ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เรือง การรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ประจาปการศึกษา 2564
ดยทีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หนสมควร ปดรับสมัครบคคล ขาศึกษา ครงการปริญญาตรีภาคพิ ศษ หลักสตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาน ยบายสังคม ละการพัฒนา (หลักสตรนานาชาติ) คณะสังคมสง คราะหศาสตร ประจาปการศึกษา
2564 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จึงขอประกาศกาหนดการรับสมัคร ละการคัด ลือก ตลอดจนรายละ อียดตาง ดังตอ ปนี
1. สถานทีจัดการเรียนการสอน
หลักสตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาน ยบายสังคม ละการพัฒนา (หลักสตรนานาชาติ) คณะสังคมสง คราะหศาสตร
ศึกษาทีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร ทังนี การ ปลียน ปลงสถานทีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สงวนสิทธิ
นการกาหนดสถานทีศึกษาตามความ หมาะสม ดยมติสภามหาวิทยาลัย
2. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัคร
2.1 คุณสมบัติทัว ป
2.1.1 ปนผสา รจการศึกษาหรือกาลังศึกษาภาคสดทายของชันมัธยมศึกษาปที 6 หรือ ทียบ ทาทัง น ละตางประ ทศ
ตามระบบการศึกษาของประ ทศ ทยหรือตางประ ทศ
หมาย หต: ผสมัครทกาลังศกษาหรอสา รจการศกษาจากสถาบันการศกษา นตางประ ทศ หรอ รง รยนนานาชาต
นประ ทศ ทย ตองสงหลักฐานการศกษา หคณะพจารณา ตาม กณฑการ ทยบคณวฒทกระทรวงศกษาธการประกาศ ว
2.1.2 ม ปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอดมศึกษาอืน วน ตการศึกษา นมหาวิทยาลัย ปด หรือการศึกษา
หลักสตรทาง กล (Online) ที ดรับปริญญา
2.1.3 ม ปนผปวยหรืออย นสภาวะทีจะ ปนอปสรรคราย รงตอการศึกษา
2.1.4 ม ปนผประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรม สือม สียอยางราย รง
2.2 คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร
2.2.1 ผลการศึกษา
2.2.1.1 ผสา รจการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ทียบ ทา ตองมีผลการ รียน ฉลียสะสม (GPAX)
มตากวา 2.50
- กรณีผสมัครสารจการศึกษา ทียบ ทามัธยมศึกษาตอนปลาย ตองมีผลสอบอยาง ดอยางหนึง ดังนี
1. ระบบอังกฤษ
1.1 ผสมัครมีผลสอบระดับ GCE A Level จานวน 3 วิชา กรด A*-C หรือ
1.2 ผสมัครมีผลสอบ Cambridge Pre-U จานวน 3 วิชา ตละรายวิชา กรดขันตา M1 หรือ D1-D3

