนดนโยบายเกี่ยวกับ
การคัดเลือก   เชน หลักเกณฑในการรับนักศึกษากําหนดคุณสมบัติและวิธีการคัดเลือก  แตละคณะใหเปนมาตรฐานและมี
รูปแบบเฉพาะโดยในการกําหนดคุณสมบัติของผูสมัครของโครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบทและโครงการนักศึกษา
เรียนดีในเขตเมืองคณะ/สาขาวิชามีท้ังการกําหนดคุณสมบัติท่ัวไปและการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะ  สวนวิธีการคัดเลือก
นั้น ในปการศึกษา  2553  คณะกรรมการดําเนินงานคัดเลือกมีมติใหนําผลคะแนน   GAT และ PAT   ท่ีสทศ. กําหนดสอบ 
3 ครั้งใชในการคัดเลือกแทนการสอบขอเขียน โดยในการคัดเลือกจะนําผลคะแนนของผูสมัครครั้งท่ีดีท่ีสุดมาพิจารณา
คัดเลือก  ดังนั้น  จะตองมีการกําหนดองคประกอบและคาน้ําหนักที่จะนํามาใช ไวในประกาศการรับสมัคร  เพื่อผูสมัครจะ
ไดทราบเกณฑการคัดเลือก 

องคประกอบวิชาและคาน้ําหนักของแตละคณะ/สาขาวิชา   
 

    รหัส                         คณะ/สาขาวิชา           GAT  (รหัส 85) PAT 1 – 7  (รหัส 71 - 82) 
          วิชา    คาน้ําหนัก 

    (รอยละ) 
       วิชา    คาน้ําหนัก 

    (รอยละ) 

0101 คณะนิติศาสตร        GAT            80           -          - 

0102 คณะนิติศาสตร   (มธ.ศูนยลําปาง)        GAT            80           -          - 

 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี       

0201  ประเภทวิชาการบัญชี (หลักสูตร 4 ป)        GAT            80           -          - 

0202  ประเภทวิชาการบริหารธรุกิจ (หลักสูต        GAT            80           -          - 

 คณะรัฐศาสตร     

0301  สาขาวิชาการเมืองการปกครอง        GAT            80           -          - 

0302  สาขาวิชาการระหวางประเทศ        GAT            80           -          - 

0303  สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ        GAT            80           -          - 

0401 คณะเศรษฐศาสตร        GAT            60     PAT  1          20 

     
ภาพที่ 44    การกําหนดองคประกอบและคาน้ําหนัก  GAT / PAT 
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ขั้นตอนที่  4  จัดเตรียมขอมูลในประกาศรับสมัครเพ่ือจัดทําตนฉบับ 
 

การดําเนินงานในสวนนี้  จะเปนการนําขอสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร หรือ 
คณะกรรมการดําเนินงานคัดเลือกฯ  มาจัดทําประกาศการรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี โดย
มหาวิทยาลัยดําเนินการคัดเลือกเอง  เพื่อนําไปจัดพิมพเปนระเบียบการสมัครสอบคัดเลือก ปจจุบันไมมีการนําประกาศ
มาจัดทําเปนระเบียบการสมัครคัดเลือก เดิมจะมีการจัดทําระเบียบการรับสมัครฯ  และประชาสัมพันธ   ปจจุบัน
เทคโนโลยีเขามามีบทบาทมาก และไดมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการประชาสัมพันธ โดยนําประกาศการรับสมัคร
ข้ึนประกาศผานเว็ปซไซค  ประชาสัมพันธเผยแพรสูประชาชน โดย ผานสื่อตาง ๆ ใหทุกคนในประเทศไดทราบทั่วกัน  
ตลอดจนการสงขอมูลประกาศการรับสมัครใหกับโรงเรียนในพื้นที่ดําเนินงานไดรับทราบหลักเกณฑ และกําหนดการ
ตาง ๆ  

เวลาดําเนินงาน : กอนกําหนดการรับสมัคร  2 เดือน ตามปฏิทินในระเบียบการสอบ ฯ เพ่ือจะไดมีระยะเวลาเพียงพอใน
การเตรียมงาน และการประชาสัมพันธการรับสมัครไดอยางทั่วถึงตอไปขั้นตอนการดําเนินงาน 

  การเตรียมตนฉบับ เนื้อหาสาระ  ขอมูลในประกาศการรับสมัคร/ระเบียบการควรมีความถกูตอง 
(Correct)  ความชัดเจน (Clear) ความรัดกุม (Concise) และความสมบูรณ (Complete) โดยเรียงลําดับความสําคัญของแต
ละหัวขอ ตั้งแตข้ันตอนแรกจนถึงข้ันตอนสุดทายเปนระบบมีความตอเนื่องสอดคลองกัน 
   ขอมูลในประกาศการสมัครสอบคัดเลือกฯ ประกอบดวย 

• โครงการที่เปดรับสมัคร 

• การจัดการเรยีนการสอน 

• คณะ  สาขาวิชา   และจาํนวนรับเขาศึกษา 

• คุณสมบัติของผูสมัครท่ัวไป  คุณสมบัติเฉพาะ  และ คุณสมบัติเฉพาะของแตละคณะ 

• พื้นที่ดําเนินงานคัดเลือก 

• การสมัคร 

• เงื่อนไขการสมคัร 

• วิธีการคัดเลือก/เกณฑการคัดเลือก 

• กําหนดวัน  เวลา  วิชาสอบ  และสถานที่สอบ 

• การประกาศแผนผังท่ีนั่งสอบ และรายชื่อผูมสีิทธิสอบขอเขียน 
            โดยในปการศึกษา  2553  โครงการนี้ ไมมีการจัดสอบขอเขียน ใชผลคะแนน GAT 
/PAT  แทน 

• การสอบสัมภาษณ 

• การสํารวจสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ 
          โดยโครงการนี้  จะพิจารณาความดอยโอกาสทางการศึกษาฯ  และจะตรวจสอบสภาพ

ขอเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะความเปนอยูทางเศรษฐกิจและสภาพทางสังคมของครอบครัวผูสมัคร  
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• ทุนการศึกษา   

• การจัดการเรียนการสอน 
  จากมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  โดยการประชุมครั้งท่ี  6/2548  วันที่ 20 มิถุนายน  
2549  มีมติขยายการเรียนการสอน   ระดับปริญญาตรี   ของกลุมคณะสังคมศาสตร ท่ีทาพระจันทรทุกชั้นป                    
ไปดําเนินการที่ศูนยรังสิต   ตั้งแตป พ.ศ. 2549 เปนตนไป   
  ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนจําเปนที่จะตองระบุไวอยางชัดเจนในประกาศฯ  ยกเวน  บางคณะที่มี
การจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ทาพระจันทร  หรือ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ศูนยลําปาง       
การประกาศฯ  ก็ตองระบุใหชัดเจน  เพื่อปองกันการฟองรองในอนาคต    
 

1.   สถานที่ในการจัดการเรียนการสอน   
 คณะ/สาขาวิชาท่ีรับสมัครผานโครงการนี้   จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   
ศูนยรังสิต  ยกเวน  คณะนิติศาสตร  ศูนยลําปาง   คณะสังคมสงเคราะหศาสตร  ศูนยลําปาง   คณะ
ศิลปกรรมศาสตร  สาขาวิชาศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม  และวิทยาลัยสหวิทยาการ    สาขา
วิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร    ศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   ศูนยลําปาง     

ทั้งนี้  การเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรสงวนสิทธิในการกําหนดสถานที่
ศึกษาตามความเหมาะสมโดยมติสภามหาวิทยาลัย (ถามี)      
 

     ภาพที่ 45    การจัดการเรียนการสอน 
 

• คณะ  สาขาวิชา  และจํานวนรับเขาศึกษา 
  การระบุ คณะ สาขาวิชา และจํานวนที่จะรับเขาศึกษา  จะเปนไปตามที่ไดมีการขอนโยบายการรับ
นักศึกษาจากคณะกรรมการดําเนินงานคัดเลือก เกี่ยวกับการรับนักศึกษา โดยนําขอมูลดังกลาวมาเปนประกาศการ      
รับสมัคร  ท้ังนี้ จํานวนการรับนักศึกษาในโครงการนี้  จะขึ้นอยูกับจํานวนการรับผานระบบคัดเลือกกลาง และ 
โครงการรับตรง (ภาคปกติ)  และการเพิ่มจํานวนรับและคณะ/สาขาเพิ่ม จะเปนไปตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแลว 
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รหัส คณะ/สาขาวิชา จํานวนรับเขาศึกษา 

  โครงการชนบท โครงการ
เมือง 

0101 คณะนิติศาสตร 30 5 

0102 คณะนิติศาสตร  (ศึกษาที่ มธ. ศูนยลําปาง) 12 0 

 

0201 

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

ประเภทวิชาการบัญชี   (บัญชีบัณฑิต หลักสูตร 4 ป) 

(30) 

12 

(5) 

2 

0202 ประเภทวิชาการบริหารธุรกิจ  (บริหารธุรกิจบัณฑิต 
หลักสูตร 4 ป) 

18 3 

 

0301 

คณะรัฐศาสตร 

สาขาวิชาการเมอืงการปกครอง 

(15) 

5 

(3) 

1 

0302 สาขาวิชาการระหวางประเทศ 5 1 

0303 สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 5 1 

     

ภาพที่ 46    คณะ  สาขาวิชา   และจํานวนรับเขาศึกษา 
 

• คุณสมบัติของผูสมัครทั่วไป 
  การประกาศถึงคุณสมบัติท่ัวไปของผูสมัคร  นั้น  ผูจัดทําจําเปนตองศึกษาถึงกฎ  ระเบียบขอบังคับท่ี
เกี่ยวของ  ตลอดจน กฎหมาย/ พระราชบัญญัติ 
 

3.   คุณสมบัติทั่วไปของผูมีสทิธิสมัครคัดเลอืก 
 1.  เปนผูท่ียึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 2.  เปนผูท่ีไมมีโรคติดตอรายแรงหรอืโรคที่สังคมรังเกียจ หรอืโรคที่สําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอกา
 3.  เปนผูท่ีมีความประพฤติเรียบรอยและรับรองตอมหาวิทยาลัยวา  จะตั้งใจศึกษาเลาเรียนเต็มคว
และจะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
                            ท่ีมีอยูแลว  หรือท่ีจะมีตอไปโดยเครงครัดทุกประการ 
 4.  เปนผูท่ีอยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย 
 5.  จะตองไมเปนผูท่ีถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําผิดหรือรวมกระทําทุจริตในการสอบคัดเลื
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  ในชวง 3 ปท่ีผานมา 

