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ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เร่ือง  การรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) 

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ประจําปการศึกษา 2564 

 

โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เห็นสมควรเปดรับสมัครบุคคลเขาศึกษา โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ประจําปการศึกษา 

2564 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จึงขอประกาศกําหนดการรับสมัคร และการคัดเลือก ตลอดจนรายละเอียดตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

 

1. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสังคมสงเคราะหศาสตร 

ศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  สงวนสิทธิ์ 

ในการกําหนดสถานท่ีศึกษาตามความเหมาะสม โดยมติสภามหาวิทยาลัย  

 

2.  คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร 

 2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

2.1.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาภาคสุดทายของช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทาทั้งในและตางประเทศ 

ตามระบบการศึกษาของประเทศไทยหรือตางประเทศ   

หมายเหตุ: ผูสมัครที่กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในตางประเทศ หรือโรงเรียนนานาชาติ  

ในประเทศไทย ตองสงหลักฐานการศึกษาใหคณะพิจารณา ตามเกณฑการเทียบคุณวุฒิท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศไว 

2.1.2 ไมเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น เวนแตการศึกษาในมหาวิทยาลัยเปด หรือการศึกษา

หลักสูตรทางไกล (Online) ที่ไดรับปริญญา 

2.1.3 ไมเปนผูปวยหรืออยูในสภาวะที่จะเปนอุปสรรครายแรงตอการศึกษา 

2.1.4 ไมเปนผูประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอยางรายแรง 

 2.2 คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร 

2.2.1 ผลการศึกษา 

2.2.1.1 ผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ตองมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  

ไมต่ํากวา 2.50 

 - กรณีผูสมัครสําร็จการศึกษาเทียบเทามัธยมศึกษาตอนปลาย ตองมีผลสอบอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี ้

1. ระบบอังกฤษ 

       1.1 ผูสมัครมีผลสอบระดับ GCE ‘A’ Level จํานวน 3 วิชา เกรด A*-C หรือ 

       1.2 ผูสมัครมีผลสอบ Cambridge Pre-U จํานวน 3 วิชา แตละรายวิชาเกรดขั้นต่ํา M1 หรือ D1-D3 
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2. ระบบอเมริกา/แคนาดา 

        ผูสมัครที่สอบ GED กอนเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 และมีผลสอบ GED 5 รายวิชา มีคะแนนรวม 

ไมนอยกวา 2,250 คะแนน แตละวิชาตองไดอยางนอย 410 คะแนน 

                   ผูสมัครที่สอบ GED ตั้งแตเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 และมีผลสอบ GED 4 รายวิชา โดยมีคะแนน 

แตละวิชาอยางนอย 165 คะแนน โดยสามารถเทียบเทาการจบมัธยมปลายในสายศิลป-ภาษา หรือ ศิลป-คํานวณ (เดิม) ไดเทาน้ัน  

3. ระบบนิวซีแลนด 

    3.1 ผูสมัครที่สอบผานวิชา New Zealand National Certificate of Educational Achievement 

(NCEA)  ซึ่ งอยู ในความดูแลของ New Zealand Qualifications Authority (NZQA)  จํานวนไมนอยกวา 80 หนวยกิต 

ประกอบดวย 

 - วิชาใน Level 2 หรือสูงกวาจํานวนไมนอยกวา 60 หนวยกิต และ 

 - วิชาใน Level 1 หรือสูงกวาจํานวนไมนอยกวา 20 หนวยกิต 

 การพิจารณาใหนับวิชา English for Speaker of other Languages (ESLO) เปนอีก 1 วิชาไดดวย 

 ผูจบการศึกษาจะตองไดรับประกาศนียบัตร NCEA level 2 ใบแสดงผลการสอบ (Record of 

Achievement) หนังสือรับรองระดับ จํานวนวิชา และจํานวนหนวยกิตของแตละวิชาจาก New Zealand Qualifications 

Authority (NZQA)  

 ทั้งนี้  การพิจารณาตามเกณฑขอที่  3.1 ใหมีผลสําหรับผูจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลายของประเทศนิวซีแลนดตั้งแตปการศึกษา 2553 เปนตนไป หรือ 