1

2. ระบบอ มริกา/ คนาดา
ผสมัครทีสอบ GED กอน ดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ละมีผลสอบ GED 5 รายวิชา มีคะ นนรวม
มนอยกวา 2,250 คะ นน ตละวิชาตอง ดอยางนอย 410 คะ นน
ผสมัครทีสอบ GED ตัง ต ดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ละมีผลสอบ GED 4 รายวิชา ดยมีคะ นน
ตละวิชาอยางนอย 165 คะ นน ดยสามารถ ทียบ ทาการจบมัธยมปลาย นสายศิลป-ภาษา หรือ ศิลป-คานวณ ( ดิม) ด ทานัน
3. ระบบนิวซี ลนด
3.1 ผสมั ค รที สอบผานวิ ช า New Zealand National Certificate of Educational Achievement
(NCEA) ซึ งอย นความด ลของ New Zealand Qualifications Authority (NZQA) จานวน มนอยกวา 80 หนวยกิ ต
ประกอบดวย
- วิชา น Level 2 หรือสงกวาจานวน มนอยกวา 60 หนวยกิต ละ
- วิชา น Level 1 หรือสงกวาจานวน มนอยกวา 20 หนวยกิต
การพิจารณา หนับวิชา English for Speaker of other Languages (ESLO) ปนอีก 1 วิชา ดดวย
ผจบการศึ ก ษาจะตอง ดรั บ ประกาศนี ย บั ต ร NCEA level 2 บ สดงผลการสอบ (Record of
Achievement) หนั งสื อ รั บ รองระดั บ จานวนวิ ชา ละจานวนหนวยกิ ต ของ ตละวิ ชาจาก New Zealand Qualifications
Authority (NZQA)
ทั งนี การพิ จ ารณาตาม กณฑขอที 3.1 หมี ผ ลสาหรั บ ผจบการศึ ก ษา นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนปลายของประ ทศนิวซี ลนดตัง ตปการศึกษา 2553 ปนตน ป หรือ
3.2 ผสมั ค รที สอบผานวิ ช า New Zealand National Certificate of Educational Achievement
(NCEA) น Level 2 หรือสงกวา อยางนอย 5 วิชา มซากัน นับจานวนรวม มนอยกวา 60 หนวยกิต ประกอบดวยวิชาบังคับ
2 วิชา ด ก
- English (literacy) น Level 2 หรือสงกวา อยางนอย 4 หนวยกิต
- Mathematics (numeracy) น Level 2 หรือสงกวา อยางนอย 4 หนวยกิต
การพิจารณา มนับรวมวิชา English for Speaker of Languages (ESLO)
ผจบการศึกษาจะตอง ดรับ บ สดงผลการสอบ (Record of Achievement) หนังสือรับรองระดับ
จานวนวิชา ละจานวนหนวยกิตของ ตละวิชาจาก New Zealand Qualifications Authority (NZQA)
ทังนี การพิจารณาตาม กณฑขอที 3.2 หมีผลสาหรับผจบการศึกษา นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ของประ ทศนิวซี ลนดตัง ตปการศึกษา 2552 ปนตน ป
4. หลักสตรนานาชาติ International Baccalaureate (IB)
4.1 ผสมัครจะตอง ดรับประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจาก รง รียน นประ ทศ ทยที ดรับ
การรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ (High School Diploma) หรือ
4.2 ผสมัครทีสา รจการศึกษาจากตางประ ทศ จะตอง ดรับ IB Diploma กลาวคือ ปนผมีผลคะ นน
รวมจาก 5 หมวดวิชา ละอีก 1 วิชา ลือก มตากวา 24 คะ นน พรอมกับผานการประ มิน Extended Essay (EE), Theory of
Knowledge (TOK) ละ Creativity, Action & Service (CAS) ตาม กณฑของ International Baccalaureate Organisation
(IBO) หรือ
4.3 ดรับ IB Diploma Course Results (IBCR) อยางนอย 5 วิชา ดย ตละวิชาจะตอง มซากัน ละ
ดผลการ รียน น ตละวิชา มนอยกวา กรด 3
5. หลักสตรนานาชาติจากประ ทศอืน ทีนอก หนือจากขอ 1-4
ตรวจสอบการ ทียบวฒิตางประ ทศ จากประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ รือง การ ทียบความรวฒิ
ตางประ ทศ ประกาศ ณ วันที 18 มกราคม พ.ศ. 2545
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6. สาหรับผทีจบการศึกษาหรือมีผ ลการสอบกอนวันที 1 สิงหาคม 2562 อน ลม ห ช กณฑการ ทียบวฒิ
การศึกษา ทากับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย นระบบการคัด ลือกบคคล ขาศึกษา นสถาบันอดมศึกษา ประจาปการศึกษา 2562
ของทีประชมอธิการบดี หงประ ทศ ทย ด
2.2.1.2 มีผลการสอบความรภาษาอังกฤษอยาง ดอยางหนึงตอ ปนี ละผลสอบมีอาย ม กิน 2 ป นับจากวันที
สอบจนถึงวันทีขึนทะ บียน ปนนักศึกษา
(1) IELTS (Academic) มตากวา 6.0 หรือ
(2) TOEFL (IBT) มตากวา 61 คะ นน หรือ TOEFL (ITP, PBT) มตากวา 500 คะ นน หรือ TOEFL (CBT)
มตากวา 173 คะ นน หรือ
(3) TU-GET (PBT) มตากวา 500 คะ นน หรือ TU-GET (CBT) มตากวา 61 คะ นน หรือ
(4) NEW SAT (Reading and Writing) มตากวา 450 คะ นน หรือ
(5) GSAT (Reading, Writing and Language) มตากวา 450 คะ นน
3. จานวนรับทังหลักสูตร 45 คน
มีการรับนักศึกษาจานวน 4 รอบ ดังนี
สาขาวิชา
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาน ยบายสังคม
ละการพัฒนา (หลักสตรนานาชาติ)