      

ภาพที่ 47    คุณสมบัติของผูสมัครทั่วไป 
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• คุณสมบัติเฉพาะ 
  จากเจตนารมยของการจัดต้ังโครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท  ซ่ึงเปนโครงการขยายโอกาสทาง
การศึกษามุงเนนใหเกิดความเปนธรรมในสังคมยิ่งข้ึน    เปนการพัฒนาชนบทโดยอาศัยการพัฒนาตัวบุคคลในชนบท  
อันเปนการสงเสริมการกระจายโอกาสทางการศึกษาทั้งท่ียากจน และที่ดอยโอกาสทางการศึกษา  จึงตองมีการพิจารณา
ความดอยโอกาสทางการศึกษา ความยากจน  และเรียนดี  ดังนั้น   จึงมีการพิจารณาและกําหนด 

1.  การกําหนดวุฒิการศึกษา  ผูสมัครจะตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)    
และการกําหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม   จึงมีการกําหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม   ไมต่ํากวา  2.50 โดยอาจจะกําหนดผล        
การเรียนตั้งแตช้ัน    ม. 4 และ  ม.5   รวม  4  เทอม  หรือ  กําหนด ม. 4   ม.5  และ ม.6  (เทอมแรก)  รวม 5 เทอม  ณ  
วันที่รับสมัคร  ท้ังนี้ การกําหนดดังกลาวข้ึนอยูกับชวงเวลาการรับสมัครวาจะกําหนดในชวงใดของเทอม    
  2.  พ้ืนที่ดําเนินการคัดเลือก   

• โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท มีพื้นที่ดําเนินงาน    40  จังหวัด   
       ภาคกลาง   จังหวัดปทุมธานี  พระนครศรอียุธยา  ลพบุรี  สระบุรี  สิงหบุรี   

อางทอง  สุพรรณบุรี  ชัยนาท  และ อุทัยธานี   
       ภาคตะวันออก   จังหวัดนครนายก  ปราจีนบุรี  สระแกว  ฉะเชิงเทรา  และ ชลบุรี 

ภาคเหนือ จังหวัดกําแพงเพชร  ตาก  พิษณุโลก  เพชรบูรณ สุโขทัย  นาน  
แพร  ลําปาง  และพะเยา 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดเลย  สกลนคร  หนองคาย  อุดรธานี หนองบัวลําภ ู 
นครพนม  ยโสธร  มุกดาหาร  อํานาจเจริญ  ชัยภูมิ  บุรีรัมย  
สุรินทร  และศรีสะเกษ 

       ภาคใต   จังหวัดนราธิวาส  ปตตานี  สตูล และ ยะลา 
      โดยผูสมัครและบิดาหรือมารดาหรือผูที่ออกคาใชจายทางการศึกษา  ตองมีภูมิลําเนาตาม

สําเนาทะเบียนบานโดยมีชื่อปรากฏในทะเบียนบานไมนอยกวา    1 ป  ณ  วันที่สมัคร  ภายในเขตพื้นที่ของโครงการ  
และ   ผูสมัครตองเปนผูทีก่ําลังศึกษาในชั้นปสุดทายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ ของโรงเรียนทีอ่ยูในเขต
พ้ืนที่ของโครงการ  

• โครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง  กําหนดเขตพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร   
โดยผูสมัครตองอาศัยอยูในเขตชุมชนแออัด หรือ ชุมชนชานเมือง หรือ เคหะชุมชน หรือ 

ชุมชนเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร   และ 
โดยผูสมัครตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในชั้นปสุดทายระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ  

ของโรงเรียนที่อยูในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเทานั้น 
ซึ่งการกําหนดดังกลาว คํานึงถึงผูสมัครที่อาศัยอยูในชุมชนแออัด  หรือ ผูสมัครท่ีอาศัยอยู

กับพอแมท่ีเขามาทํางานรับจาง / คาขาย / เปนลูกจาง ท่ีกรุงเทพมหานคร    
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3.   รายไดของครอบครัว   
      ผูสมัครตองเปนผู ท่ีอยูในครอบครัว  เกษตรกร หรือ ผูใชแรงงาน หรือ ผูคารายยอย หรือ 

เจาหนาท่ีของรัฐ โดยมีรายไดท่ียังไมหักคาใชจายของครอบครัวไมเกิน  150,000   บาท/ป  
 

4. คุณสมบัติเฉพาะ  
 1.   รายไดของครอบครัว   

• ผูสมัครตองเปนผูท่ีอยูในครอบครัว  เกษตรกร หรือ ผูใชแรงงาน หรือ ผูคา
รายยอย หรือ เจาหนาท่ีของรัฐ    โดยมีรายไดที่ยังไมหักคาใชจายของครอบครัวไมเกิน  150,000   บาท/ป  

 2.   คะแนนเฉลี่ยสะสม 
• ผูสมัครตองมีผลการเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  ในชั้น ม.4 - ม.5  

รวม 4  ภาคการศึกษาไมต่ํากวา  2.50    

 3.   พ้ืนที่ดําเนินการคัดเลือก 
  โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท 
  ผูสมัครและบิดาหรือมารดาหรือผูท่ีออกคาใชจายทางการศึกษา  ตองมีภูมิลําเนาตาม
สําเนาทะเบียนบานโดยมีช่ือปรากฏในทะเบียนบานไมนอยกวา  1  ป  ณ  วันที่สมัคร  ภายในเขตพื้นที่
ของโครงการ   และ    
  ผูสมัครตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาในชั้นปสุดทายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ 
ของโรงเรียนที่อยูในเขตพื้นที่ของโครงการ 
  เขตพื้นที่ของโครงการ   40  จังหวัด    
  โครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง    
  ผูสมัครตองอาศัยอยูในเขตชุมชนแออัด หรือ ชุมชนชานเมือง หรือ เคหะชุมชน หรือ 
ชุมชนเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร   และ 

ผูสมัครตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในชั้นปสุดทายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาย
สามัญของโรงเรียนที่อยูในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเทานั้น 

      

ภาพที่ 48    คุณสมบัติเฉพาะ 
 

• คุณสมบัติเฉพาะของคณะ 
  นอกจากการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะดังกลาวขางตนแลว   ยังมีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะของคณะ  
ในบางคณะที่คณะตองการกําหนด เชน  คณะรัฐศาสตร   ผูสมัครตองมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  4  ภาคการศึกษา       
(ช้ัน ม.4 - ม.5 )  ของกลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาตางประเทศ ไมต่ํากวา 2.50  และกลุมสาระการเรียนรูวิชา          
สังคมศึกษา ฯ ไมต่ํากวา 2.50 โดยในแตละปการศึกษาจะอิงจากขอมูลเดิมเปนหลัก และ สอบถามความตองการของ
คณะ   เปนตน 
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  5.  คุณสมบัติเฉพาะของคณะ    
• คณะรัฐศาสตร 

 ผูสมัครตองมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  4  ภาคการศึกษา (ช้ัน ม.4 - ม.5 )  ของกลุมสาระ
การเรียนรูวิชาภาษาตางประเทศ ไมต่ํากวา  2.50  และกลุมสาระการเรียนรูวิชาสังคมศึกษา ฯ ไมต่ํากวา 
2.50  
• คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

1.  ผูสมัครจะตองลงทะเบียนเรียนในกลุมสาระการเรียนรูวชิาภาษาอังกฤษ ไมนอยกวา  6  หนวยกิต  
2.  ผูสมัครจะตองไมมีอาการตาบอดสี  ไมมีความพิการท่ีจะเปนอุปสรรคตอการศึกษาและ 

การประกอบวิชาชีพ 
• คณะสหเวชศาสตร 

1.  ผูสมัครสาขาวิชาเทคนิคการแพทย  จะตองไมมีอาการตาบอดสี   
2.  จะตองผานการทดสอบความพรอมในการศึกษา และความพรอมในการประกอบอาชีพ  

• คณะพยาบาลศาสตร     
 ผูสมัครจะตองไมมีอาการตาบอดสี  ไมมีความพิการท่ีจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา  และ

การประกอบอาชีพ 
• คณะสาธารณสขุศาสตร 

 ผูสมัครจะตองไมมีความพิการท่ีจะเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ 

      
ภาพที่ 49   คุณสมบัติเฉพาะของคณะ 

 
• เงื่อนไขการสมคัร  
  การกําหนดเงื่อนไขการสมัครของโครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบทและโครงการนักศึกษาเรียนดีใน
เขตเมืองมาจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินงานคัดเลือกซึ่งใหผูสมัครท่ีสมัครเขาโครงการนี้ หรือโครงการอื่นๆ 
เปดรับสมัครในชวงเวลาเดียวกัน หรือ เปนเงื่อนไขรวมกันของโครงการวาผูสมัครมีสิทธิสมัคร ไดเพียง   1 คณะ หรือ 1 
สาขาวิชาเทานั้น เพื่อเปนการลดปญหาการวิ่งรอกสมัคร และหากพบวาผูสมัครสมัครมากกวา 1 โครงการ มหาวิทยาลัยจะ
ตัดสิทธิ    การสมัคร 
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6.  เงื่อนไขการสมัคร    
1.  ผูสมัครมีสิทธิสมัครไดเพียง 1 โครงการเทานั้น     
      ดังนั้น ผูท่ีสมัครโครงการนี้   จะตองไมเปนผูท่ีสมัครในโครงการดังตอไปนี้   คือ 

• โครงการรับตรง   

• โครงการรับนักศึกษาเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ศูนยลําปาง 

• โครงการนักศึกษาผูมีความสามารถดีเดนในการกีฬา 
• โครงการนักศึกษาผูพิการ 

• โครงการสงเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง 

• โครงการสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรคณิตศาสตรศึกษา
มูลนิธิสอวน.(คาย 2) 

• โครงการคัดเลอืกนักเรียนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรโอลิมปกเขาศึกษาตอเปนกรณี
หากมหาวิทยาลัยไดตรวจสอบพบขอเท็จจริงในภายหลังวาผูสมัครรายใดมีการสมัคร

มากกวา 1 โครงการจากโครงการที่ระบุขางตน  มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิการสมัครโครงการที่สมัครคร้ัง
หลังสุด  ถือวาผูสมัครไดใชสิทธิสมัครในโครงการแรกไปแลว   

      
ภาพที่ 50   เงื่อนไขการสมัคร 

 

