
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เรื่อง การรับสมัครสอบบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบณัฑิตศึกษา 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค ์
วิทยาลัยพฒันศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 

-------------------------------------- 
โดยที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 
ประจำปีการศึกษา 2564 จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือก ดังนี้ 

1. คุณสมบัตผิู้สมคัร
1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีทุกสาขาหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา

ในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ 
1.2 ต้องมีค่าระดับเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป หรือมีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี 

ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 
1.3 คุณสมบัติของผู้ เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561   
2. การคัดเลือกเข้าศึกษา

2.1 ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ และ/หรือผ่านการพิจารณา
เอกสารเชิงความคิดการวิจัย 

2.2  ผู้ เข้ าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS 
(ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร) ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรก์ำหนด 

2.3  ผู้เลือกศึกษาแผน ก แบบ ก1 จะต้องเป็นผู้ที่มีพื้นที่ทำงาน หรือมีประสบการณ์ทำงาน
กั บ โค รงก ารท างสั งคม  และต้ อ งยื่ น เอกสาร เชิ งแน วคิ ดก ารวิ จั ย  (Research concept Paper) 
ทางอีเมล master.psds@gmail.com ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 

2.4  เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ/หรือวทิยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ กำหนด 

3. เงื่อนไขการสมัครและการสอบ
3.1 ผู้สมัครต้องตรวจสอบ และรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง

หากตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้นั้นขาด
คุณสมบัติ และหมดสิทธิ์เข้าศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
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3.2 ในวันสอบข้อเขียนผู้สมัครต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัว           
ที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว 13 หลัก และมีรูปถ่ายติดอยู่ ถ้าไม่มีบัตรที่กล่าวมาข้างต้นจะไม่มีสิทธิ์
เข้าห้องสอบ 

3.3 ในกรณีที่ผู้สมัครเคยทดสอบภาษาอังกฤษ (TU-GET) มาก่อน และผลการทดสอบ      
ยังไม่เกิน 2 ปี ให้แนบใบรายงานผลสอบมาพร้อมใบสมัคร หากผู้สมัครยังไม่เคยทดสอบภาษาอังกฤษ    
(TU-GET) มาก่อนต้องไปสมัครสอบที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อนำผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษมามอบใหห้ลักสูตรในวันสอบข้อเขียน 

3.4 ผู้มีสิทธิ์ เข้ าสอบสัมภาษณ์  ต้องนำหลักฐานการสำเร็จการศึกษาหรือคาดว่า             
จะสำเร็จการศึกษาพร้อมใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) มามอบให้หลักสูตรในวันสอบข้อเขียน 

หลักฐานตามข้อ 2.3 หากผู้สมัครไม่สามารถนำหลักฐานดังกล่าวมามอบให้ ภายในกำหนด 
อาจไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าสอบสัมภาษณ์ 

4. การสมัครสอบและการชำระเงินค่าสมัครสอบ 
4.1 วันรับสมัคร 
ตั้งแต่บัดน้ี – วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 
4.2 ช่องทางการรับสมัคร 
สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผู้สมัครสามารถกรอกใบสมัคร และสมัครได้ที ่www.psds.tu.ac.th 
โดยใบสมัครที่สมัครทางอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินค่าสมัครสอบ    

จำนวน 350 .- บาท  และส่ งหลักฐานการชำระเงิน ให้ วิทยาลัยพัฒ นศาสตร์  ป๋ วย อึ๊ งภากรณ์                    
ทางอีเมล master.psds@gmail.com เรียบร้อยแล้วเท่านั้น 

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

 

5. อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร 
    อัตราค่าสมัครสอบ 350.- บาท 

 

6. จำนวนการรับเข้าศึกษา 
จำนวน 15 คน 

 

7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบข้อเขยีน 
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ท่ี www.psds.tu.ac.th  

 

8. วันสอบข้อเขียน 
วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 

 

9. การประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์สอบสัมภาษณ ์
วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ท่ี www.psds.tu.ac.th 

10. วันสอบสมัภาษณ ์
 วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 
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11. การประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ท่ี www.psds.tu.ac.th

