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ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เร่ือง  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 รอบ Inter Program-admission 3 
 

โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  

ประจ าปีการศึกษา 2564 รอบ Inter Program-admission 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอประกาศก าหนดการรับสมัคร และ 

การคัดเลือก ตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 

1. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

ศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  สงวนสิทธิ์ 

ในการก าหนดสถานท่ีศึกษาตามความเหมาะสม โดยมติสภามหาวิทยาลัย  
 

2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 

 2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

2.1.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาภาคสุดท้ายของช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทั้งในและต่างประเทศ 

ตามระบบการศึกษาของประเทศไทยหรือต่างประเทศ   

หมายเหตุ: ผู้สมัครที่กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ หรือโรงเรียนนานาชาติ  

ในประเทศไทย ต้องส่งหลักฐานการศึกษาให้คณะพิจารณา ตามเกณฑ์การเทียบคุณวุฒิท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศไว้ 

2.1.2 ไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น เว้นแต่การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิด หรือการศึกษา

หลักสูตรทางไกล (Online) ที่ได้รับปริญญา 

2.1.3 ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา 

2.1.4 ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 

 2.2 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

2.2.1 ผลการศึกษา 

2.2.1.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  

ไม่ต่ ากว่า 2.50 

 - กรณีผู้สมัครส าร็จการศึกษาเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีผลสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 

1) ระบบอังกฤษ 

       1.1) ผู้สมัครมีผลสอบระดับ GCE ‘A’ Level จ านวน 3 วิชา เกรด A*-C หรือ 

       1.2) ผู้สมัครมีผลสอบ Cambridge Pre-U จ านวน 3 วิชา แต่ละรายวิชาเกรดขั้นต่ า M1 หรือ D1-D3 
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2) ระบบอเมริกา/แคนาดา 

        ผู้สมัครที่สอบ GED ก่อนเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 และมีผลสอบ GED 5 รายวิชา มีคะแนนรวม 

ไม่น้อยกว่า 2,250 คะแนน แต่ละวิชาต้องได้อย่างน้อย 410 คะแนน 

                   ผู้สมัครที่สอบ GED ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 และมีผลสอบ GED 4 รายวิชา โดยมีคะแนน 

แต่ละวิชาอย่างน้อย 165 คะแนน โดยสามารถเทียบเท่าการจบมัธยมปลายในสายศิลป์-ภาษา หรือ ศิลป์-ค านวณ (เดิม) ได้เท่าน้ัน  

3) ระบบนิวซีแลนด์ 

    3.1) ผู้สมัครที่สอบผ่านวิชา New Zealand National Certificate of Educational Achievement 

(NCEA)  ซึ่ งอยู่ ในความดูแลของ New Zealand Qualifications Authority (NZQA)  จ านวนไม่น้อยกว่า 80 หน่วยกิต 

ประกอบด้วย 

 - วิชาใน Level 2 หรือสูงกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต และ 

 - วิชาใน Level 1 หรือสูงกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต 

 การพิจารณาให้นับวิชา English for Speaker of other Languages (ESLO) เป็นอีก 1 วิชาได้ด้วย 

 ผู้จบการศึกษาจะต้องได้รับประกาศนียบัตร NCEA level 2 ใบแสดงผลการสอบ (Record of 

Achievement) หนังสือรับรองระดับ จ านวนวิชา และจ านวนหน่วยกิตของแต่ละวิชาจาก New Zealand Qualifications 

Authority (NZQA)  

 ทัง้นี้ การพิจารณาตามเกณฑ์ข้อที่ 3.1 ให้มีผลส าหรับผู้จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ของประเทศนิวซีแลนด์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป หรือ 

3.2) ผู้สมัครที่สอบผ่านวิชา New Zealand National Certificate of Educational Achievement 

(NCEA) ใน Level 2 หรือสูงกว่า อย่างน้อย 5 วิชา ไม่ซ้ ากัน นับจ านวนรวมไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาบังคับ  

2 วิชา ได้แก่  - English (literacy) ใน Level 2 หรือสูงกว่า อย่างน้อย 4 หน่วยกิต 

 - Mathematics (numeracy) ใน Level 2  หรือสูงกว่า อย่างน้อย 4 หน่วยกิต 

 การพิจารณาไม่นับรวมวิชา English for Speaker of Languages (ESLO) 

 ผู้จบการศึกษาจะต้องได้รับใบแสดงผลการสอบ (Record of Achievement) หนังสือรับรองระดับ 

จ านวนวิชา และจ านวนหน่วยกิตของแต่ละวิชาจาก New Zealand Qualifications Authority (NZQA)  

 ทั้งนี้ การพิจารณาตามเกณฑ์ข้อที่ 3.2 ให้มีผลส าหรับผู้จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ของประเทศนิวซีแลนด์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป 