• การรับสมัคร และ ขั้นตอนการรับสมัคร 
จากการที่โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท และ โครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง เปน

โครงการกระจายโอกาสทางการศึกษา  และจึงกําหนดใหโรงเรียนมีสวนรวมในการคัดเลือกนักเรียนสงเขาสมัครใน
โครงการ  นอกจากโรงเรียนจะมีสวนรวมแลว  ท้ังโรงเรียน และนักเรียน ตองมีความซื่อสัตย  มีวินัย  ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑท่ีแจงไวในประกาศการรับสมัครโดยเครงครัด   จึงทําใหการรับสมัครโครงการนี้  มีกระบวนการคัดเลือกที่
แตกตางจากโครงการอื่น ๆ   โดยอาศัยหลักคุณธรรม และ หลักการมีสวนรวม กลาวคือ  

1.  โรงเรียนประชาสัมพันธขาวการรับสมัครใหนักเรียนในโรงเรียนทราบ   
2.   นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนด โดยแจงความประสงคขอสมัครกับโรงเรียนที่นักเรียนศึกษา

อยู 
  3.   โรงเรียนดําเนินการรับสมัครนักเรียนในโรงเรียน 
  4.  โรงเรียนจะตองเปนผูคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามขอกําหนดและ สงนักเรียนผูท่ีโรงเรียนได 
คัดเลือกแลว มาสมัคร การสมัครจะตองสมัครในนามของโรงเรียนที่นักเรียนสังกัด   โดยโรงเรียนพิจารณาคุณสมบัติ
ทางเศรษฐกิจ ของผูสมัครโดยเครงครัด คือ ตองเปนผูท่ีอยูในครอบครัว เกษตรกร หรือ ผูใชแรงงาน หรือ ผูคารายยอย 
หรือเจาหนาท่ี  ของรัฐ โดยมีรายไดท่ียังไมหักคาใชจายของครอบครัวไมเกิน 150,000  บาท/ป 

5.  โรงเรียนเปนผูตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติเปนลําดับแรก  มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบ
คุณสมบัติผูสมัครภายหลัง หากไม ถูกตองครบถวนจะถูกตัดสิทธิในการสมัครคัดเลือกและสิทธิการเปนนักศึกษา 
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  6.  โรงเรียนเปนผูดําเนินการแจงรายชื่อผูสมัคร  โดยทํารายการกรอกขอมูลประวัติผูสมัครสงมายัง 
มหาวิทยาลัย 
 
  การรับสมัครจึงมีการกําหนดชวงรับสมัครเปน   2 ชวงเวลา  เพื่อผูสมัครและโรงเรียนจะไดจัดสรร
ชวงเวลาสําหรับสมัคร  และการรับสมัครดําเนินการผานระบบ INTERNET  reg.tu.ac.th   โครงการ
นักศึกษาเรียนดีจากชนบท และโครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง  เปนโครงการที่ไมเสียคาสมัคร 
 

7.  การรับสมัคร     

• นักเรียนสมัครที่โรงเรียนตนสังกัด วันที่    1 -  11  กันยายน  2552     

• โรงเรียนแจงรายชื่อนักเรียนใหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วันที่   15 -  29  กันยายน  
2552        (ปดระบบรับสมัครเวลา 24.00 น.) 
 

      
ภาพที่ 51   การกําหนดชวงเวลาการรับสมัคร 

 
  จากการที่ใหโรงเรียนมีสวนรวมในการคัดเลือกและดําเนินการตามรายละเอยีดขางตน  จึงจําเปนอยาง
ยิ่งที่ประกาศการรับสมัครจะตองมีขั้นตอนการรับสมัครที่ชัดเจน  เพ่ือใหการดําเนินการรับสมัครเปนไปอยางถูกตอง
เรียบรอย 
 

 ขั้นตอนการรับสมัคร     
  1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรสงจดหมายถึงโรงเรียนที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่ของโครงการ
เพื่อแจงเรื่องการรับสมัครและมอบรหัสผาน 1 รหัส  ใหโรงเรียนในการสงช่ือและขอมูลของนักเรียนผูผาน
การคัดเลือกจากโรงเรียนผานระบบ Internet ท่ี  www.reg.tu.ac.th 
  2.  เมื่อโรงเรียนไดรับจดหมายขอใหผูอํานวยการโรงเรียนหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย ดู
รายละเอียดประกาศการรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  โครงการนักศึกษาเรียนดี
จากชนบทและโครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง   จาก  Internet ท่ี  www.reg.tu.ac.th  ซึ่งจะขึ้นประกาศ
การรับสมัครตั้งแตสัปดาหแรกของเดือนสิงหาคม เพื่อใหทราบและศึกษารายละเอียดถึงคุณสมบัติของ
ผูสมัคร  เงื่อนไขการสมัคร  วิธีการคัดเลือก  ตลอดจนเกณฑ  องคประกอบ และกําหนดการตางๆ  ของ
โครงการ พรอมท้ังประชาสัมพันธใหนักเรียนไดทราบ 
  3.  ขอใหโรงเรียนดําเนินการรับสมัครนักเรียนผูมีคุณสมบัติและสนใจเขาศึกษาใน
โครงการดังกลาวโดยใหนักเรียนกรอกขอมูลสมัครตามแบบฟอรมรับสมัครตามตัวอยางที่มหาวิทยาลัยสง
มาใหแลว  พิจารณากลั่นกรองคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  ให
ความสําคัญตอผูดอยโอกาสทางการศึกษาจากสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจเปนอันดับแรกกอนที่จะ
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พิจารณาผลการศึกษาจากผูสมัครท่ีมีคาระดับเฉลี่ยสะสม GPAX ม.4 – ม.5 รวม 4 ภาคการศึกษา  ไมตํ่ากวา  
2.50  โดยโรงเรียนสงนักเรียนสมัครไดไมเกินจํานวนรอยละ 5 ของจํานวนนักเรียนชั้น ม.6  สายสามัญ  
ของโรงเรียน   (ในการคํานวณเศษทศนิยม  0.5 ข้ึนไป จึงจะปดข้ึน)     
  คําเตือน  การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  โครงการนักศึกษา
เรียนดีจากชนบทและโครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง  ประจําปการศึกษา  2553  มหาวิทยาลัยจะนํา
ผลการทดสอบความถนัดท่ัวไป (GAT)  หรือ  ความถนัดท่ัวไป  (GAT) + ความถนัดทางวิชาชีพวิชาการ  
(PAT)  ท่ีจัดสอบโดย  สทศ. มาใชแทนการสอบขอเขียน  ดังนั้น  ผูสมัครจะตองมีผลสอบดังกลาว หาก
ผูสมัครรายใดที่ยังไมมีผลสอบตามองคประกอบ ท่ีคณะ/สาขาวิชาท่ีจะสมัครกําหนด ใหรีบสมัครสอบโดย
ดวน  (หมดเขตสมัครสอบวันที่ 10 สิงหาคม  2552) 
  4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะเปดระบบรับสมัครผานระบบ Internet ท่ี  
www.reg.tu.ac.th   ระหวางวันที่  15 ถึง 29  กันยายน  2552   ขอใหผูอํานวยการโรงเรียนหรือผูแทนที่
ไดรับมอบหมาย  แจงรายชื่อนักเรียนผูสมัคร  โดยลงทะเบียนเขาระบบรับสมัคร  (ใชรหัสผานที่
มหาวิทยาลัยสงมาให)  หัวขอ  การรับสมัครโครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท  ประจําปการศึกษา  2553  
หรือ  การรับสมัครโครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง  ประจําปการศึกษา  2553  ตามสถานที่ตั้งของ
โรงเรียนในเขตพื้นที่โครงการใดโครงการหนึ่งขางตน  โดยบันทึกแจงขอมูล  ช่ือและรหัสโรงเรียน  
จังหวัดท่ีตั้งของโรงเรียน  จาํนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  สายสามัญ  รายช่ือพรอมเลขบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูผานการคัดเลือกจากโรงเรียนเรียงตามลําดับความดอยโอกาสทางการศึกษามากที่สุดเปน
ลําดับแรก  ตามจํานวนโควตา 5% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  สายสามัญ  แลวสั่งพิมพขอมูล
เบื้องตนนี้เปนหลักฐาน หลังจากนั้นจะตองบันทึกขอมูลสวนบุคคลของนักเรียนผูผานการคัดเลือกเปนราย
คนใหครบถวน  ถูกตองตรงตามหลักฐานตามเอกสารใบสมัครของนักเรียน 
คําเตือน    

• มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเฉพาะนักเรียนที่โรงเรียนเปนผูแจงรายชื่อ  เลขบัตร
ประจําตัวประชาชน พรอมขอมูลสวนบุคคลของนักเรียนแตละรายถูกตอง
ครบถวนเทานั้น  หากขอมูลผดิพลาดนักเรียนของทานจะเสียโอกาสที่จะไดรับการ
คัดเลือก 

• มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิที่จะตัดรายชื่อนักเรียนที่ลําดับเกินโควตา 5% ของจํานวน
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 6  สายสามัญ  ของโรงเรียน   

• การแกไขขอมลู หรือเพ่ิมรายชื่อนักเรียนใหดําเนินการผานระบบ  Internet ที่  
www.reg.tu.ac.th     
ภายในชวงเวลาที่เปดระบบรับสมัคร (วันที่ 15 - 29 กันยายน  2552)  เทานั้น     

  5.  โรงเรยีนสามารถตรวจสอบผลการแจงรายชื่อและขอมูลของนักเรียนผูผานการ
พิจารณาเบื้องตนไดภายหลังเวลา  3  วันทําการ  (ไมนับนหยุดราชการ)  นับจากวันที่โรงเรยีนแจงขอมูลผาน
ระบบ Internet ที่  www.reg.tu.ac.th    โดยใชรหัสผาน   
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  6.  โรงเรียนสามารถตรวจสอบจํานวนผูสมัครของแตละคณะ/สาขาวิชา 1 วันทําการ  
ภายหลังจากที่เปดรับสมัครวันแรก   
   *  มหาวิทยาลัยไมมีการเรียกเก็บคาสมัคร *   

   หากมีขอสงสัยหรือตองการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดตอไดท่ี  งานรับเขา
ศึกษาฝายบริหารงานทั่วไป     สํานักทะเบียนและประมวลผล     โทร. 02-986-9086  ตอ 503   (ในวันและ
เวลาราชการเทานั้น)   หรือ   เลขานุการสํานกัทะเบียนและประมวลผล    โทร.  081-927-3605  (ไดทุกวนั
เวลา 09.00 - 21.00 น.)     