Inter
Portfolio 1

Inter
Portfolio 2

Inter Program admission 1

Inter Program admission 2

10

15

15

5

หมาย หต: กรณีจานวนรับ นรอบ Inter Portfolio 1, รอบ Inter Portfolio 2 ละ รอบ Inter Program-admission 1 มครบ
ตามจานวนทีระบ จะรับ พิม นรอบถัด ป จนครบตามจานวนทีตองการ
4. เงือน ขการสมัคร
4.1 ผสมัครทกคนมีสิทธิคนละ 1 สิทธิ นการตัดสิน จ รียนสาขาวิชา ดวิชาหนึง ทังนี ผสมัครสามารถสมัคร ดหลายสาขาวิชา
หรือสมัครรอบ ดก ดตามหลัก กณฑที กาหนด ต มือยืนยันสิทธิ ลว จะ มสามารถสมัคร ขารับการคั ด ลือ ก นรอบถั ด ป
หากตองการสมัคร นรอบถัด ป จะตองสละสิทธิทีมีอยกอน ซึงการยืนยันสิทธิ ละการสละสิทธิจะตองดา นินการผานระบบบริหาร
จัดการสิทธิของ ทปอ. ภาย นระยะ วลาทีกาหนด ว ทานัน ทังนี การสละสิทธิที ดรับ ลว พือ ชสิทธิ หม จะกระทา ด พียงครัง ดียว
การสละสิทธินอก หนือจากระยะ วลา มนับ ปนการสละสิทธิ นระบบกลาง
4.2 ผสมัครตองตรวจสอบ ละรับรองตน องวามีคณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบ
นภายหลังพบวาผสมัครราย ดมีคณสมบัติ มตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือวาผนันขาดคณสมบัติ มมีสิทธิ ขาศึกษา กรณีที
สียคาสมัคร ลวจะ มคืน งินคาสมัคร ห มวากรณี ด ทังสิน
5. วิธีการคัดเลือก/เกณฑการคัดเลือก
5.1 เกณฑการคัดเลือก
5.1.1 รอบ Inter Portfolio 1 และ รอบ Inter Portfolio 2
5.1.1.1 ผสมัครทีมีคณสมบัติ ปน ปตาม กณฑทีกาหนด จะตอง ขาสอบสัมภาษณตามทีหลักสตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาน ยบายสังคม ละการพัฒนา ดา นินการจัดสอบ
5.1.1.2 คณะดา นินการคัด ลือกผมีคณสมบัติตาม กณฑทีกาหนด พือ ขารับการสอบสัมภาษณ ดยพิจารณาจาก
1) ผลการศึกษา
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2) อกสาร สดงความสน จ ขาศึกษา (Statement of Purpose)
3) ฟมสะสมงาน (Portfolio) ประวัติสวนตัว หรือหนังสือรับรองการทากิจกรรมสนับสนนสังคม/กิจกรรม
จิตอาสา หรือกิจกรรมการพัฒนาชมชน หรือวฒิบัตร หรือประกาศนียบัตร ม กิน 10 หนากระดาษ A4
4) อกสารหลักฐาน หรือ Certificate ที สดง ห หนถึงความสามารถพิ ศษหรือรางวัล บประกาศ กียรติคณ
ตาง ชน รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ผลงานสรางสรรค นรป บบตาง
5.1.2 มีผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษอยางใดอยางหนึง ดังตอ ปนี
หรือ
มตากวา 61 คะ นน (IBT)
TOEFL
มตากวา 173 คะ นน (CBT)
หรือ
มตากวา 500 คะ นน (ITP, PBT)
หรือ
IELTS
ผลคะ นน ฉลียรวม มตากวา 6.0
หรือ
TU-GET
มตากวา 500 คะ นน (PBT) หรือ
หรือ
มตากวา 61 คะ นน (CBT)
หรือ
New SAT
มตากวา 450 คะ นน (Evidence-Based Reading and Writing Part)
หรือ
GSAT
มตากวา 450 (Reading, Writing and Language)
ทังนีตอง ม กิน 2 ป นับจากวันทีสอบ ถึง วันทีขึนทะ บียน ปนนักศึ กษา (ยก วนผ ขาศึกษาชาวตางประ ทศที ช