4) หลักสูตรนานาชาติ International Baccalaureate (IB) 

4.1) ผู้สมัครจะต้องได้รับประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนในประเทศไทยที่

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ (High School Diploma) หรือ 

4.2) ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องได้รับ IB Diploma กล่าวคือ เป็นผู้มีผลคะแนน

รวมจาก 5 หมวดวิชา และอีก 1 วิชาเลือก ไม่ต่ ากว่า 24 คะแนน พร้อมกับผ่านการประเมิน Extended Essay (EE), Theory of 

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

(IBO) หรือ 

4.3) ได้รับ IB Diploma Course Results (IBCR) อย่างน้อย 5 วิชา โดยแต่ละวิชาจะต้องไม่ซ้ ากัน และ

ได้ผลการเรียนในแต่ละวิชา ไม่น้อยกว่าเกรด 3  

5) หลักสูตรนานาชาติจากประเทศอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากข้อ 1-4 

 ตรวจสอบการเทียบวุฒิต่างประเทศ จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบความรู้วุฒิ

ต่างประเทศ ประกาศ ณ วันท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2545 

6) ส าหรับผู้ที่จบการศึกษาหรือมีผลการสอบก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2562 อนุโลมให้ใช้เกณฑ์การเทียบวุฒิ

การศึกษาเท่ากับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้  
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2.2.2 ยกเว้นผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ เนื่องจากระยะเวลาในการสมัครรอบ Inter Program-admission 3  

อยู่ในช่วงสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จึงยกเว้นผลคะแนนมาตรฐาน

ภาษาอังกฤษให้กับผู้สมัครที่ยังไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ หากผู้สมัครผ่านการคัดเลือกแล้วให้ส่งผลคะแนนมาตรฐาน

ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ภายในภาคการศึกษาที่ 1/2564 มิฉะนั้น ผู้สมัครจะหมดสิทธิ์การเป็นนักศึกษา โดยส่งผลคะแนน

ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(1) IELTS (Academic) ไม่ต่ ากว่า 6.0 หรือ 

(2) TOEFL (IBT) ไม่ต่ ากว่า 61 คะแนน หรือ TOEFL (ITP, PBT) ไม่ต่ ากว่า 500 คะแนน หรือ 

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

(4) NEW SAT (Reading and Writing) ไม่ต่ ากว่า 450 คะแนน หรือ 

(5) GSAT (Reading, Writing and Language) ไม่ต่ ากว่า 450 คะแนน 
 

3. จ านวนรับสมัคร จ านวน 14 คน 
 

4.   เง่ือนไขการสมัคร 

4.1 ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธ์ิในระบบ TCAS 64 

4.2 ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบ  

ในภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิ์ เข้าศึกษา กรณีที่ 

เสียค่าสมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

5. วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก 

5.1 ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด จะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ตามที่หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

นโยบายสังคมและการพัฒนา ด าเนินการจัดสอบ 

5.2 คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ 

5.3 ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะพิจารณาจากผู้สมัครที่มีคะแนนรวมเรียงตามล าดับ ตามเกณฑ์คะแนนที่ก าหนด  

ตามจ านวนนักศึกษาท่ีรับได้ในแต่ละกลุ่มของแต่ละสาขา  

5.4 คะแนนสอบมาตรฐานที่ใช้ยื่นในการสมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ ถึงวันที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  

โดยจะน าผลคะแนนสอบครั้งท่ีดีที่สุดมาพิจารณาคัดเลือก  

5.5 ผู้สมัครที่ศึกษาในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาต้องยื่นใบรับรองจากโรงเรียนว่าก าลังศึกษา 

Grade 12 หรือเทียบเท่า พร้อมท้ังผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคการศึกษา เป็นหลักฐานประกอบการสมัคร  

5.6 ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยซึ่งเป็นโรง เรียนที่ยังไม่ได้รับการรับรองจาก

กระทรวงศึกษาธิการ หรือจากสถาบันในต่างประเทศจะต้องยื่นหลักฐานซึ่งแสดงว่าส าเร็จการศึกษา Grade 12 หรือเทียบเท่า  

เป็นหลักฐานประกอบการสมัคร  

5.7 ผู้สมัครที่ศึกษาในสถาบันในต่างประเทศที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาต้องยื่นใบรับรองจากโรงเรียนว่าก าลังศึกษา Grade 12 

หรือเทียบเท่า พร้อมทั้งผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคการศึกษา เป็นหลักฐานประกอบการสมัคร นอกจากนั้น 

ผู้สมัครจะต้องส่งหลักฐานการศึกษาให้คณะภายในวันแรกของการเรียน ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มิฉะนั้น ผู้สมัคร