12. เงื่อนไขการขึ้นทะเบียนนักศึกษา
12.1 ผู้ที่ผ่านการรับเข้าศึกษาต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ที่นายทะเบียนกำหนด ภายใน 14 วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษา เว้นแต่กรณีมีเหตุผลความจำเป็น  
นายทะเบียนอาจอนุญาตผ่อนผันการขึ้นทะเบียนได้ แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาแรก 

ผู้ที่ผ่านการรับเข้าศึกษาโดยใช้วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศต้องยื่นใบสำคัญแสดงวุฒิ
การศึกษาต่อคณะในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วย แต่หากยังไม่สามารถนำส่งได้นายทะเบียนอาจผ่อนผัน  
ให้นำมาส่งในภายหลัง แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาแรก หากพ้นกำหนดเวลาที่ผ่อนผัน   
ให้แล้วยังไม่อาจนำส่งได้ให้นายทะเบียนเพิกถอนการขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษา 

12.2 ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสังกัดหลักสูตรใดแล้วจะย้ายหลักสูตรมิได้ เว้นแต่           
จะมี เหตุผลและความจำเป็น ให้ นั กศึกษายื่นคำร้องพร้อมแสดงเหตุผลต่อคณบดี เพื่ อขออนุมัติ
จากคณะกรรมการประจำคณะ 

การขอย้ายหลักสูตรจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะของหลักสูตร  
ที่จะขอย้ายไปศึกษาและให้นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่การศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย 

เมื่อได้รับความเห็นชอบตามวรรคสองแล้วให้นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่เป็นนักศึกษา 
ในหลักสูตรเดิมด้วย 

12.3 หากมีการตรวจพบว่าผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามตามข้อ 12.2 หรือได้ใช้เอกสารหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนอันเป็นเท็จ ให้นายทะเบียนเสนอ  
ต่ออธิการบดีเพกิถอนการขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษาผู้นั้น 

หากมีกรณีตามวรรคหนึ่งปรากฏขึ้นกับผู้ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว ให้อธิการบดีเสนอต่อ     
สภามหาวิทยาลัยเพิกถอนปริญญาบัตรของผู้นั้น 

13. อัตราค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ต้องชำระต่อภาคการศึกษา ตาม “ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ว่าด้วยอัตราค่ าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปกติแบบเหมาจ่าย พ .ศ. 2555” 
ภาคการศึกษาละ 19,400.- บาท 

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

ประกาศ  ณ  วันที่    เมษายน  พ.ศ. 2564 

(รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ  อุดร) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

29



1 
 

เอกสารแนบ 1 
 

ขั้นตอนและกรอบการจัดท าเอกสารเชิงแนวคิดการวิจัย (Research concept paper) 
การสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพัฒนาเชงิสร้างสรรค์)   

แผน ก แบบ ก 1 (เน้นการจัดท าวิทยานิพนธ์) 
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

 
1. ขั้นตอนการสอบ 

1.1 ให้ผู้สมัครเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 1 จัดท าเอกสารเชิงความคิดการวิจัย ตามเนื้อหาและรูปแบบที่
ก าหนดในข้อ 2 แล้วยื่นเสนอต่อคณะกรรมการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต    
(การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์) ทางอีเมล master.psds@gmail.com ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564  

1.2 เอกสารเชิงความคิดฯ ที่ไดร้ับการคัดเลือกจากคณะกรรมการสอบ ผู้เสนอจะต้องเข้ารับการทดสอบ
ปากเปล่า (Oral Test) เพื่อทดสอบความรู้ในเอกสารเชิงความคิดฯ ที่จัดท ามาเสนอ และความรู้อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับหัวข้อของเอกสารน้ัน ในวันสอบสัมภาษณ์ 
 
