ข้อมูลติดต่อ คณะ/หน่วยงานที่ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561


สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
คณะ / สาขาวิชา

คณะนิติศาสตร์
1. นิติศาสตรบัณฑิต

Website

หน่วยงานและเบอร์โทรศัพท์

www.law.tu.ac.th

ศูนย์รังสิต : 02-696 5113, 5405 และ 02-986 8304
ศูนย์ลําปาง : 054-268705 ต่อ 5382 และ 5387
2. นิติศาสตรบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) (นานาชาติ) http://interllb.law.tu.ac.th/ 02-613-2973
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
1. บัญชีบัณฑิต
www.tbs.tu.ac.th
งานบริการการศึกษาและวิชาการ
02-696 5730-1
2. บริหารธุรกิจบัณฑิต
3. ควบบัญชีบัณฑิต
โครงการหลักสูตรควบตรี-โท
(การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ)
02-613 2191, 02-613 2187
4. ควบบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจ
แบบบูรณาการ)
5. บัญชีบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
www.bba.tbs.tu.ac.th
โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ
02-613 2208, 02-225 2113
6. บริหารธุรกิจบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
คณะรัฐศาสตร์
1. รัฐศาสตรบัณฑิต
www.polsci.tu.ac.th
02-696 5917
2. รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองและการระหว่าง
02-613 2304
ประเทศ) (ภาษาอังกฤษ)
คณะเศรษฐศาสตร์
1. เศรษฐศาสตรบัณฑิต
www.econ.tu.ac.th
โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย
02-696 5981-2
2. เศรษฐศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)
www.be.econ.tu.ac.th
โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาอังกฤษ (BE)
02-613 2437-8
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
1. สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
www.socadmin.tu.ac.th ศูนย์รังสิต : 02-696 5502
2. ศิลปศาสตรบัณฑิต
www.spdtu.com
(นโยบายสังคมและการพัฒนา) (นานาชาติ)
คณะศิลปศาสตร์
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โครงการปกติ 14
http://arts.tu.ac.th/
สาขาวิชา คือ จิตวิทยา, บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์, ประวัติศาสตร์, ปรัชญา,
ภาษาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาฝรั่งเศส,
ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาจีน, ภาษาเยอรมัน, ภาษา
รัสเซีย, ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ, ภาษาไทย
และภูมิศาสตร์
2. ศิลปศาสตรบัณฑิต (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา) www.seas.arts.tu.ac.th
3. ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัสเซียศึกษา)
www.russianstudies-tu.com

ศูนย์ลําปาง : 054-268703 กด 3
02-613 2534

งานบริการการศึกษา
02-696 5218 , 02-696 5219 , 02-696 5220

02-613 2673, 02-613 2599
02-696 5663-4

คณะ / สาขาวิชา
4. ศิลปศาสตรบัณฑิต (อังกฤษ–อเมริกันศึกษา)
(นานาชาติ)
5. ศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารภาษาอังกฤษ
เชิงธุรกิจ) (นานาชาติ)
6. ศิลปศาสตรบัณฑิต (วิเทศคดีศกึ ษา)
(อาเซียน -จีน) (นานาชาติ)
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
1. วารสารศาสตรบัณฑิต
2. วารสารศาสตรบัณฑิต (สื่อมวลชนศึกษา)
(ภาษาอังกฤษ)
คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
1. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต
(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
2. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต
(การวิจัยทางสังคม)
คณะศิลปกรรมศาสตร์
1. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การละคอน)
2. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
(ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์)
3. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
(ศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม)
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
1. ศิลปศาสตรบัณฑิต (วิทยาการเรียนรู้)
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
1. ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์)

วิทยาลัยนวัตกรรม
1. ศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการบริการ)
(นานาชาติ)
2. ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการมรดก
วัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์)
วิทยาลัยสหวิทยาการ
1. ศิลปศาสตรบัณฑิต (สหวิทยาการสังคมศาสตร์)
2. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา การเมืองและ
เศรษฐศาสตร์)
วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค์
1. ศิลปศาสตรบัณฑิต (จีนศึกษา) (นานาชาติ)
2. ศิลปศาสตรบัณฑิต (อินเดียศึกษา )(นานาชาติ)
3. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ไทยศึกษา )(นานาชาติ)