      
ภาพที่  52   การแสดงขั้นตอนการสมัคร 

 
• การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบสัมภาษณ และ การสอบสัมภาษณ  
  การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบสัมภาษณและรายละเอียดในการสอบสัมภาษณนั้น ตองกําหนดวัน
ใหแนนอนชัดเจน โดยอาจจะลงรายละเอียดในการสอบสัมภาษณของแตละคณะไวพอสังเขป  เพราะในวันที่ประกาศ
รายช่ือผูมีสิทธิสอบสัมภาษณจะแจงรายละเอียดดังกลาวไวอีกครั้งหนึ่งและในการกําหนดวันสอบสัมภาษณ
คณะกรรมการดําเนินงานคัดเลือกเปนผูกําหนดวันเวลาและรายละเอียด  ใหกอนการจัดทําประกาศ  
 

8.  การประกาศรายชื่อผูมีสทิธสิอบสัมภาษณ   วันที่   20   พฤศจิกายน  2552 
 มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบสัมภาษณท่ี   www. reg.tu.ac.th   เทานั้น   โดยใชเลขบัตร
ประจําตัวประชาชนของนักเรียนผูสมัครลงทะเบียนเพื่อเขาดูประกาศฯ 

 

      
ภาพที่ 53   การกําหนดชวงเวลาการรับสมัคร 

 
• การสอบสัมภาษณ และ สอบวิชาเฉพาะ/วชิาปฏิบัติ (ถามี) 
  การประกาศกําหนดวันสอบสัมภาษณและรายละเอียดในการสอบสัมภาษณนั้น  จะตองระบุให
ชัดเจน  ตลอดจนจะตองระบุสถานที่ในการสอบสัมภาษณพอสังเขป ซึ่งในวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบสัมภาษณจึง
จะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ เวลาและสถานที่ ตลอดจนและเอกสารประกอบการสัมภาษณของแตละคณะ/สาขาวิชา ให
ทราบอีกครั้งหนึ่ง   สวนการสอบวิชาเฉพาะซึ่งหากคณะแจงความประสงคมาวาจะทดสอบในวันสอบสัมภาษณจะตอง
ใหคณะแจงรายละเอียดใหผูจัดทําประกาศทราบกอน   
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9.  การสอบสัมภาษณ  และสอบวิชาเฉพาะ/วชิาปฏิบัติ  (ถามี)  
1. การสอบสัมภาษณ   

วันสอบสัมภาษณ :   วันเสารที่   28   พฤศจิกายน   2552  
สถานที่สอบสัมภาษณ :   อ า ค า ร เ รี ย น ร ว ม สั ง ค ม ศ า ส ต ร   

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   ศูนยรังสิต   
  2.  การสอบวิชาเฉพาะของคณะ / วิชาปฏิบัติการแสดง (Audition)    (ถามี) 

 จะแจงใหทราบภายหลังพรอมการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบสัมภาษณ 

      
ภาพที่ 54   การกําหนดวันสอบสัมภาษณ 

 
• การพิจารณาความดอยโอกาสทางการศึกษาจากสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ 
  การพิจารณาความดอยโอกาสทางการศึกษาฯ  เปนขั้นตอนที่แตกตางจากโครงการรับตรงอีกเชนกัน  
จึงตองระบุไวในประกาศใหผูสมัครทราบเพราะการพิจารณาความดอยโอกาสฯ  นี้ เปนคะแนนสวนหนึ่งในการ
พิจารณาคัดเลือกของโครงการฯ 
 

10.  การพิจารณาความดอยโอกาสทางการศกึษาจากสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ 
 การพิจารณาความดอยโอกาสทางการศึกษาฯ  มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบสภาพขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
ฐานะความเปนอยูทางเศรษฐกิจและสภาพทางสังคมของครอบครัวผูสมัครโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย
แตงตั้งจะดําเนินการโดยไมมีการแจงใหทราบลวงหนา  หากปกปด หรือใหขอมูลอันเปนเท็จ ผูนั้นจะถูกตัด
สิทธิการเขาศึกษา   

 

     . 
ภาพที่ 55   การพิจารณาความดอยโอกาส 

 
• กระบวนการคัดเลือก 
  กระบวนการคัดเลือกของโครงการฯ มาจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินงานคัดเลือกฯ           
ในระดับนโยบายวาในปหนึ่งๆ  จะใชกระบวนการพิจารณารูปแบบไหน  และมีคาน้ําหนักคะแนนเชนไร ซึ่งในป
การศึกษา  2553  นี้คณะกรรมการฯ  ไดมีความเห็นตรงกันวาควรจะใชคะแนน GAT หรือ PAT แทนการสอบขอเขียน  
รวมกับคะแนนสอบสัมภาษณ  เทากับ 100 คะแนน  และหลังจากนั้นจึงจะนําผลมาพิจารณาเพื่อสํารวจฯ  ตอไป         
เพ่ือความโปรงใส  ยุติธรรม ควรแจงเกณฑการคัดเลือกใหผูสมัครทราบลวงหนา  
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11.  กระบวนการคัดเลือก 
  11.1  มหาวิทยาลัยจะนําผลการทดสอบความถนัดท่ัวไป  GAT  หรือ  ผลคะแนนสอบความถนัดท่ัวไป GAT 
กับผลคะแนนสอบความถนัดทางวิชาชีพหรือวิชาการ  PAT  ของผูสมัครท่ีผานการคัดเลือก มาพิจารณาแทนการจัด
สอบขอเขียน เพื่อคัดเลือกผูมีสิทธิสอบสัมภาษณและสอบวิชาเฉพาะ/วิชาปฏิบัติ (ถามี)  โดยเรียงลําดับจากคะแนน
รวมสูงสุดตามจํานวนที่คณะกรรมการดําเนินงานคัดเลือกเห็นสมควร 
  11.2  การสอบสัมภาษณและสอบวิชาเฉพาะ/วิชาปฏิบัติ (ถามี)  
  ผูมีสิทธิสอบ ตามขอ 12.1 จะตองเดินทางไปสอบที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ศูนยรังสิต  
มหาวิทยาลัยจะนําผลการสัมภาษณและสอบวิชาเฉพาะ/วิชาปฏิบัติ (ถามี)   มาประมวลผลรวมกับผลการทดสอบความ
ถนัดตามองคประกอบของแตละคณะ/สาขาวิชา  เพื่อคัดเลือกผูท่ีจะไดรับการสํารวจสถานภาพทางสังคมและ
เศรษฐกิจ  ตามจํานวนที่คณะกรรมการดําเนินงานคัดเลือกเห็นสมควร  ภายใตเกณฑตอไปนี้  

1. ผลการทดสอบความถนัดท่ัวไป (GAT)  หรือ            
    ผลการทดสอบความถนัดท่ัวไป (GAT) + ผลการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ      80  คะแนน 
     หรือวิชาการ (PAT)             

 2. คะแนนสอบสัมภาษณ และวิชาเฉพาะ/วิชาปฏิบัติ (ถามี)                  20  คะแนน   
                               รวม                100  คะแนน   
  11.3  การสํารวจสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ   
  มหาวิทยาลัยจะแตงตั้งคณะกรรมการสํารวจสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจเพื่อเดินทางไป
สํารวจยังภูมิลําเนา หรือ ท่ีอยูของผูสมัคร  และ/หรือ  ผูออกคาใชจายทางการศึกษา  ตามความเหมาะสมโดยไมตอง
แจงลวงหนาแลวนําผลการสํารวจฯ  มารายงานตอคณะกรรมการดําเนินงานคัดเลือกเพื่อพิจารณาเลือกผูมีสิทธิเขา
ศึกษาตามจํานวนที่คณะกรรมการดําเนินงานคัดเลือกเห็นสมควร  
      คณะกรรมการดําเนินงานคัดเลือกจะพิจารณาจากผลสํารวจสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจโดย
ใหความสําคัญแกผูดอยโอกาสทางการศึกษาจากสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจเปนลําดับแรก 
  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาใหผูมีสิทธิเขาศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพยตามความ
เหมาะสมของสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของครอบครัวภายในวงเงนิที่เปนทุนเต็มของแตละโครงการ     

 การพิจารณา และการตัดสินผลคัดเลือกของคณะกรรมการดาํเนินงานคัดเลอืกฯ ถือเปนทีส่ิ้นสุด 
 

    
ภาพที่ 56    การกําหนดขั้นตอนกระบวนการคัดเลือก 
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• ประเภททุนการศึกษา 
  สําหรับทุนการศึกษานั้น  การจําแนกทุนจําเปนที่ตองระบุไวในประกาศเพราะผูสมัครหรือผูปกครอง
บางทานอาจสับสนเกี่ยวกับขอมูลทุนการศึกษาของโครงการวาหากสมัครแลวจะตองไดรับทุนทุกคนซึ่งเปนความเขาใจ
ผิด  ดังนั้น ในประกาศจึงระบุ จํานวนทุน  และประเภททุนการศึกษา  ตลอดจนรายละเอียดในการจายทุนไวใน    
ประกาศฯ 

 
ขอ 12. ทุนการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  จะจัดสรรทุนการศึกษา    ดังนี้ 

 1.  โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท       ภายในวงเงินที่เปนทุนเต็ม     จํานวน    60    ทุน 
 2.  โครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง    ภายในวงเงินที่เปนทุนเต็ม      จํานวน   10     ทุน 

ท้ังนี้    มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาใหทุนการศึกษา ประเภททุนเต็ม หรือทุนบางสวนแก
นักศึกษาในโครงการนี้  ตามความเหมาะสมแกสภาวะเศรษฐกิจและสภาพทางสังคมของผูผานการคัดเลือกแต
ละราย ภายในวงเงินที่ไดรับอนุมัติ    

  หมายเหตุ :  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จะใหทุนการศึกษาแกผูสมัครที่เปนนักเรียนใน  3 
จังหวัดชายแดนภาคใต  ไดแก  จังหวัดปตตานี   จังหวัดยะลา  และจังหวัดนราธิวาส  ภายในวงเงินที่เปนทุนเต็ม   
จํานวน  9   ทุน   แบงออกเปนจังหวัดละ  3  ทุน  โดยจะประสานงานกับศูนยอํานวยการบริหารราชการจังหวัด
ชายแดนภาคใต  (ศอบต.)  ใหเปนผูดําเนินการคัดเลือกจากผูสมัครท่ีผานการสอบขอเขียนของโครงการ
นักศึกษาเรียนดีจากชนบท                        
  ผูผานการคัดเลือกรายใดที่ไดรบัจัดสรรทุนการศึกษา นักศึกษาโครงการฯ  (ประเภททุน
บางสวน)   ท่ีอาจมปีญหาดานเงินทุน กลาวคือ   เงินทุนที่ไดรับไมเพียงพอ และทางบานไมสามารถที่จะสงเสีย
ได   หากประสงคจะขอทุนเพิ่มเติมจะตองยื่นคํารองตอคณะกรรมการดูแลและประสานงานนักศึกษาโครงการ   
เพื่อขออนุมัติขอทุนการศึกษาทั่วไปโดยติดตอขอแบบฟอรมไดท่ีงานกิจการนักศึกษา  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ศูนยรังสิต 
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รายละเอียดการจายทุน 