ภาษาอังกฤษ ปนภาษาหลักประจาชาติ มตองยืนผลคะ นนภาษาอังกฤษ)
5.2 เกณฑการพิจารณารับเขาศึกษา
5.2.1 รอบ Inter Program-admission 1 และ รอบ Inter Program-admission 2
5.2.1.1 ผสมัครทีมีคณสมบัติ ปน ปตาม กณฑทีกาหนด จะตอง ขาทดสอบขอ ขียนการ รียงความภาษาอังกฤษ
นหั ว ขอ กี ยวกั บประ ดนทางดานน ยบายสังคม ละการพั ฒ นา ละ ขาสอบสัมภาษณ ที ทางหลั ก สตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาน ยบายสังคม ละการพัฒนา จะดา นินการทดสอบ
5.2.1.2 คณะดา นินการคัด ลือกผมีคณสมบัติตาม กณฑทีกาหนด พือ ขารับการสอบสัมภาษณ ดยพิจารณา
จากผลการศึกษา ความสามารถ นการสือสาร ปนภาษาอังกฤษ ผลการสอบภาษาอังกฤษ หรือผลการสอบทีจัดสอบ อง ดยคณะ
ละ อกสาร สดงความสน จ ขาศึกษา (Statement of Purpose) ประสบการณการทางาน ความรความสามารถพิ ศษ การ ขา
รวม ครงการ ลก ปลียน นตางประ ทศ ละ หวพริบปฏิพาน
5.2.2 มีผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษอยางใดอยางหนึง ดังตอ ปนี
หรือ
มตากวา 61 คะ นน (IBT)
TOEFL
มตากวา 173 คะ นน (CBT)
หรือ
มตากวา 500 คะ นน (ITP, PBT)
หรือ
IELTS
ผลคะ นน ฉลียรวม มตากวา 6.0
หรือ
TU-GET
มตากวา 500 คะ นน (PBT) หรือ
หรือ
มตากวา 61 คะ นน (CBT)
หรือ
New SAT
มตากวา 450 คะ นน (Evidence-Based Reading and Writing Part)
หรือ
GSAT
มตากวา 450 (Reading, Writing and Language)
ทังนีตอง ม กิน 2 ป นับจากวันทีสอบ ถึง วันทีขึนทะ บียน ปนนักศึ กษา (ยก วนผ ขาศึกษาชาวตางประ ทศที ช
ภาษาอังกฤษ ปนภาษาหลักประจาชาติ มตองยืนผลคะ นนภาษาอังกฤษ)
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5.3 เงือน ขอืน
5.3.1 ผมีสิทธิสอบตองดา นินการขันตอนตาง ตามกาหนดการ นประกาศนี ละมาสอบตามวัน วลา ละสถานที
ตามทีกาหนด มิฉะนันจะถือวาสละสิทธิ
5.3.2 นการคัด ลือกผมีสิทธิ ขาศึกษา จะพิจารณาจากผสมัครทีมีคะ นนรวม รียงตามลาดับ ตาม กณฑคะ นน
ทีกาหนด ตามจานวนนักศึกษาทีรับ ด น ตละกลมของ ตละสาขา
5.3.3 คะ นนสอบมาตรฐานที ชยืน นการสมัครจะตองมีอาย ม กิน 2 ป นับจากวันสอบ ถึงวันทีขึนทะ บียน ปน
นักศึกษา ดยจะนาผลคะ นนสอบครังทีดีทีสดมาพิจารณาคัด ลือก
5.3.4 ผสมัครทีศึกษา น รง รียนนานาชาติ นประ ทศ ทย ทียัง มสา รจการศึกษาตองยืน บรับรองจาก รง รียนวากาลัง
ศึกษา Grade 12 หรือ ทียบ ทา ละคาดวาจะจบการศึกษาระดับ Grade 12 ภาย น ดือนพฤษภาคม 2564 พรอมทังผลการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคการศึกษา ปนหลักฐานประกอบการสมัคร
5.3.5 ผสมัครทีสา รจการศึกษาจาก รง รียนนานาชาติ นประ ทศ ทยซึง ปน รง รียนทียัง ม ดรับการรับรองจาก
กระทรวงศึกษาธิการ หรือ จากสถาบัน นตางประ ทศจะตองยืน บ ทียบวฒิการศึกษากับ กระทรวงศึกษาธิการ ปนหลักฐาน
นการสมัคร
5.3.6 ผสมั ค รที ศึ ก ษา นสถาบั น นตางประ ทศที ยั ง มจบการศึ ก ษาตองยื น บรั บ รองจาก รง รี ย นวากาลั งศึ กษา