3.2 ผูสมัครที่สอบผานวิชา New Zealand National Certificate of Educational Achievement 

(NCEA) ใน Level 2 หรือสูงกวา อยางนอย 5 วิชา ไมซ้ํากัน นับจํานวนรวมไมนอยกวา 60 หนวยกิต ประกอบดวยวิชาบังคับ  

2 วิชา ไดแก  - English (literacy) ใน Level 2 หรือสูงกวา อยางนอย 4 หนวยกิต 

 - Mathematics (numeracy) ใน Level 2  หรือสูงกวา อยางนอย 4 หนวยกิต 

 การพิจารณาไมนับรวมวิชา English for Speaker of Languages (ESLO) 

 ผูจบการศึกษาจะตองไดรับใบแสดงผลการสอบ (Record of Achievement) หนังสือรับรองระดับ 

จํานวนวิชา และจํานวนหนวยกิตของแตละวิชาจาก New Zealand Qualifications Authority (NZQA)  

 ทั้งนี้ การพิจารณาตามเกณฑขอที่ 3.2 ใหมีผลสําหรับผูจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ของประเทศนิวซีแลนดตั้งแตปการศึกษา 2552 เปนตนไป 

4. หลักสูตรนานาชาติ International Baccalaureate (IB) 

4.1 ผูสมัครจะตองไดรับประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนในประเทศไทยท่ีไดรับ

การรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ (High School Diploma) หรือ 

4.2 ผูสมัครที่สําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ จะตองไดรับ IB Diploma กลาวคือ เปนผูมีผลคะแนน

รวมจาก 5 หมวดวิชา และอีก 1 วิชาเลือก ไมต่ํากวา 24 คะแนน พรอมกับผานการประเมิน Extended Essay (EE), Theory of 

Knowledge (TOK) และ Creativity, Action & Service (CAS) ตามเกณฑของ International Baccalaureate Organisation  

(IBO) หรือ 

4.3 ไดรับ IB Diploma Course Results (IBCR) อยางนอย 5 วิชา โดยแตละวิชาจะตองไมซ้ํากัน และ

ไดผลการเรียนในแตละวิชา ไมนอยกวาเกรด 3  

5. หลักสูตรนานาชาติจากประเทศอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากขอ 1-4 

 ตรวจสอบการเทียบวุฒิตางประเทศ จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบความรูวุฒิ

ตางประเทศ ประกาศ ณ วันท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2545 
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6. สําหรับผูที่จบการศึกษาหรือมีผลการสอบกอนวันที่ 1 สิงหาคม 2562 อนุโลมใหใชเกณฑการเทียบวุฒิ

การศึกษาเทากับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 

ของที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยได  

2.2.1.2 มีผลการสอบความรูภาษาอังกฤษอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้  และผลสอบมีอายุไมเกิน 2 ป นับจากวันที่

สอบจนถึงวันท่ีขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 

(1) IELTS (Academic) ไมต่ํากวา 6.0 หรือ 

(2) TOEFL (IBT) ไมต่ํากวา 61 คะแนน หรือ TOEFL (ITP, PBT) ไมต่ํากวา 500 คะแนน หรือ TOEFL (CBT) 

ไมต่ํากวา 173 คะแนน หรือ 

(3) TU-GET (PBT) ไมต่ํากวา 500 คะแนน หรือ TU-GET (CBT) ไมต่ํากวา 61 คะแนน หรือ 

(4) NEW SAT (Reading and Writing) ไมต่ํากวา 450 คะแนน หรือ 

(5) GSAT (Reading, Writing and Language) ไมต่ํากวา 450 คะแนน 

 

3. จํานวนรับทั้งหลักสูตร 45 คน 

 มีการรับนักศึกษาจํานวน 4 รอบ ดังนี ้  

สาขาวิชา Inter  

Portfolio 1 

Inter  

Portfolio 2 

Inter Program - 

admission 1 

Inter Program - 

admission 2 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคม 

และการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) 
10 15 15 5 

 

