
 

 
ประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

เรื่อง  การรบัสมคัรบคุคลเข้าศึกษาในระดบัปรญิญาตร ี 
หลักสตูรรฐัศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการเมืองและการระหวา่งประเทศ (หลักสตูรนานาชาติ)  

คณะรฐัศาสตร ์ประจ าปีการศกึษา 2566 
--------------------------------------- 

  โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี               
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะรัฐศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศก าหนดการรับสมัครและการคัดเลือก รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ 
ที่เก่ียวเนื่อง ดังต่อไปนี้ 

1. การจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 

คณะรัฐศาสตร์ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และจัดการศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก 
2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
  นักศึกษามหาวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 
  2.1.1 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า   
  2.1.2 ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา  
  2.1.3 ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเส่ือมเสียอย่างร้ายแรง 
         นอกจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามดังกล่าวแล้ว ผู้ซ่ึงจะเข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษาใด                       
ต้องมีคุณสมบัติ เฉพาะตามข้อก าหนดหลักสูตรที่ เ ข้าศึกษาและตามประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วย                      
การรับเข้าศึกษาด้วย 
2.2 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

  2.2.1   ผู้สมัครรอบ Inter Portfolio 2 
  (1) มีคะแนนเฉล่ียสะสมช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับผลคะแนนเฉล่ีย 5 ภาคเรียน      
ไม่น้อยกว่า 3.75 
  หมายเหตุ: ผู้สมัครที่เข้าร่วมโครงการศึกษาแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายผลการเรียนจะต้องอยู่ในระดับ “ผ่าน” ทุกวิชา และผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในประเทศในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายรวม 4 ภาคเรียนจะต้องไม่ต่ ากว่า 3.75 
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(2) มีผลคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง  โดยผลการสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึง 

วันรับสมัครสอบ 
 TOEFL:  มีคะแนนรวมอย่างน้อย 500 คะแนนจาก PBT หรือ 61 คะแนน จาก IBT  
 IELTS:  มีคะแนนรวมเฉล่ียอย่างน้อย 6.0 คะแนน 
 TU-GET: มีคะแนนรวมอย่างน้อย 500 คะแนนจาก PBT หรือ 61 คะแนน จาก CBT 
 SAT: มีคะแนนอย่างน้อย 50% ในภาค Evidence-Based Reading and Writing 
 GSAT:  มีคะแนนอย่างน้อย 400 คะแนนในภาค Reading, Writing and Language 

 

2.2.2 ผู้สมัครรอบ Inter Program Admission 1 
(1) มีคะแนนเฉล่ียสะสมช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 2.80 หรือมี          

ผลอย่างใดอย่างหนึ่งตามรายละเอียด ดังนี้ 
1. ระบบอังกฤษ 
 - มีผลสอบ IGCSE หรือ GCSE หรือ GCE ‘O’ Level, อย่างต่ าเทียบเท่า C จ านวน        

5 วิชาข้ึนไป และต้องมีผลสอบ AS จ านวนอย่างน้อย 5 วิชา เกรด A-E หรือ GCE ‘A’ Level จ านวน
อย่างน้อย 3 วิชา เกรด A-E 

2. ระบบอเมริกา/แคนาดา 
 - ผล GED  
 เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 ผู้สมัครที่สอบ GED ก่อนเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 และมีผลการสอบ GED 5 รายวิชา 
มีคะแนนรวมไม่น้อยกว่า 2,250 คะแนน และแต่ละวิชาต้องได้อย่างน้อย 410 คะแนน 

 ผู้สมัครที่สอบ GED ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป และมีผลการสอบ 
GED 4 รายวิชา โดยแต่ละวิชามีคะแนนอย่างน้อย 145 คะแนน 

 เกณฑ์การคัดเลือกเฉพาะโครงการ BIR 
 - ผล GED เกณฑ์การคัดเลือก (แบบเก่า) ต้องมีคะแนนรวมข้ันต่ า 2,800 คะแนน  
     - ผล NEW GED ต้องมีคะแนนรวมข้ันต่ า 660 คะแนน ต้องสอบผ่านอย่างต่ า 4 รายวิชา