Grade 12 หรือ ทียบ ทา ละคาดวาจะจบการศึกษาระดับ Grade 12 ภาย น ดือนพฤษภาคม 2564 พรอมทังผลการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคการศึกษา ปนหลักฐานประกอบการสมัคร นอกจากนัน ผสมัครจะตองสงหลักฐานการศึกษา หคณะ
ภาย นวัน รกของการ รียน นภาคการศึกษาที 1 ปการศึกษา 2564 มิฉะนัน ผสมัครจะหมดสิทธิการ ปนนักศึกษาของ ครงการฯ
5.3.7 ผสมัครทีศึกษา นระบบการศึกษาทีมิ ดคานวนคา GPAX จะตองยืนจดหมายรับรองการ รียน ละความประพฤติ
จากอาจารย นสถาบัน ดิม อยางนอย 1 ฉบับ ปนหลักฐานประกอบการสมัคร
5.3.8 การพิจารณาของคณะกรรมการถือ ปนทีสินสด
5.3.9 ผสมัคร มสามารถขอรับ งินคาสมัครคืน มวากรณี ด ทังสิน
6. การรับสมัคร
6.1 สมัคร ละสง อกสาร นระบบออน ลน ทาง วบ ซต www.spdtu.com หรือสมัครดวยตน อง หรือสง อกสารทาง ปรษณีย
ดยสง บสมัคร ละ นบสา นา อกสารประกอบ พรอมดวยหลักฐานการ อน งินฉบับจริง ละสงถึง
หลักสตรหลักสตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาน ยบายสังคม ละการพัฒนา (หลักสตรนานาชาติ)
คณะสังคมสง คราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ทาพระจันทร)
ลขที 2 ถนนพระจันทร ขวงพระบรมมหาราชวัง ขตพระนคร
กรง ทพฯ 10200
6.2 คาสมัครสอบ จานวน 1,000 บาท
6.3 การชาระ งินคาสมัคร
ชาระคาธรรม นียมการสมัครสอบ จานวน 1,000 บาท
ดย อน งิน ขาบัญชีธนาคาร ทยพาณิชยจากัด (มหาชน) สาขาทาพระจันทร ประ ภทออมทรัพย
ลขที 114-219456-7 ชือบัญชี SPD THAMMASAT
หากมีขอสงสัยสอบถามเพิมเติม ดที อีเมล spd.thammasat@gmail.com หรือโทรศัพท 02-613-2532
การสมัครจะสมบูรณเมือโครงการฯ ดรับหลักฐานการโอนเงินคาสมัครภายใน 3 วัน นับตังแตวันสงใบสมัคร
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7. กาหนดการรับสมัคร
ผสมัครลงทะ บียน ชงานระบบ TCAS 64 ที student.mytcas.com ตัง ตวันที 5 มกราคม 2564
Inter Portfolio 1 Inter Portfolio 2 Inter Programรายละเอียด
admission 1
(จานวนรับ 10 คน) (จานวนรับ 15 คน) (จานวนรับ 15 คน)
1. ปดรับสมัคร
บัดนี - 4 ธ.ค. 2563 4 ม.ค. - 25 ก.พ.
1 - 31 มี.ค. 2564
2564
2. ประกาศรายชื อผมี สิ ท ธิ สอบ
18 ธ.ค. 2563
12 มี.ค. 2564
9 ม.ย. 2564
สัมภาษณ ที www.spdtu.com
3. สอบขอ ขียน
21 ม.ย. 2564
4. สอบสัมภาษณ
21 ธ.ค. 2563
17 มี.ค. 2564
21 ม.ย. 2564
5. ประกาศผลผผานการคัด ลือก
30 ธ.ค. 2563
30 มี.ค. 2564
5 พ.ค. 2564
ที www.spdtu.com
6. ยืนยันสิทธิ ขาศึกษา นระบบ 22 - 23 ก.พ. 2564
10 - 11 พ.ค. 2564
บริ ห ารจั ด การสิ ท ธิ ของ ทปอ.
(Clearing house)
ที student.mytcas.com
7. ชาระคาธรรม นี ย มพิ ศษ 8-9 มี.ค. 2564
20 - 21 พ.ค. 2564
กบ รก ขา จานวน งิน 50,000
บาท พื อยื น ยั น สิ ท ธิ ขาศึ ก ษา
ละทาง ครงการฯ จะ มคืน งิน
คาธรรม นียม มวากรณี ด
8. ประกาศรายชื อผมี สิ ท ธิ ขา
19 มี.ค. 2564
31 พ.ค. 2564
ศึกษา (ทียืนยันสิทธิ ขาศึกษา)
ที www.spdtu.com