หมายเหตุ: กรณีจํานวนรับในรอบ Inter Portfolio 1, รอบ Inter Portfolio 2 และ รอบ Inter Program-admission 1 ไมครบ 

    ตามจํานวนที่ระบุ จะรับเพิม่ในรอบถัดไป จนครบตามจาํนวนที่ตองการ 

 

4.   เง่ือนไขการสมัคร 

4.1 ผูสมัครทุกคนมีสิทธ์ิคนละ 1 สิทธ์ิ ในการตัดสินใจเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้ ผูสมัครสามารถสมัครไดหลายสาขาวิชา

หรือสมัครรอบใดก็ไดตามหลักเกณฑที่กําหนด แตเมื่อยืนยันสิทธิ์แลว จะไมสามารถสมัครเขารับการคัดเลือกในรอบถัดไป  

หากตองการสมัครในรอบถัดไป จะตองสละสิทธ์ิที่มีอยูกอน ซึ่งการยืนยันสิทธิ์และการสละสิทธ์ิจะตองดําเนินการผานระบบบริหาร

จัดการสิทธิ์ของ ทปอ. ภายในระยะเวลาที่กําหนดไวเทานั้น ทั้งนี้ การสละสิทธิ์ที่ไดรับแลวเพื่อใชสิทธิ์ใหม จะกระทําไดเพียงครั้งเดียว 

การสละสิทธ์ินอกเหนือจากระยะเวลาไมนับเปนการสละสิทธ์ิในระบบกลาง  

4.2 ผูสมัครตองตรวจสอบและรับรองตนเองวามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบ  

ในภายหลังพบวาผูสมัครรายใดมีคุณสมบัติไมตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือวาผูนั้นขาดคุณสมบัติไมมีสิทธิ์ เขาศึกษา กรณีที ่

เสียคาสมัครแลวจะไมคืนเงินคาสมัครใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

5. วิธีการคัดเลือก/เกณฑการคัดเลือก 

5.1 เกณฑการคัดเลือก 

5.1.1 รอบ Inter Portfolio 1 และ รอบ Inter Portfolio 2 

5.1.1.1 ผูสมัครที่มีคุณสมบัตเิปนไปตามเกณฑที่กําหนด จะตองเขาสอบสัมภาษณตามที่หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑติ 

สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา ดําเนินการจัดสอบ 

5.1.1.2 คณะดําเนินการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนด เพื่อเขารับการสอบสัมภาษณ โดยพิจารณาจาก 

1) ผลการศึกษา  
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2) เอกสารแสดงความสนใจเขาศึกษา (Statement of Purpose) 

3) แฟมสะสมงาน (Portfolio) ประวัติสวนตัว หรือหนังสือรับรองการทํากิจกรรมสนับสนุนสังคม/กิจกรรม 

จิตอาสา หรือกิจกรรมการพัฒนาชุมชน หรือวุฒิบัตร หรือประกาศนียบัตร ไมเกิน 10 หนากระดาษ A4 

4) เอกสารหลักฐาน หรือ Certificate ที่แสดงใหเห็นถึงความสามารถพิเศษหรือรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ

ตาง ๆ เชน รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ผลงานสรางสรรคในรูปแบบตาง ๆ  

 5.1.2 มีผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

TOEFL 
ไมต่ํากวา 61 คะแนน (IBT) 
ไมต่ํากวา 173 คะแนน (CBT) 

ไมต่ํากวา 500 คะแนน (ITP, PBT) 

หรือ 

หรือ 

หรือ 

IELTS ผลคะแนนเฉลี่ยรวม ไมต่ํากวา 6.0  หรือ 

TU-GET ไมต่ํากวา 500 คะแนน (PBT) หรือ หรือ 

ไมต่ํากวา 61 คะแนน (CBT) หรือ 

New SAT ไมต่ํากวา 450 คะแนน (Evidence-Based Reading and Writing Part) หรือ 

GSAT ไมต่ํากวา 450 (Reading, Writing and Language)   
 

ทั้งนี้ตองไมเกิน 2 ป นับจากวันที่สอบ ถึง วันที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา (ยกเวนผูเขาศึกษาชาวตางประเทศที่ใช