2. กรอบเนื้อหาและรูปแบบของเอกสารเชิงความคิดการวิจัย 

2.1 เนื้อหา 
 ให้ผู้สมัครเลือกประเด็นที่มีความสนใจจัดท าวิทยานิพนธ์จากงานในพื้นที่ปฏิบัติงานของตนเอง (area 
based) หรือจากประเด็นที่ตนเองมีประสบการณ์ในการท างานเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง (issue based) 
เพื่อค้นคว้าวิจัย-พัฒนาขึ้นเป็นวิทยานิพนธ์ที่มีประโยชน์ต่อพื้นที่และ/หรือต่อยอดประเด็นดังกล่าวให้เกิด
ประโยชนต์่อชุมชน-สังคม 
 รายละเอียดที่จะต้องน าเสนอในเอกสารฯ ประกอบด้วย 
  (1) ความส าคัญและเป็นมาของเรื่อง (อธิบายความส าคัญและประโยชน์ของเรื่องที่สนใจท าเป็น
วิทยานิพนธ์ต่อพื้นที่การท างานของตนเอง  หรือต่อการขยายองค์ความรู้ในประเด็นที่ผู้สมัครสนใจและเกี่ยวข้อง
อยู ่ว่าเมื่อได้ความรู้เพ่ิมเติมในประเด็นดังกล่าวแล้วจะมีประโยชนอ์ย่างไร) 

(2) ค าถามการวิจัย (ระบุประเด็นที่สงสัย ต้องการหาค าตอบด้วยการท าวิจัย)   
(3) วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
(4) ระเบียบวิธีการวิจัยพอสังเขป   
(5) กรอบความคิด (ระบพุอสังเขปว่ามีแนวคิด ทฤษฎี ฯลฯ อะไรหรือไมท่ี่ผู้เสนอจะน ามาใช ้

ในการวิจัย แนวคิด-ทฤษฎีดังกล่าวเหมาะสมอย่างไรกับเรื่องที่วิจัย ) 
(6)  ระยะเวลาการวิจัย (ก าหนดปฏิทินการท าวิจัยของตนเองว่ามีขั้นตอนอย่างไร แต่ละขั้นตอนใช้เวลา

เท่าไร จนกระทั่งสามารถเสนอร่างวิทยานิพนธ์เพื่อขอสอบปกป้องผลงาน) 
 2.2 รูปแบบของเอกสารเชิงแนวคิดการวิจัย 

(1) *ความยาวประมาณ 5-7 หน้า (ไม่รวมบรรณานุกรม)  
 (2)  ตัวอักษร TH Sarabun new ขนาด 16 พอยต ์
 (3)  ระยะขอบ 1 นิ้ว ทั้ง 4 ด้าน      
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3. เกณฑ์การพิจารณา  
 3 .1 ความเหมาะสมของประเด็นที่ เลือกมาวิจัยเป็นวิทยานิพนธ์ (ผู้ เสนอมีความรู้ความเข้าใจ  
ประสบการณ์พอสมควรที่จะมาศึกษาต่อยอดความรู้ที่มีอยูด่้วยความท าวิจัย เพื่อน าไปใช้ประโยชน)์ 

3.2 ความสอดคล้องของประเด็นที่ศึกษากับค าถามการวิจัยที่ตั้ง   
3.3 ความเหมาะสมของระเบียบวิธีการวิจัยที่ใช ้

 3.4 ความถูกต้องเหมาะสมของทฤษฎี แนวคิด ที่น ามาใช้เป็นกรอบความคิดในการศึกษา 
 3.5 สามารถตอบค าถามเกี่ยวกับเอกสารเชิงความคิดของตนเองได้  เมื่อรับการทดสอบปากเปล่าในวัน
สอบสัมภาษณ ์
 

เกณฑ์การพิจารณามิได้มุ่งว่าเอกสารเชิงความคิดฯนั้นจะต้องถูกต้อง (100%)  ไม่มีข้อบกพร่อง หาก
พิจารณาว่าเอกสารเชิงความคิดและการทดสอบปากเปล่า สะท้อนถึงความรู้ความเข้าใจในระดับที่เพียงพอจะไป
พัฒนาการท าข้อเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายใต้ค าแนะน าของคณาจารย์ที่ ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และมี
ความสามารถที่จะเขียนวิทยานิพนธ์ให้ผู้อื่นอ่านได้เข้าใจ อีกทั้งเป็นการวัดผลว่า ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเรียน
วิชาใดเพ่ือเพ่ิมเติมความรู้เป็นพิเศษอีกหรือไม่ (วิชาวิจัย วิชาแนวคิดทฤษฎี) 
 

คณะกรรมการสอบคัดเลือก 
ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตร ศศ.ม.(สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์) 
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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