Inter Programadmission 2
(จานวนรับ 5 คน)
3 - 24 พ.ค. 2564
10 มิ.ย. 2564
11 มิ.ย. 2564
11 มิ.ย. 2564
22 มิ.ย. 2564
-

23 มิ.ย. 2564

2 ก.ค. 2564

* ผู ผานการคั ดเลื อ ก ตองดาเนิ น การยื น ยั น สิ ท ธิ เขาศึ ก ษาในระบบบริ ห ารจั ดการสิ ท ธิ ของ ทปอ. (Clearing house)
ตามชวงเวลาทีกาหนด โดยขันตอนการยืนยันสิทธิเขาศึกษาใหเปน ปตามกระบวนการจัดการและขันตอนของสมาคมที
ประชุมอธิการบดีแหงประเทศ ทย (ทปอ.) กาหนด
8. หลักฐานประกอบการสมัคร ผูสมัครลงชือรับรองสาเนาถูกตองทุกฉบับ
8.1 สา นาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ Passport
8.2 สา นาหลักฐานซึง สดงวาสา รจการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ทียบ ทา
ชน สา นาวฒิการศึกษา สา นา บรับรองหรือ บ ทียบวฒิตามทีระบ น งือน ขการสมัคร
8.3 สา นา บระ บียน สดงผลการ รียนระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย
8.4 สา นา บ สดงผลการสอบตาง ตามทีระบ ว
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1 ชด
1 ชด
1 ชด
1 ชด

8.5 หลักฐานการ อนคาสมัครสอบทางธนาคาร
8.6 รปถายหนาตรง มสวมหมวก มสวม วนตาดา ขนาด 1-2 นิว
ผสมัครตองนาหลักฐานตัวจริง นขอ 8.1, 8.2, 8.3 ละ 8.4 มา สดง นวันสอบสัมภาษณ

1 ชด
1 รป

9. การจัดระดับพื้นฐานความรูภ าษาตางประเทศสําหรับผูมีสิทธิ์เขาศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดมีการกาหนด หผทีผานการคัด ลือก ขาศึกษา นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรทกคนจะตอง ขารับ
การทดสอบความรภาษาอั งกฤษ ละสมรรถนะ GREATS พื อนา ป ช นการประ มิ น ระดั บ สมรรถนะ ละทั ก ษะที จา ปน
นศตวรรษที 21 ของนั ก ศึ ก ษา รวมทั งนา ปจั ด ทาระบบสาหรั บ การสง สริ ม การสรางสมรรถนะตาม นวทาง GREATS
พือ หนักศึกษาพัฒนาตน อง หมีคณภาพสงสดตามศักยภาพของ ตละคน ซึงนา ปสการ ปนผนารน หมทีประสบความสา รจ
นศตวรรษที 21
10. เงือน ขของผูมีสิทธิขึนทะเบียนเปนนักศึกษา
10.1 ตอง ปนผผานการคัด ลือก ละมีสิทธิ ขาศึกษา นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตามหลักสตรนี
10.2 ตอง ปนผสา รจการศึกษาตามหลักสตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ทียบ ทา ละหากปรากฏวาผมีสิทธิ ขาศึกษา
มสา รจการศึกษาตามทีกาหนด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะ มรับ ขาศึกษา
หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตรวจสอบพบภายหลังวาผูมีสิทธิเขาศึกษาคนใดมีคุณสมบัติ มครบถวนตามทีมหาวิทยาลัย
กาหนด จะถือวาการมีสิทธิเขาศึกษาในครังนี เปนโมฆะ และจะ มคืนเงินให มวากรณีใด
10.3 การขึ นทะ บี ย นนั ก ศึ ก ษา ห ปน ปตามขอบั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร วาดวยการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. 2561
11. อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
นักศึกษาตอง สียคาธรรม นียมการศึกษาตลอดหลักสตร ดังตอ ปนี
11.1 ระ บียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยอัตราคาธรรม นียมการศึกษาชันปริญญาตรี ครงการพิ ศษ พ.ศ. 2553
11.2 ประกาศคณะสังคมสง คราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รือง คาธรรม นียมการศึกษาสาหรับนักศึกษาหลักสตร
ระดับชันปริญญาตรี ครงการพิ ศษ หลักสตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาน ยบายสังคม ละการพัฒนา (หลักสตรนานาชาติ)
พ.ศ. 2557
ประกาศ ณ วันที 22 ตลาคม พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารย ดร. ชาลี จริญลาภนพรัตน)
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ปฏิบัติการ ทนอธิการบดี
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