ภาษาอังกฤษเปนภาษาหลักประจําชาติ ไมตองยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษ) 

 

 5.2 เกณฑการพิจารณารับเขาศึกษา 

 5.2.1 รอบ Inter Program-admission 1 และ รอบ Inter Program-admission 2 

5.2.1.1 ผูสมัครที่มีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑที่กําหนด จะตองเขาทดสอบขอเขียนการเรียงความภาษาอังกฤษ 

ในหัวขอเกี่ยวกับประเด็นทางดานนโยบายสังคมและการพัฒนา และเขาสอบสัมภาษณ ที่ทางหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา จะดําเนินการทดสอบ 

5.2.1.2 คณะดําเนินการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนด เพื่อเขารับการสอบสัมภาษณ โดยพิจารณา

จากผลการศึกษา ความสามารถในการสื่อสารเปนภาษาอังกฤษ ผลการสอบภาษาอังกฤษ หรือผลการสอบที่จัดสอบเองโดยคณะ

และเอกสารแสดงความสนใจเขาศึกษา (Statement of Purpose) ประสบการณการทํางาน ความรูความสามารถพิเศษ การเขา

รวมโครงการแลกเปลี่ยนในตางประเทศ และ ไหวพริบปฏิพาน 

5.2.2 มีผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

TOEFL 

ไมต่ํากวา 61 คะแนน (IBT) 

ไมต่ํากวา 173 คะแนน (CBT) 

ไมต่ํากวา 500 คะแนน (ITP, PBT) 

หรือ 

หรือ 

หรือ 

IELTS ผลคะแนนเฉลี่ยรวม ไมต่ํากวา 6.0  หรือ 

TU-GET ไมต่ํากวา 500 คะแนน (PBT) หรือ หรือ 

ไมต่ํากวา 61 คะแนน (CBT) หรือ 

New SAT ไมต่ํากวา 450 คะแนน (Evidence-Based Reading and Writing Part) หรือ 

GSAT ไมต่ํากวา 450 (Reading, Writing and Language)   
 

ทั้งนี้ตองไมเกิน 2 ป นับจากวันที่สอบ ถึง วันที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา (ยกเวนผูเขาศึกษาชาวตางประเทศที่ใช

ภาษาอังกฤษเปนภาษาหลักประจําชาติ ไมตองยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษ) 
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5.3  เง่ือนไขอื่น ๆ  

5.3.1 ผูมีสิทธิ์สอบตองดําเนินการขั้นตอนตาง ๆ ตามกําหนดการในประกาศนี้ และมาสอบตามวัน เวลา และสถานที่

ตามที่กําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธ์ิ  

5.3.2 ในการคัดเลือกผูมีสิทธิ์เขาศึกษา จะพิจารณาจากผูสมัครที่มีคะแนนรวมเรียงตามลําดับ ตามเกณฑคะแนน  

ที่กําหนด ตามจํานวนนักศึกษาท่ีรับไดในแตละกลุมของแตละสาขา  

5.3.3 คะแนนสอบมาตรฐานที่ใชยื่นในการสมัครจะตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับจากวันสอบ  ถึงวันที่ขึ้นทะเบียนเปน

นักศึกษา โดยจะนําผลคะแนนสอบครั้งท่ีดีที่สุดมาพิจารณาคัดเลือก  

5.3.4 ผูสมัครที่ศึกษาในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ที่ยังไมสําเร็จการศึกษาตองยื่นใบรับรองจากโรงเรียนวากําลัง

ศึกษา Grade 12 หรือเทียบเทา และคาดวาจะจบการศึกษาระดับ Grade 12 ภายในเดือนพฤษภาคม 2564 พรอมท้ังผลการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคการศึกษา เปนหลักฐานประกอบการสมัคร  

5.3.5 ผูสมัครที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยซึ่งเปนโรงเรียนที่ยังไมไดรับการรับรองจาก

กระทรวงศึกษาธิการ หรือ จากสถาบันในตางประเทศจะตองยื่นใบเทียบวุฒิการศึกษากับกระทรวงศึกษาธิการเปนหลักฐาน 