Website
http://basthammasat.org/
http://tubec.net/

หน่วยงานและเบอร์โทรศัพท์
02-613 2618, 02-613 2625
02 696 5648, 02-696 5658

http://tuasean.com

02-261 32603

http://jc.tu.ac.th
www.bjm.jc.tu.ac.th

02-564 44440 ต่อ 6210
ฝ่ายรับเข้าศึกษา โครงการ BJM 02-696 6193

http://socanth.tu.ac.th

งานบริการการศึกษา
02-696 5814, 02-696 5821, 02-696 5835

http://fineart.tu.ac.th

งานบริการการศึกษา
ศูนย์รังสิต : 02-696 6248 - 9

http://fineart.tu.ac.th
www.lampang.tu.ac.th/
http://lsed.tu.ac.th/

ศูนย์ลําปาง : 054-268705 ต่อ 5403
หรือ 089-433 9005
02-564 4440-79 ต่อ 1585

http://psds.tu.ac.th
02-564 4440 ถึง 59 ต่อ 1321 หรือ 091-730 4964
https://www.facebook.com
/CD.PSDS/
www.citu.tu.ac.th

www.ci.tu.ac.th

www.pbic.tu.ac.th

ฝ่ายบริการการศึกษา
02-623 5055-8 ต่อ 1101-1107

ศูนย์ลําปาง : 054-268 702 ต่อ 3
โครงการ PPE 02-613 2842, 2859

02-613 3701-4



สายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสุขศาสตร์
คณะ / สาขาวิชา

Website

หน่วยงานและเบอร์โทรศัพท์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการปกติ
1. หลักสูตรวิทยาบัณฑิต โครงการปกติ 13
www.sci.tu.ac.th/
สาขาวิชา คือ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม,
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน,
เทคโนโลยีการเกษตร, คณิตศาสตร์, สถิติ,
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, เคมี,
คณิตศาสตร์ประยุกต์, เทคโนโลยีชีวภาพ, ฟิสิกส์,
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ, วัสดุศาสตร์ และ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
โครงการพิเศษ
2. คณิตศาสตร์การจัดการ (ตรีควบโท)
http://math.sci.tu.ac.th
3. วิทยาการประกันภัย
4. วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
www.cs.tu.ac.th
5. วิทยาศาสตร์อตุ สาหการและการจัดการ
www.isctu.com
(นานาชาติ)
6. การออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจทิ ัล (นานาชาติ)
www.idd-cdt.sci.tu.ac.th
7. เทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ (นานาชาติ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรภาษาไทย
1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ww.engr.tu.ac.th
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมอุตสาหการ,
วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมเครื่องกล,
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,
2. วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง
www.tupine.engr.tu. ac.th
(EBM)
3. วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (iPEN-iEE)
4. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Soft-ee)
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
www.tep.engr.tu.ac.th
5. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมอุตสาหการ,
วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมเคมี,
วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมยานยนต์
หลักสูตรร่วมกับ ม.ในต่างประเทศ (Nottingham
+ New South Wales) (สองสถาบัน)
6. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรม
โยธา, วิศวกรรมเคมี, และวิศวกรรมเครื่องกล

งานวิชาการและกิจการนักศึกษา
02-564 4440-59 ต่อ 2020, 2045

02-564 4440-59 ต่อ 2119
02-564 4440-59 ต่อ 2100 ต่อ 419
02-564 4535, 02-986 9157
02-564 4440-59 ต่อ 2680-81
02-564 4440-59 ต่อ 2690-91

งานบริการการศึกษา
02-564 3001-9 ต่อ 3013, 3024

โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์
(TU-PINE)
02-564 3001-9 ต่อ 3234-5, 3250
โครงการ TEP-TEPE
02-564 3018, 02-564 3001-9 ต่อ 3256

คณะ / สาขาวิชา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
1. สถาปัตยกรรม, สถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต,
การผังเมืองบัณฑิต, ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร
บัณฑิตและสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์
2. การออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต
(นานาชาติ)
3. การจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี
(ภาษาอังกฤษ)
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
1. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2. วิศวกรรมเคมี
3. วิศวกรรมเครื่องกล
4. วิศวกรรมโยธา
5. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิคส์และการสื่อสาร
6. วิศวกรรมอุตสาหการ
7. วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการวิศวกรรม)
8. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการ)
9. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
คณะแพทยศาสตร์
1. แพทยศาสตรบัณฑิต
2. การแพทย์แผนไทยประยุกต์บณ
ั ฑิต

คณะทันตแพทยศาสตร์
1. ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์
1. แพทยศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
2. ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา)
คณะสหเวชศาสตร์
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด)
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต
(วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย)
4. ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการกีฬา)
5. ศิลปศาสตรบัณฑิต (การฝึกสอนกีฬา)
6. ศิลปศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค)