จะหมดสิทธ์ิการเป็นนักศึกษาของโครงการฯ  

5.8 ผู้สมัครที่ศึกษาในระบบการศึกษาที่มิได้ค านวนค่า GPAX จะต้องยื่นจดหมายรับรองการเรียนและความประพฤติ 

จากอาจารย์ในสถาบันเดิม อย่างน้อย 1 ฉบับเป็นหลักฐานประกอบการสมัคร  

5.9 การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิ้นสุด  

5.10 ผู้สมัครไม่สามารถขอรับเงินค่าสมัครคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
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6.   การรับสมัคร  

 6.1 สมัครและส่งเอกสารในระบบออนไลน์ โดยดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ www.spdtu.com ส่งใบสมัคร และแนบส าเนา

เอกสารประกอบ พร้อมหลักฐานการโอนค่าสมัครสอบ ที่อีเมล spd.thammasat@gmail.com ระบุหัวเรื่องอีเมล “สมัครเข้า

ศึกษา รอบ Inter Program-admission 3” 

 6.2 คา่สมัครสอบ จ านวน 1,000 บาท  

 6.3 การช าระเงินค่าสมัคร  

ช าระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จ านวน 1,000 บาท  

โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์จ ากัด (มหาชน) สาขาท่าพระจันทร์ ประเภทออมทรัพย์  

เลขท่ี 114-219456-7 ช่ือบัญชี “SPD THAMMASAT”  

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

การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อโครงการฯ ได้รับหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันส่งใบสมัคร 
 

7. ก าหนดการรับสมัคร  

รายละเอียด วัน เดือน ป ี

1) เปิดรับสมัคร บัดนี้ - 27 มิถุนายน 2564 

2) ประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ ที ่www.spdtu.com 2 กรกฎาคม 2564 

3) สอบสัมภาษณ์ (Online) 5 กรกฎาคม 2564 

4) ประกาศผลผูผ้่านการคดัเลือกที ่www.spdtu.com 10 กรกฎาคม 2564 

5) ช าระค่าธรรมเนียมพิเศษเก็บแรกเข้า จ านวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  

เพื่อยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา โดยส่งหลักฐานการโอนเงินที่อีเมล spd.thammasat@gmail.com   

และทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิไ์ม่คืนเงินค่าธรรมเนียมไม่ว่ากรณีใด ๆ 

11 กรกฎาคม 2564 

6) ประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธ์ิเข้าศึกษา (ท่ียืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา) ที ่www.spdtu.com 16 กรกฎาคม 2564 
 

8.  หลักฐานประกอบการสมัคร ผู้สมัครลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ   

 8.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ Passport      1  ชุด 

 8.2 ส าเนาหลักฐานซึ่งแสดงว่าส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า   1  ชุด 

เช่น ส าเนาวุฒิการศึกษา ส าเนาใบรับรองหรือใบเทียบวุฒิตามที่ระบุในเง่ือนไขการสมัคร 

 8.3 ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย    1  ชุด 

 8.4 ส าเนาใบแสดงผลการสอบต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้      1  ชุด 

 8.5 หลักฐานการโอนค่าสมัครสอบทางธนาคาร      1  ชุด 

 8.6 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1-2 นิ้ว    1  รูป 
   

9.  การจัดระดับพ้ืนฐานความรู้ภาษาต่างประเทศส าหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีการจัดระดับพื้นฐานความรู้ภาษาต่างประเทศส าหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และก าหนดให้ผู้มีสิทธิ์ 

เข้าศึกษาเข้ารับการทดสอบสมรรถนะ GREATS เพื่อน าไปใช้ในการประเมินระดับสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

ของนักศึกษา รวมทั้งน าไปจัดท าระบบส าหรับการส่งเสริมการสร้างสมรรถนะ ตามแนวทาง GREATS เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาตนเอง

ให้มีคุณภาพสูงสุดตามศักยภาพของแต่ละคน ซึ่งน าไปสู่การเป็นผู้น ารุ่นใหม่ที่ประสบความส าเร็จในศตวรรษที่ 21 
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10.  เง่ือนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

10.1 ต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิเ์ข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามหลักสูตรนี้  

10.2 ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และหากปรากฏว่าผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา

ไม่ส าเร็จการศึกษาตามที่ก าหนด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะไม่รับเข้าศึกษา  

หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด จะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษาในครั้งนี้ เป็นโมฆะ และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

10.3 การขึ้นทะเบียนนักศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. 2561 
 

11.  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  

นักศึกษาต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ดังต่อไปนี้ 

11.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาช้ันปริญญาตรี โครงการพิเศษ พ.ศ. 2553 

11.2 ประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาหลักสูตร

ระดับช้ันปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ)  

พ.ศ. 2557 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี       มิถุนายน พ.ศ. 2564 

 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.พภิพ  อุดร) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ปฏิบัติการแทนอธิการบด ี
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