ในการสมัคร  

5.3.6 ผูสมัครที่ศึกษาในสถาบันในตางประเทศที่ยังไมจบการศึกษาตองยื่นใบรับรองจากโรงเรียนวากําลังศึกษา  

Grade 12 หรือเทียบเทา และคาดวาจะจบการศึกษาระดับ Grade 12 ภายในเดือนพฤษภาคม 2564 พรอมท้ังผลการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคการศึกษา เปนหลักฐานประกอบการสมัคร นอกจากน้ัน ผูสมัครจะตองสงหลักฐานการศึกษาใหคณะ

ภายในวันแรกของการเรียน ในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2564 มิฉะนั้น ผูสมัครจะหมดสิทธ์ิการเปนนักศึกษาของโครงการฯ  

5.3.7 ผูสมัครที่ศึกษาในระบบการศึกษาที่มิไดคํานวนคา GPAX จะตองยื่นจดหมายรับรองการเรียนและความประพฤติ

จากอาจารยในสถาบันเดิม อยางนอย 1 ฉบับเปนหลักฐานประกอบการสมัคร  

5.3.8 การพิจารณาของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด  

5.3.9 ผูสมัครไมสามารถขอรับเงินคาสมัครคืนไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

6.   การรับสมัคร  

 6.1 สมัครและสงเอกสารในระบบออนไลน ทางเว็บไซต www.spdtu.com หรือสมัครดวยตนเอง หรือสงเอกสารทางไปรษณยี 

โดยสงใบสมัครและแนบสําเนาเอกสารประกอบ พรอมดวยหลักฐานการโอนเงินฉบับจริง และสงถึง 

 หลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ)  

 คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ทาพระจันทร) 

 เลขท่ี 2 ถนนพระจันทร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร  

 กรุงเทพฯ 10200 

 6.2 คาสมัครสอบ จํานวน 1,000 บาท  

 6.3 การชําระเงินคาสมัคร  

ชําระคาธรรมเนียมการสมัครสอบ จํานวน 1,000 บาท  

โดยโอนเงินเขาบัญชีธนาคารไทยพาณิชยจํากัด (มหาชน) สาขาทาพระจันทร ประเภทออมทรัพย  

เลขท่ี 114-219456-7 ช่ือบัญชี “SPD THAMMASAT”  

หากมีขอสงสัยสอบถามเพ่ิมเติมไดที่ อีเมล  spd.thammasat@gmail.com หรือโทรศัพท 02-613-2532 

การสมัครจะสมบูรณเมื่อโครงการฯ ไดรับหลักฐานการโอนเงินคาสมัครภายใน 3 วัน นับตั้งแตวันสงใบสมัคร 
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7. กําหนดการรับสมัคร  

ผูสมัครลงทะเบียนใชงานระบบ TCAS 64 ที่ student.mytcas.com ตั้งแตวันท่ี 5 มกราคม 2564 

รายละเอียด 
Inter Portfolio 1 Inter Portfolio 2 Inter Program-

admission 1 

Inter Program-

admission 2 

 (จํานวนรับ 10 คน) (จํานวนรับ 15 คน) (จํานวนรับ 15 คน) (จํานวนรับ 5 คน) 

1. เปดรับสมัคร บัดนี้ - 4 ธ.ค. 2563 4 ม.ค. - 25 ก.พ. 

2564 

1 - 31 มี.ค. 2564 3 - 24 พ.ค. 2564 

2. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบ

สัมภาษณ ที ่www.spdtu.com 
18 ธ.ค. 2563 12 มี.ค. 2564 9 เม.ย. 2564 10 มิ.ย. 2564 

3. สอบขอเขียน - - 21 เม.ย. 2564 11 มิ.ย. 2564 

4. สอบสัมภาษณ 21 ธ.ค. 2563 17 มี.ค. 2564 21 เม.ย. 2564 11 มิ.ย. 2564 

5. ประกาศผลผูผานการคัดเลือก

ที ่www.spdtu.com 
30 ธ.ค. 2563 30 มี.ค. 2564 5 พ.ค. 2564 22 มิ.ย. 2564 

6. ยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาในระบบ

บริหารจัดการสิทธิ์ของ ทปอ. 