Website
www.tds.tu.ac.th

หน่วยงานและเบอร์โทรศัพท์
02-986 9606, 02-986 9030 ต่อ 3014, 3016

โครงการหลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง
(หลักสูตรนานาชาติ) 02-986 9605-6 ต่อ 6110,6111
โครงการหลักสูตรการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และ
เทคโนโลยี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 02-986 9605-6 ต่อ
4026, 4030 หรือ 080-271 1310/dbtm@ap.tu.ac.th
http://admissions.siit.
tu.ac.th /siit/

02-986 9009 ต่อ 1000, 1002-1006

www.med.tu.ac.th

งานบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร์
02-986 9675
www.medtu.info/ATTM-TU สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
02-926 9749, 9751 | attmmedtu@gmail.com
www.dentistry.tu.ac.th

02-986 9213–9 ต่อ 7116, 7123

http://eptumed.com

02-564 4440 ต่อ 7606
02-986 9213 ต่อ 7197

www.allied.tu.ac.th

งานวิชาการและวิจัย 02-986 9213 ต่อ 7216
งานวิชาการและวิจัย 02-986 9213 ต่อ 7232
งานวิชาการและวิจัย 02-986 9213 ต่อ 7232
งานวิชาการและวิจัย 02-986 9213 ต่อ 7217
งานวิชาการและวิจัย 02-986 9213 ต่อ 7217
งานวิชาการและวิจัย 02-986 9213 ต่อ 7232

คณะ / สาขาวิชา
คณะพยาบาลศาสตร์
1. พยาบาลศาสตรบัณฑิต

Website
www.nurse.tu.ac.th

งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา
02-986 9213 ต่อ 7323,7397
ศูนย์บริหารงานทั่วไปและบริการวิชาการ
02-986 9213 ต่อ 7328

http://fph.tu.ac.th

ศูนย์รังสิต : งานการนักศึกษา
02-564 4440-79 ต่อ 7420-1

2. พยาบาลศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)
คณะสาธารณสุขศาสตร์
ศูนย์รังสิต
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต
(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิง่ แวดล้อม)
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต
(การสร้างเสริมสุขภาพอนามัยชุมชน)
ศูนย์ลําปาง
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย)
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิง่ แวดล้อม)
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยชุมชน)
คณะเภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตรบัณฑิต

วิทยาลัยโลกคดีศึกษา
ศิลปศาสตรบัณฑิต (โลกคดีศึกษาและการ
ประกอบการสังคม) (นานาชาติ)
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต
(เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก) (นานาชาติ)
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต
(เทคโนโลยีทางคลินิก) (นานาชาติ)
3. การแพทย์แผนจีนบัณฑิต (นานาชาติ)

หน่วยงานและเบอร์โทรศัพท์

ศูนย์ลําปาง : งานการนักศึกษา
054-268 701-8 ต่อ 5601

คณะเภสัชศาสตร์
www.pharm.tu.ac.th/
กสพท.
www9.si.mahidol.ac.th/

งานบริการการศึกษา
02-564 4441-9 ต่อ 1743, 1747, 1761

www.sgs.tu.ac.th/

02-564 3153, 086-788 8064

www.cicm.tu.ac.th

02-564 4440 ต่อ 7606, 1531-1534



โครงการกระจายโอกาสทางการศึกษา

คณะ / สาขาวิชา
1. โครงการรับนักเรียนกิจกรรมจิตอาสาและ
ประชาธิปไตย
2. โครงการนักศึกษาผูม้ ีความสามารถดีเด่น
ทางการกีฬา
3. โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก
4. โครงการนักเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
5. โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง
6. โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนา
มาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ของ
มูลนิธิ สอวน. (ค่าย 2)
7. โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์โอลิมปิกเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพเิ ศษ
(สสวท.)
8. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
9. โครงการนักศึกษาพิการ

Website
www.sa.tu.ac.th
www.sa.tu.ac.th

www.reg.tu.ac.th

หน่วยงานและเบอร์โทรศัพท์
ศูนย์อาสาสมัคร งานการเรียนรู้และบริการสังคม
กองกิจการนักศึกษา 02-564 4444 ต่อ 1284 / 1273
กองกิจการนักศึกษา 02-564 4444 ต่อ 1245

ฝ่ายรับเข้าศึกษา สํานักงานทะเบียนนักศึกษา
02-564 4441-79 ต่อ 1633 - 1638

งานบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร์
02-926 9675
www.sa.tu.ac.th
ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ งานบริการและให้คําปรึกษา
www.facebook.com/dsstu กองกิจการนักศึกษา 02–564 4444 ต่อ 1298-1299