                                    ประเภททุน 
รายการ 

ทุนเต็ม ทุนบางสวน 

1. คาใชจายประจําเดือนเปนเวลา 10  เดือน 
    เดือนที่เรียนไมเต็มเดือนใหจายครึ่งเดือน  
    ถาเรียนมากกวาครึ่งเดือน จายใหเต็มเดือน 

จํานวน 4,000 บาท/
เดือน 

 
- 

2. คาเครื่องแตงกาย 
      - ปการศึกษาแรก 
      - ปการศึกษาตอ ๆ ไป 

 
จํานวน  1,200  บาท 
จํานวน     800  บาท 

 
- 

 
3. คาธรรมเนียมหอพักเปนเวลา 10  เดือน 
    (คาประกันหอพักจายเอง) 

จํานวน  6,000  บาท 
 

- 

4. คาธรรมเนียมการศึกษา ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 
5. คารักษาพยาบาล ใชบัตรประกันสุขภาพ ใชบัตรประกัน

สุขภาพ 
6. คาประกันอุบัติเหตุ จํานวน   100 บาท/ป จํานวน   100 บาท/ป 
7. คาหนังสือตํารา 2 ภาค  ภาคละ  1,000 บาท จํานวน  2,000 บาท/ป จํานวน 2,000 บาท/ป  

 
ภาพที่ 57    ประเภททุนการศกึษา 

 

ขอควรระวัง การระบุรายละเอียดการจายทุนการศึกษาในแตละปการศึกษา  จะตองตรวจสอบขอมูลจากระเบียบ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยโครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท และ โครงการนักศึกษาเรียนดี 
ในเขตเมือง  หมวดที่ 5  ทุนการศึกษา  เพื่อความถูกตอง  เพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ 
การจายทุนการศึกษาใหเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน 
 

• การประกาศรายชื่อผูมีสิทธเิขาศึกษา 
  การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาศึกษา ควรระบุวันใหแนนอนชัดเจน และระบุใหชัดเจนครบถวนดวยวา
ประกาศ  เมื่อใด  โดยวิธีการอยางไร  และ ท่ีไหน 
 

13.   การประกาศรายชื่อผูมีสทิธิเขาศึกษา   วันที่   1   กุมภาพันธ   2553                                              
        มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาศึกษาที่   www. reg.tu.ac.th   เทานั้น  โดยใชเลขบัตรประจําตัว
ประชาชนของนักเรียนผูสมัครลงทะเบียนเพื่อเขาดูประกาศฯ  

  

 ภาพที่ 58    การประกาศรายชื่อผูมีสิทธเิขาศกึษา 
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• การยืนยันสิทธเิขาศึกษา 
  สําหรับผูมีสิทธิเขาศึกษา    จะตองยืนยันสิทธิเขาศึกษาตามขั้นตอนที่กําหนด  เพราะจะมีผลตอการคัดเลือกใน 
ระบบกลาง    (ADMISSIONS)  โดยในการจัดทําประกาศฯ  จะตองระบุข้ันตอน  เงื่อนไขการยืนยันสิทธิไวดวย เพื่อความชัดเจน  
และเพื่อใหผูสมัครไดทราบขอมูล เงื่อนไข  กอนการตัดสินใจยืนยันสิทธิเขาศึกษา  เพื่อความโปรงใส  ยุติธรรม 
 

14.   การยืนยันสิทธิเขาศึกษา  วันที่  1- 8   กุมภาพันธ   2553     

• เงื่อนไขการยืนยันสิทธิเขาศึกษา 
 
 

1.   ผูผานการคัดเลือกที่ยืนยันสิทธิเขาศึกษา จะตองไมเปนผูท่ียืนยันสิทธิการเขาศึกษาใน
โครงการใด ๆ ของ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและ/ หรือ สถาบันอุดมศึกษาอื่น    
   2.  ผูผานการคัดเลือกจะตองยืนยันสิทธิการเขาศึกษา โดยดาวนโหลด (Download)  แบบฟอรม
แสดงความจํานงเขาศึกษา ทาง INTERNET ท่ี  www.reg.tu.ac.th  แลวกรอกขอมูลบนแบบฟอรมพรอมท้ังใหบิดา
หรือมารดาหรือผูปกครองลงนามรับรองการแสดงความจํานงแลวสงไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยู คือ 
  สํานักทะเบียนและประมวลผล    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ศูนยรังสิต   
  เลขที่  99  หมู 18  ถนนพหลโยธิน  ตําบลคลองหนึ่ง  อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  12121
  3.  ในกรณีท่ีผูผานการคัดเลือกตองการเปลี่ยนแปลงขอมูลการยืนยันสิทธิท่ีไดแจงไวแลว จะ
ดําเนินการไดภายในวันท่ีกําหนดใหยืนยันสิทธิเขาศึกษาเทานั้น มหาวิทยาลัยจะถือขอมูลการยืนยันสิทธิเขาศึกษา
ครั้งสุดทายเปนสําคัญโดยถือวันที่ประทับตราไปรษณียากรเปนสําคัญ  หากพนกําหนดการยืนยันสิทธิแลว จะขอ
เปลี่ยนแปลงแกไขใด ๆ  ไมไดทั้งสิ้น   

4.  มหาวิทยาลัยจะสงรายชื่อผูท่ียืนยันสิทธิเขาศึกษาใหสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศ
ไทย  (สอท.)   เพื่อตัดสิทธิในการเขารับการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ผานระบบการคัดเลือก
กลาง (Admissions) ดังนั้น  ผูท่ียืนยันสิทธิเขาศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแลวจะไมไดรับการพิจารณา
คัดเลือกในระบบกลาง (Admissions)   อีก  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิที่จะไมพิจารณาดําเนินการยกเลิกรายชื่อผู
ยืนยันสิทธิดังกลาว 
  5.   หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดตรวจสอบพบขอเท็จจริงในภายหลัง วาผูท่ียืนยันสิทธิเขา
ศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแลว   และไดมีการยืนยันสิทธิ เข า ศึกษาในโครงการใด  ๆ  ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ/หรือ สถาบันอุดมศึกษาอื่น  ผูนั้นอาจจะถูกระงับสิทธิการเปนผูมีสิทธิเขาศึกษาใน
โครงการตามประกาศนี้ของมหาวิทยาลัย โดยมิตองบอกกลาวหรือแจงใหทราบลวงหนา   
  6.   มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผูท่ียืนยันสิทธิเขาศึกษา หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการยืนยัน
สิทธิเขาศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดในปฏิทิน   

  

 ภาพที่ 59   การยืนยันสิทธเิขาศึกษา 

ขอใหพิจารณาตัดสินใจใหรอบคอบกอนที่จะแจงยืนยันสิทธิเขาศึกษา  เพราะจะมีผลตอการคัดเลือกในระบบกลาง   (ADMISSIONS) 
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• ประกาศรายชื่อผูที่ยืนยันสิทธเิขาศึกษา 

   การประกาศรายชื่อผูท่ียืนยันสทิธิเขาศึกษา ควรระบุวันใหแนนอนชัดเจน และระบุใหชัดเจนดวยวา
ประกาศ  ท่ีไหน  เมื่อไหร  อยางไร 

 

15.   ประกาศรายชื่อผูที่ยืนยันสิทธิเขาศึกษา   วันที่    22   กุมภาพันธ   2553     
 มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผูท่ียืนยันสิทธิเขาศึกษาที่   www. reg.tu.ac.th   เทานั้น   
 

  
ภาพที่ 60    การประกาศรายชื่อผูมีสิทธเิขาศกึษา 

 
• การตรวจรางกายและเอกซเรย 

การตรวจรางกายและเอกซเรย  เปนกระบวนการประกอบสําหรับการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของ
โครงการฯ  ท่ีผูมีสิทธิเขาศึกษาจะตองเตรียมตวั 

 

16.   การตรวจรางกายและเอกซเรย 
 การตรวจรางกายและเอกซเรย  ขอใหผูมีสิทธิเขาศึกษาตรวจรางกายและเอกซเรย ณ โรงพยาบาล
เอกชนตามแบบฟอรมของมหาวิทยาลัย 
 (พิมพแบบฟอรมไดทาง  INTERNET ท่ี  www.reg.tu.ac.th) และนําผลการตรวจรางกายมายืน่ในวันขึ้นทะ
นักศึกษา  
  **  ยกเวน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะสหเวชศาสตร  และคณะพยาบาลศาสตร จะตอ
ตรวจรางกายมายื่นในวันสอบสัมภาษณดวย    

 
ภาพที่ 61    การตรวจรางกายและเอกซเรย 

 
• การจัดระดับพ้ืนความรูภาษาตางประเทศสําหรับผูมีสิทธิเขาศึกษา 

การจัดระดับพื้นความรูภาษาตางประเทศสําหรับผูมีสิทธิเขาศึกษา นั้น  เนื่องจากผูมีสิทธิเขาศึกษามี
พื้นฐานการเรียนภาษาตางประเทศตางกัน  จึงจําเปนตองจัดระดับเพื่อความเปนมาตรฐานและสําหรับจัดการเรียน      
การสอนของมหาวิทยาลัยซึ่งจะแบงออกเปน 2 กลุม  คือ  กลุมท่ี 1  ภาษาอังกฤษ  จากผลการทดสอบ  O-NET  และ 
กลุมท่ี 2  กลุมภาษาที่ 2  ไดแก  ภาษาฝรั่งเศส  เยอรมัน  ญ่ีปุน  จีน  อาหรับ  และบาลี  จากผลการทดสอบ  PAT   
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17.  การจัดระดับพ้ืนความรูภาษาตางประเทศสําหรับผูมีสิทธิเขาศึกษา 
          มหาวิทยาลัยจะนําผลทดสอบทางการศึกษา O-NET  และ/หรือ  PAT  ภาษาตางประเทศของผูท่ีผาน
เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   
มาจัดระดับความรูภาษาตางประเทศเพื่อจัดการศึกษาใหแกนักศึกษาทุกคน 