(Clearing house) 

ที ่student.mytcas.com 

22 - 23 ก.พ. 2564 10 - 11 พ.ค. 2564 

 

- 

7. ชําระคาธรรมเนียมพิ เศษ 

เก็บแรกเขา จํานวนเงิน 50,000 

บาท เพื่อยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา 

และทางโครงการฯ จะไมคืนเงิน

คาธรรมเนียมไมวากรณีใด ๆ  

8-9 มี.ค. 2564 

 

20 - 21 พ.ค. 2564 

 

 

 23 มิ.ย. 2564 

 

8. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์ เขา

ศึกษา (ที่ยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษา) 

ที ่www.spdtu.com 

19 มี.ค. 2564 31 พ.ค. 2564 

 

2 ก.ค. 2564 

 

* ผูผานการคัดเลือก ตองดําเนินการยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาในระบบบริหารจัดการสิทธิ์ ของ ทปอ. (Clearing house)  

ตามชวงเวลาที่กําหนด โดยขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาใหเปนไปตามกระบวนการจัดการและขั้นตอนของสมาคมที่

ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) กําหนด   

 

8.  หลักฐานประกอบการสมัคร ผูสมัครลงชื่อรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ   

 8.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ Passport      1  ชุด 

 8.2 สําเนาหลักฐานซึ่งแสดงวาสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา   1  ชุด 

เชน สําเนาวุฒิการศึกษา สําเนาใบรับรองหรือใบเทียบวุฒิตามที่ระบุในเง่ือนไขการสมัคร 

 8.3 สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย    1  ชุด 

 8.4 สําเนาใบแสดงผลการสอบตาง ๆ ตามที่ระบุไว      1  ชุด 
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8.5 หลักฐานการโอนคาสมัครสอบทางธนาคาร 1  ชุด 

8.6 รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1-2 นิ้ว 1  รูป 

ผูสมัครตองนําหลักฐานตัวจริงในขอ 8.1, 8.2, 8.3 และ 8.4 มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ  

9.  การจัดระดับพื้นฐานความรูภาษาตางประเทศสําหรับผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดมีการกําหนดใหผูที่ผานการคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรทุกคนจะตองเขารับ 

การทดสอบความรูภาษาอังกฤษและสมรรถนะ GREATS เพื่อนําไปใชในการประเมินระดับสมรรถนะ และทักษะที่จําเปน 

ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา รวมทั้งนําไปจัดทําระบบสําหรับการสงเสริมการสรา งสมรรถนะตามแนวทาง GREATS  

เพื่อใหนักศึกษาพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพสูงสุดตามศักยภาพของแตละคน ซึ่งนําไปสูการเปนผูนํารุนใหมที่ประสบความสําเร็จ 

ในศตวรรษที่ 21 

10.  เง่ือนไขของผูมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 

10.1 ตองเปนผูผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตามหลักสูตรนี้  

10.2 ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา และหากปรากฏวาผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา 

ไมสําเร็จการศึกษาตามที่กําหนด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะไมรับเขาศึกษา  

หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตรวจสอบพบภายหลังวาผูมีสิทธิ์เขาศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไมครบถวนตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนด จะถือวาการมีสิทธิ์เขาศึกษาในครั้งนี้ เปนโมฆะ และจะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ 

10.3 การขึ้นทะเบียนนักศึกษา ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. 2561 

11.  อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา  
 นักศึกษาตองเสียคาธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ดังตอไปนี้ 

 11.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาช้ันปริญญาตรี โครงการพิเศษ พ.ศ. 2553 

 11.2 ประกาศคณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาหลกัสตูร

ระดับช้ันปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ)  

พ.ศ. 2557 

ประกาศ  ณ  วันท่ี       ตุลาคม  พ.ศ. 2563 

(รองศาสตราจารย ดร. ชาลี เจริญลาภนพรัตน) 

             รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

              ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
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