   
ภาพที่ 62    การประกาศรายชื่อผูมีสิทธเิขาศกึษา 

 
• การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 
  การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษานั้น    จะตองกําหนดวันขึ้นทะเบียน  และรายละเอียดการขึ้นทะเบียน  
พรอมกิจกรรมนักศึกษาใหมใหชัดเจน  โดยจะประกาศทาง   INTERNET    ท่ี  www.reg.tu.ac.th   เทานั้น  โดยตองระบุ
ฝายท่ีเกี่ยวของในการลงทะเบียนใหทราบเพื่อติดตอดวย 
 

18.  การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา   
ผูท่ียืนยันสิทธิการเขาศึกษากับมหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยจะประกาศเลขทะเบียน

นักศึกษา และ รายละเอียดการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา พรอมปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม  ให
ทราบภายหลัง  ท่ี  www.reg.tu.ac.th   หากมีขอสงสัยประการใด   สามารถติดตอสอบถามไดท่ี 

• ฝายสื่อสารสัมพันธ    สํานักทะเบียนและประมวลผล  
โทร. 02-986-9086 ตอ 501  

• ฝายทะเบียนประวัติและหนังสือสําคัญ  สํานักทะเบียนและประมวลผล  
โทร. 02 – 986-9086 ตอ 506 

• ทาง E-mail :  reg@tu.ac.th        

 

ภาพที่ 63   การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 

 
• เงื่อนไขของผูมสีิทธิขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 
  การกําหนดเงื่อนไขของผูมีสิทธิเขาศึกษานั้น  จะตองระบุไวในประกาศใหชัดเจนวา  หากผูสมัครมี
สิทธิเขาศึกษาแลวจะตองข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาทุกคน   
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19.  เงื่อนไขของผูมีสิทธิขึน้ทะเบียนเปนนกัศึกษา 
1. ตองเปนผูผานการคัดเลือกตามโครงการนี้ 
2. ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือเทียบเทา และ 

หากปรากฏวาผูมีสิทธิเขาศึกษาไมสําเร็จการศึกษาตามที่กําหนด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะไมรับเขาศึกษา 
                 หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตรวจสอบพบภายหลังวาผูมีสิทธิเขาศึกษาคนใดมี 

คุณสมบัติไมครบถวนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัยจะถือวาการมีสิทธิเขาศึกษาในครั้งนี้ เปนโมฆะ  
3. ผูท่ีข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแลว ภายหลังพบวามีช่ือใน 

สถาบันการศึกษาอื่น ๆ   ผูนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาทันที  ตามขอบังคับวาดวยการศึกษา 
ช้ันปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 

4. ผูท่ีข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแลว หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบ 
พบภายหลังวาผูใดปลอม  ใชหรืออางเอกสารปลอม 
             ในการสมัคร หรือการคัดเลือก หรือการข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อผูนั้นอ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและดําเนินคดีตามกฎหมายอาญาตอไป     

   
ภาพที่ 64    เงื่อนไขของผูมีสิทธิขึ้นทะเบียนปนนักศึกษา 

 
• การลงนามในประกาศฯ 
  การลงนามในประกาศฯ   จะจัดทําบันทึกเสนออธิการบดี  โดยผานรองอธิการบดีฝายวิชาการ  โดยปกติ
อธิการบดีจะเปนผูลงนามในประกาศฯ  และในกรณีท่ีอธิการบดีไมอยู  รองอธิการบดีฝายวิชาการจะเปนผูลงนามใน
ประกาศแทน   
 

                 ประกาศ  ณ  วันที่    4    สิงหาคม   พ.ศ.  2552 

      

                            (ศาสตราจารย   ดร.  สุรพล      นิติไกรพจน) 
                อธิการบดี      

  
 ภาพที่  65    การลงนามในประกาศการรับสมัครฯ 
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• ตารางปฏิทินการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา 
  การกําหนดปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ระดับปริญญาตรี  นั้น  
จะจัดทําเพื่อแนบทายประกาศฯ  ตั้งแตกิจกรรมการรับสมัคร  จนถึงการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา   
 

กิจกรรม วัน เดือน  ป สถานที่ 

การรับสมัคร   
นักเรียนสมัครท่ีโรงเรยีนตนสังกัด วันที่    1 – 11   กันยายน  2552 สมัครผานโรงเรียนตนสังกัด 
โรงเรียนสมัครโดยแจงรายชื่อให
มหาวิทยาลัย  วันที่   15 – 29  กันยายน  2552 

โรงเรียนกรอกขอมูลผานทาง
ระบบ  INTERNET   

  ท่ี  www.reg.tu.ac.th   
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ
สัมภาษณ 

วันที่   20   พฤศจิกายน   2552 
ท่ี  www.reg.tu.ac.th    

   
สอบสัมภาษณ และสอบวิชาเฉพาะ 
(ถามี) วันที่   28   พฤศจิกายน  2552 

ท่ี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
ศูนยรังสิต   

   

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาศึกษา วันที่   1   กุมภาพันธ  2553 ท่ี  www.reg.tu.ac.th     
   

 
ภาพที่  66    ปฏิทินคัดเลือก 
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ขั้นตอนที่  5  นําเสนอประกาศการรับสมัครตออธิการบดีเพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติ 
 
  เมื่อรางประกาศการรับสมัครเสร็จสมบูรณเรยีบรอยแลว  จะตองจัดทําบันทึกนําเสนอประกาศการ   
รับสมัครตออธกิารบดี หรือ รองอธิการบดีฝายวิชาการ  เพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ภาพที่  67    บันทึกเสนอลงนามในประกาศการรับสมัครฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

105 / 113 

คูมือความรู เรื่อง การจัดทําประกาศรับสมัครการคัดเลือกบคุคลเขาศึกษา ระดบัปริญญาตรี  
โดยมหาวิทยาลัยดําเนินการคัดเลือกเอง 

ขั้นตอนที่  6  สงสําเนาประกาศการรับในคณะและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
                  
 เมื่อประกาศการรับสมัครฯ ท่ีลงนามแลวจะตองสงสําเนาประกาศฯ  ใหคณะ/หนวยงาน และฝายท่ี
เกี่ยวของ เพื่อประโยชนในการดําเนินงานตอไป 
 

    บันทึกขอความ 
สวนราชการ งานรับเขาศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล  มธ. ศูนยรังสิต โทร.0-2986-9086  ตอ 123 (นุชนาท) 
ท่ี           ศธ.0516.33/         วันที่              สิงหาคม   2552                 
เร่ือง     ขอสงประกาศการรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระดับปริญญาตรี โดย
มหาวิทยาลัยคัดเลือกเอง    ประจําปการศึกษา   2553 .  
 
เรียน          คณบดีคณะ.............................  
  ตามที่จะเปดรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระดับปริญญาตรี  โดย
มหาวิทยาลัยคัดเลือกเอง  ประจําปการศึกษา  2553   
โดยมีโครงการดังตอไปนี้   

• โครงการรับตรง    

• โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบทและโครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง 

• โครงการสงเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง 
  ในการนี้  งานรับเขาศึกษา  สํานักทะเบียนและประมวลผล  ไดจัดทําประกาศการรับสมัครทั้ง  3 
โครงการดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว  จึงขอสงประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ระดับปริญญาตรี  โดยมหาวิทยาลัยดําเนินงานคัดเลือกเอง  ประจําปการศึกษา  2553   
ตามโครงการที่คณะทานเปดรับสมัคร   มาเพื่อเปนประโยชนในการดําเนินงานของคณะทานตอไป  
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  และแจงผูที่เกี่ยวของเพ่ือดําเนินการตอดวย  จักขอบคุณยิ่ง   

       
ภาพที่ 68    บันทึกสงสําเนาประกาศฯ 

 

3.6  เทคนิค/ขอเสนอแนะที่เปนประโยชน 
 

1.  ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร หรอืเปดหลักสูตรใหม   ซึ่งไดรับอนุมัติ หรือไดรับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแลว   ในการจัดทําประกาศการรับสมัครฯ ผูจดัทํา จะตองมีการตรวจสอบ ช่ือคณะ/
สาขาวิชาทุกครั้ง เพื่อจะไดจัดทําประกาศอยางถูกตอง    
         ตัวอยาง   ในปการศึกษา  2552  มหาวิทยาลยัไดมีการปรบัปรุงหลักสูตรใหม   หรือมีการเปด
หลักสูตรเพิ่มเตมิ  ดังนี้  
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       1.  หลักสูตรใหม ระดับปริญญาตรี ที่เปดรับในปการศึกษา 2552    

• คณะนิติศาสตร (ภาคปกติ)  เปดสอนที่มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง 
        2.  มหาวิทยาลัยไดมีการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2552 มีการเปลี่ยนแปลง 

ช่ือสาขาวิชา ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ดังนี ้

• สาขาวิชาเทคโนโลยีชนบท เปลี่ยนเปน  สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน 

• สาขาวิชาศาสตรคอมพิวเตอร เปลี่ยนเปน  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
  โดยการจัดทําประกาศการรับสมัครในปการศึกษา 2552  ยังใชขอมูลช่ือคณะ/สาขาเดิมเนื่องจาก
หลักสูตร 
ไดรับอนุมัติมาภายหลังจากที่ไดมีการจัดทําประกาศารรับสมัครไปแลว    แตหากผูจัดทําไมทราบวามีการเปลี่ยนแปลง
หรือเพิ่มหลักสตูรใหม  การจัดทําประกาศในปการศึกษา 2553 ก็จะมีขอมูลไมถูกตองไปดวย   ดังนั้น เพื่อไมใหเกิด
ความเสี่ยงในเรื่องดังกลาว ควรมีการตรวจสอบขอมูลทุกครั้งท่ีมีการจัดทําประกาศการรับสมัครฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 69   ตัวอยางหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติ 
 

  2. รายละเอียดในประกาศการรับสมัครในการรับสมัครของแตละโครงการ  นอกจากขอมูลหลัก ๆ   ท่ี
จะตองระบุในประกาศการรับสมัครใหชัดเจนแลว   ในบางโครงการที่มีรายละเอียดหรือเงื่อนไขที่แตกตางออกไป  ใน
ประกาศการรับสมัครสามารถระบุรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมได  เชน  โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท  หรือ 
โครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง  ท่ีเปนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา และมีการจัดสรรทุนการศึกษาใหกับผู
ผานการคัดเลือก  ดังนั้น ในประกาศการรับสมัครจึงควรระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษาไวในประกาศการรับ
สมัครดวย  
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3. ขอควรระวัง ปฏิทินการคัดเลือก ควรตรวจสอบขอมูลกับปฏิทินอีกครั้ง   เพราะสวนมากใน       
การจัดทําจะนําไฟลขอมูลเดิมมาปรับแก  และมักจะปรับแกไมหมด เชน  พ.ศ.  หรือ วันที่ไมตรงกับปฏิทินในปปจจุบัน   

 
3.7  ความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 
         ในกระบวนการจัดทําประกาศการรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  โครงการนักศึกษา
เรียนดีจากชนบทและโครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง มีความเสี่ยงท่ีจะเกิดปญหาในการใหบริการประชาชน
ผูรับบริการ  จะคอนขางใกลเคียงกับกรณีของการจัดทําประกาศการรับสมัครในโครงการรับตรง  กลาวคือ   
        1.  การระบุคุณสมบัติ  เงื่อนไข  เกณฑการคัดเลือก  ตลอดจนขั้นตอนการสมัครไวในประกาศฯ    
      หากไมระบุไวใหชัดเจนและเปนที่เขาใจงาย   อาจกอใหเกิดปญหาในการสื่อสารและปญหาในการตีความ
ในประกาศของประชาชนผูรับบริการ  และเมื่อการสื่อสารและการตีความในประกาศระหวางผูจัดทําประกาศฯ กับ
ประชาชนผูรับบริการไมตรงกันแลวอาจเปนผลใหเกิดความเขาใจผิดจนอาจนําไปสูการฟองรองตอไปก็ได   เชน    
        การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะในเรื่องรายไดของครอบครัวผูสมัคร  โดยผูสมัครตองเปนผูท่ีอยูในครอบครัว 
เกษตรกร  หรือ  ผูใชแรงงาน  หรือ  ผูคารายยอย  หรือ เจาหนาท่ีของรัฐ  โดยมีรายไดท่ียังไมหักคาใชจายของครอบครัว
ไมเกิน  150,000  บาทตอป  เทากับตองมีรายไดเดือนละไมเกิน  12,500 บาท  ซึ่งในการตีความในเรื่องของรายได
ครอบครัวนี้ มักเกิดปญหาขึ้นเสมอ คือ  
  - การระบุอาชีพของครอบครัวผูสมัครอาจจะกวางไป  
  -  ผูสมัครคิดเพียงรายไดของบิดา หรือมารดา  เพียงอยางเดียว แตขอเท็จจริงกลับพบวาบิดามารดามี
รายไดเมื่อนํามารวมกันแลวเกินกวาท่ีกําหนด   
  -  การคิดเรื่องรายไดของครอบครัว  ผูสมัครคิดโดยหักคาใชจายของครอบครัว  ทําใหเมื่อตรวจสอบ
แลวพบวาครอบครัวผูสมัครมีรายไดเกินกวาเกณฑท่ีกําหนด 
    แนวทางในการบริหารความเสี่ยง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานและเสริมสรางกลยุทธใหสอดคลอง
กับปจจัยตาง ๆ ท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงตอไปในอนาคต  และลดขอรองเรียนที่อันอาจเกิดข้ึนได  ก็คือ  ในการจัดทํา
ประกาศในครั้งตอไปตองระบุอาชีพ  รายได  ของครอบครัวผูสมัคร ใหละเอียดและชัดเจนกวานี้       

         2. การที่มีผูสละสิทธิการเขาศึกษา อันเปนผลสืบเนื่องมาจากการกําหนดปฏิทินการคัดเลือกตรงกับ
มหาวิทยาลัยอื่นโดยอาจจะตองการคนหาขอมูลหรือศึกษาขอมูลในการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยอื่นๆ  กลาวคือ   
 การกําหนดปฏิทินคัดเลือกของโครงการโดยจะตองดําเนินการกอนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
คัดเลือกและกอนที่จะเปดรับสมคัรคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา  ในการจัดทําปฏิทินการสอบคัดเลือกอาจจะตองศึกษาขอมูล
ของมหาวิทยาลัยอื่นวาจะมีการดําเนินการคัดเลือกในชวงเวลาใด  เพราะจะมีผลใหผูสมัครวิ่งรอกสอบแขงขันและสละ
สิทธิมหาวิทยาลัยแหงใดแหงหนึ่งหากมีการจัดการคัดเลือกพรอมๆ กัน  โดยเฉพาะการสอบขอเขียน  และการสอบ
สัมภาษณ   
         แนวทางในการบริหารความเสี่ยง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานและเสริมสรางกลยุทธให
สอดคลองกับปจจัยตาง ๆ ท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงตอไปในอนาคต  และลดขอรองเรียนที่อันอาจเกิดข้ึนได   ก็คือ         
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ทุกวันนี้การแขงขันเพื่อคัดเลือกเด็กเกงของมหาวิทยาลัยมีอัตราสูง  และแตละมหาวิทยาลัยตางก็จะกําหนดวันสอบ
คัดเลือกใหเร็วกวามหาวิทยาลัยอื่น มหาวิทยาลัยท่ัวประเทศมีอยูหลายรอยแหง ซึ่งการกําหนดปฎิทินการคัดเลือกอาจจะ
มีกําหนดในชวงระยเวลาเดียวกันหรือใกลเคียงกัน  การท่ีจะเขาไปศึกษาขอมูลใหครบทุกมหาวิทยาลัยนั้นก็ไมอาจทําได  
และก็ไมมีความจําเปนเทาใดนักเพราะการปองกันการจัดสอบกอนมหาวิทยาลัยอื่นนั้นทําไดยากเพราะมีกรณีท่ี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรประกาศการรับสมัครฯ แลว  ปรากฎวามีมหาวิทยาลัยอื่นเลื่อนวันสอบขอเขียนและหรือสอบ
สัมภาษณใหตรงกันกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรท้ังท่ีกอนหนานั้นไดประกาศปฏิทินการรับสมัครไวแลว 

 ซึ่งปญหาเหมือนกับปญหาของโครงการรับตรง อาจจะตางกันก็ตรงที่ผูสมัครในกลุมนี้เปนผูท่ีดอยโอกาสทั้ง
ทางการศึกษา สถานภาพทางสังคม รวมถึงสภาวะทางเศรษฐกกิจ ท่ีมีโอกาสนอยกวาผูสมัครในกลุมรับตรง  ซึ่งหาก
ดําเนินการเร็วหรือพรอมกันกับโครงการรับตรง  ผูสมัครจะไดมีโอกาสในการที่จะเลือกโครงการที่ใหโอกาสแกตนเอง
มาเปนอันดับแรก  แตก็ไมไดหมายความวาผูสมัครโครงการเรียนดีฯ ทุกคน จะไมเปลี่ยนใจโดยการยกเลิกการสมัคร
โครงการเรียนดีณ แลวไปสมัครโครงการรับตรงเพราะเห็นวาโครงการนี้มีจํานวนการรับที่มากกวาก็ได 
 ท้ังนี้  หากจะมองวามีความจําเปนเพียงใดในการที่จะตองคนหาขอมูลหรือศึกษาขอมูลในการคัดเลือกของ
มหาวิทยาลัยอื่นๆ  จะเห็นวาไมมีความจําเปนมากนักเพียงแตอาจจะใชขอมูลเหลานี้เพียงเบื้องตนเพื่อจะไดทราบขอมูล
การดําเนินงานวาของมหาวิทยาลัยอื่นๆ  ดําเนินการชวงไหน   อยางไร   อาจจะเปนประโยชนในสวนที่ว า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรควรจะกําหนดยุทธศาสตรในการคัดเลือกอยางไรตอไป           
   
3.8  กรณีศึกษา  (Case  Study)   

          
เกี่ยวกับกรณีพื้นที่ดําเนินการรับสมัคร  หากประกาศการรับสมัครเกี่ยวคุณสมบัติของผูสมัคร

โดยเฉพาะพื้นที่ดําเนินการของโครงการฯ  หากไมชัดเจนจะเกิดปญหาในการรับสมัคร  กลาวคือ   
  โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท 
  หากผูสมัครมีภูมิลําเนาตามสําเนาทะเบียนบานอยูคนละจังหวัดกับที่อยูของโรงเรียน  ซึ่งท่ีอยูท้ังสอง
จังหวัดดังกลาวของผูสมัครอยูในเขตพื้นที่ของโครงการฯ  ผูสมัครก็จะสามารถสมัครไดแตท้ังนี้  โรงเรียนในจังหวัดท่ี
ผูสมัครกําลังศึกษาอยูจะตองเปนสงรายชื่อผูสมัครสงมหาวิทยาลัยและกรอกขอมูลภูมิลําเนาตามที่อยูทะเบียนบาน        
เชน 
  พ้ืนที่ดําเนินการคัดเลือก   โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท 
  ผูจัดทําประกาศฯ  จะตองระบุใหชัดเจนวา   
  ผูสมัครและบิดาหรือมารดาหรือผูท่ีออกคาใชจายทางการศึกษา  ตองมีภูมิลําเนาตามสําเนาทะเบียน
บานโดยมีช่ือปรากฏในทะเบียนบานไมนอยกวา  1  ป  ณ  วันที่สมัคร  ภายในเขตพื้นที่ของโครงการ   และ    
  ผูสมัครตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาในชั้นปสุดทายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ ของโรงเรียนที่
อยูในเขตพื้นที่ของโครงการ 
 
 



 

109 / 113 

คูมือความรู เรื่อง การจัดทําประกาศรับสมัครการคัดเลือกบคุคลเขาศึกษา ระดบัปริญญาตรี  
โดยมหาวิทยาลัยดําเนินการคัดเลือกเอง 

  เขตพื้นที่ของโครงการ   40  จังหวัด   ไดแก    
  ภาคกลาง 
  1.  ปทุมธานี   2.  พระนครศรีอยุธยา  3.  อางทอง 
  4.  สิงหบุรี   5.  ชัยนาท   6.  อุทัยธานี 
  7.  ลพบุรี    8.  สระบุรี   9.  สุพรรณบุรี 
  ภาคตะวันออก 
  10. ชลบุรี   11. ฉะเชิงเทรา     12. ปราจีนบุร ี
  13. สระแกว   14. นครนายก  
  ภาคเหนือ 
  15. กําแพงเพชร   16. ตาก    17. พิษณุโลก 
  18. เพชรบูรณ   19. สุโขทัย   20. ลําปาง 
  21. นาน    22. แพร    23. พะเยา  
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  24. อุดรธาน ี   25. หนองคาย   26. หนองบัวลาํภู 
  27. สกลนคร   28. เลย    29. นครพนม 
  30. ยโสธร   31. มุกดาหาร   32. อํานาจเจรญิ 
  33. ชัยภูม ิ   34. บุรีรัมย   35. สุรินทร 
  36. ศรีสะเกษ 
  ภาคใต 
  37. ปตตานี   38. ยะลา    39. สตูล 
  40. นราธิวาส 
 
  โครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง   

 หากผูสมัครมีภูมิลําเนาตามสําเนาทะเบียนบานนอกเหนือจากเขตกรุงเทพมหานครแตกําลังศึกษาอยู
ในชั้นปสุดทายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ ของโรงเรียนที่อยูในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร  ไมวาจะมี
ภูมิลําเนาตามสําเนาทะเบียนบานอยูในจังหวัดใดในพื้นที่ 76  จังหวัด  ของประเทศไทย  โดยอาจจะมาอาศัยอยูกับบิดา
มารดาหรือญาติท่ีเขามาทํางานในกรุงเทพมหานคร  ผูสมัครก็สามารถสมัครได   ซึ่งผูจัดทําประกาศจะตองระบุให
ชัดเจนเพราะจะมีขอแตกตางจากโครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท   
  พ้ืนที่ดําเนินการคัดเลือก   โครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง 
  ผูจัดทําประกาศฯ  จะตองระบุใหชัดเจนวา   
  ผูสมัครตองอาศัยอยูในเขตชุมชนแออัด หรือ ชุมชนชานเมือง หรือ เคหะชุมชน หรือ ชุมชนเมืองใน 
เขตกรุงเทพมหานคร   และ 
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ผูสมัครตองเปนผู ท่ีกําลังศึกษาอยูในชั้นปสุดทายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ ของ
โรงเรียนที่อยูในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเทานั้น 
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บทที่  4 

สรุปและขอเสนอแนะในการจัดการความรู   
 เรื่อง  การจดัทําประกาศการรับสมัคร   

 

 จากการที่ไดรวบรวมกระบวนงานการจัดทําประกาศการรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  โดย
มหาวิทยาลัยดําเนินงานคัดเลือกเอง  กลาวคือ   
 โครงการรับตรง  คือ  การรับนักศึกษาโดยวิธีการสอบคัดเลือกตรง เปนการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอใน
หาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระดับปริญญาตรี โดยไมผานการสอบคัดเลือกระบบการคัดเลือกกลาง ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งถือวามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนมหาวิทยาลัยแหงแรกที่ไดเปดรับตรงจาก            
ท่ัวประเทศ  โดยวิธีการสอบคัดเลือกตรงนี้  จะไดนักศึกษาที่มีคุณภาพ และดีท่ีสุด นักศึกษาจะมีความถนัดและชอบที่จะ
เรียนในคณะ/สาขาวิชา อยางจริงจัง และผลการศึกษาจะอยูในระดับดีกับดีมาก  เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดประสานงาน
กับโรงเรียนในการคัดเลือก มีการจัดนิเทศอาจารยแนะแนว  ผูปกครอง และนักเรียน กลาวไดวาการคัดเลือกนักศึกษา
โดยวิธีการสอบคัดเลือกตรง มหาวิทยาลัยจะเปนผูคัดเลือกวัตถุดิบ (INPUT)คือ นักศึกษาเอง 
 โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบทและโครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง  คือ  จากการศึกษาขอมูลตัวเลข
พบวาระบบการสอบคัดเลือกนักศึกษาเขามหาวิทยาลัยยังมีความเปนธรรมในเรื่องโอกาสใหการศึกษายังไมเพียงพอ 
เนื่องมาจากระบบการสอบคัดเลือกพิจารณาเฉพาะคุณสมบัติทางการเรียนเปนสําคัญ โดยไมคํานึงถึงภูมิลําเนาและ
สภาพแวดลอมทางการศึกษาของผูสมัครเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา  ซึ่งมีผลตอการศึกษาเลาเรียนดวย จึงมี        
การริเริ่มโครงการนี้ข้ึนมา  โดยการดําเนินการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตามโครงการนักศึกษาเรียนดีฯ  มหาวิทยาลัยได
มีการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาใหแกผูดอยโอกาสที่มีฐานะยากจน  ในลักษณะทุนเต็ม หรือทุนบางสวน สําหรับผูท่ี
มีฐานะที่ชวยเหลือตัวเองไดมหาวิทยาลัยก็จะใหสิทธิ์ท่ีนั่งเรียน เทานั้น      

 กระบวนการเตรียมงานตลอดจนการตัดทําประกาศการรับสมัครเสร็จสมบูรณ  มีรายละเอียด  ดังนี้   

 1.  การกําหนดแผนการปฏิบัติงานประจําปพรอมขอมูลท่ีเกี่ยวของ 

 2.  นําเสนอแผนตอคณะกรรมการดําเนินงานคัดเลือกเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 3.  รับขอสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการดําเนินงานคัดเลือก (เพื่อมาดําเนินงานตอไป) 

 4.  จัดเตรียมขอมูลในการประกาศการรับสมัครเพื่อจัดทําตนฉบับ 

 5.  นําเสนอประกาศการรับสมัครตออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 6.  สงสําเนาประกาศการรับสมัครใหคณะและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 และในกระบวนการรับสมัครนั้น   มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง ท่ีจะตองใชทักษะ  ความรอบรู 
ประสบการณ ตลอดจนความสามารถของผูดําเนินการรับสมัคร ใหงานมีประสิทธิภาพและมาตรฐาน เพื่อรักษาระดับ
ความนิยมและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร    
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บทที่ 5 

ภาคผนวก 
 

• การแบงความรับผิดชอบในการจัดทําประกาศฯ 
 
  งานรับเขาศึกษา  ฝายบริหารงานทั่วไป   สํานักทะเบียนและประมวลผล  เปนผูรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การสมัครเขารับการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยมหาวิทยาลัยดําเนินการคัดเลือกเอง  
ระดับปริญญาตรี   

 
กิจกรรม ขั้นตอนในการดําเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1  การเตรียมงานการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา 
กิจกรรมที่ 2   การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการคัดเลือก 
กิจกรรมที่ 3    การรับสมัคร 
 
 
 
 

-  จัดทําประกาศการรับสมัคร / ระเบียบการ /รูปแบบใบสมัคร 
-  การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการคัดเลอืก 
-  การดําเนินการรับสมัคร 
-  การประมวลขอมูลการรับสมัคร ตามเกณฑท่ีกําหนดใน
ประกาศ    
 - การรับสมัคร 
-  การตรวจสอบการประมวลผลการรับสมัคร 
-  การจัดพิมพรายงาน  สถิติ 
-  การแจงรายชื่อ/จํานวนผูสมัครใหแกผูเกี่ยวของทราบ   

ผูรับผิดชอบดําเนินงาน  :    1.  นางนุชนาท        สุทธิปญญา  นักวิชาการศึกษา 
   2.  นางสาวศุภลักษณ  พีเค.    เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป 
ผูควบคุมดูแล                 :    1.  นายเกษมศักดิ์    พรหมสาขา  ณ  สกลนคร   เลขานุการสํานักทะเบียนและประมวลผล     
   2.  นางกาญจนา      โพบุญเรือง     ผูทําหนาท่ีหัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 
หมายเหตุ         :       การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยมหาวทิยาลัยดําเนินงานคัดเลือกเอง   
                                               ระดับปริญญาตรี 
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• รายชื่อคณะกรรมการจัดทําองคความรูของสํานักทะเบียนและประมวลผล 
 
  ตามคําสั่งสํานักทะเบียนและประมวลผล  ท่ี  29/ 2550  ลงวันที่  31  สิงหาคม  2550  เรื่อง  แตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทําองคความรูของสํานักทะเบียนและประมวลผล  โดยมีผลบังคับใชยอนหลังตั้งแตวันที่  23  สิงหาคม  
2550  เปนตนไป  
 
 รายนามคณะกรรมการดงักลาวประกอบดวย 
  1.  นายเกษมศักดิ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร เปน ประธานกรรมการ 
  2.  นางดวงรัตน  เอนกเวียง  เปน กรรมการ 
  3.  นางสาวสุวดี  เมฆา   เปน กรรมการ 
  4.  นางศรีสุรางค  จันทรสมบัติ  เปน กรรมการ 
  5.  นางลักขณา  โกเมนเอก  เปน กรรมการ 
  6.  นางอังคณา  เวศาขวรินธ  เปน กรรมการ 
  7.  นางกาญจนา  โพบุญเรือง  เปน กรรมการ 
  8.  นางวิลาภรณ  ไวโรจนกุล  เปน กรรมการ 
  9.  นางสาวรุงทิพย รุงววิัฒนกูล  เปน กรรมการ 
  10. นางสาวสุภารัตน ลิจุติภูม ิ   เปน กรรมการ 
  11. นางกรกนก  ประภาสโสภณ  เปน กรรมการ 
  12. นางสาวณัฐนันท ทิมรอด   เปน กรรมการ 
  13. นางสาวจินตนา รักการด ี   เปน กรรมการ 
  14. นายสุนทร  แกวไชย   เปน กรรมการ 
  15. นางผกาพันธ  โสดามุข   เปน กรรมการ 
  16. นางสาวชูศรี  พรอมเพรยีง  เปน กรรมการ 
  17. นางจุฑามาศ  เวศวิทย   เปน กรรมการ 
  18. นางนุชนาท  สุทธิปญญา  เปน กรรมการ 
  19. นายสมภาค  อุนจิต   เปน กรรมการ 
  20. นางดารัตน  เกตุสะอาด  เปน กรรมการ 
  21. นางชนานาถ  เคาชาติชาย  เปน กรรมการ 
  22. นางบุญพา  เกียรติดานุสรณ  เปน กรรมการ 
  23. นายเกษม  สีดากูล   เปน กรรมการ 
  24. นางสาวสาริยา นวมจิต   เปน กรรมการและเลขานุการ 
  25. นางสาวดวงพร โสติถิมานนท  เปน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  26. นางสาวธีรารัตน สุทธิพงศ  เปน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดทําประกาศรับสมัครการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา  
ระดับปริญญาตรี โดยมหาวิทยาลยัดําเนินงานคัดเลือกเอง 

กันยายน 2552 