ไม่ซ้ ากัน โดยแต่ละวิชาได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 165 คะแนน  
3. หลักสูตรนานาชาติ International Baccalaureate (IB) 
 - ผลสอบ IB ระดับ/คะแนน อย่างต่ าเท่ากับ 4 ในจ านวน 5 วิชาข้ึนไป  
4. ผู้สมัครที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมตอนปลายในต่างประเทศหรือในหลักสูตรนานาชาติ 

ในประเทศไทย ต้องมีใบรับรองเทียบวุฒิการศึกษาและใบเทียบผลการเรียนเฉล่ียสะสมที่ได้รับการรับรอง
จาก ทปอ. โดยมีผลการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายเฉล่ียสะสมเทียบเท่าไม่ต่ ากว่า 2.80 

หมายเหตุ: ผู้สมัครที่เข้าร่วมโครงการศึกษาแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายผลการเรียนจะต้องอยู่ในระดับ “ผ่าน” ทุกวิชา และผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในประเทศในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายรวม 4 ภาคเรียนจะต้องไม่ต่ ากว่า 2.80 
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(2) มีผลคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง  โดยผลการสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึง  

วันรับสมัครสอบ 
 TOEFL:  มีคะแนนรวมอย่างน้อย 500 คะแนนจาก PBT หรือ 61 คะแนน จาก IBT  
 IELTS:  มีคะแนนรวมเฉล่ียอย่างน้อย 6.0 คะแนน 
 TU-GET: มีคะแนนรวมอย่างน้อย 500 คะแนนจาก PBT หรือ 61 คะแนน จาก CBT 
 SAT: มีคะแนนอย่างน้อย 50% ในภาค Evidence-Based Reading and Writing 
 GSAT:  มีคะแนนอย่างน้อย 400 คะแนนในภาค Reading, Writing and Language 

3. จ านวนรับ 

สาขาวชิา รอบ Inter Portfolio 2 รอบ Inter Program 
Admission 1 

การเมืองและการระหว่างประเทศ  
(หลักสูตรนานาชาติ) (BIR) 

5 95 

หมายเหตุ: กรณีจ านวนรับในรอบ Inter Portfolio 2 ไม่ครบตามจ านวนที่ระบุ จะรับเพ่ิมในรอบ Inter Program 
admission 1 จนครบตามจ านวนรับทั้งหลักสูตร 

4. เงื่อนไขการสมัคร 
  4.1 ผู้สมัครทุกคนมีสิทธ์ิคนละ 1 สิทธ์ิ ในการตัดสินใจเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถ
สมัครได้หลายสาขาวิชาหรือสมัครรอบใดก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด แต่เมื่อยืนยันสิทธ์ิแล้ว จะไม่สามารถสมัคร
เข้ารับการคัดเลือกในรอบถัดไป หากต้องการสมัครในรอบถัดไป จะต้องสละสิทธ์ิที่มีอยู่ก่อน ซ่ึงการยืนยันสิทธ์ิและ
การสละสิทธ์ิจะต้องด าเนินการผ่านระบบบริหารจัดการสิทธ์ิของ ทปอ. ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้เท่านั้น    
ทั้งนี้ การสละสิทธ์ิที่ได้รับแล้วเพ่ือใช้สิทธ์ิใหม่ จะกระท าได้เพียงคร้ังเดียว การสละสิทธ์ินอกเหนือจากระยะเวลา  
ไมน่ับเป็นการสละสิทธ์ิในระบบกลาง   
  4.2 ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเอง ว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการ รับสมัคร  
หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือว่า 
ผู้นั้นขาดคณุสมบตัิ ไมม่ีสิทธ์ิเข้าศึกษา กรณีท่ีเสียคา่สมัครแล้วจะไม่คืนเงินคา่สมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้ส้ิน  
  4.3 ผู้สมคัรต้องศึกษารายละเอียดของหลักสูตรทีป่ระสงค์จะสมคัรเข้าศึกษา ซ่ึงได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ 
โครงการฯ (www.birpolsci.com) โดยละเอียดก่อนด าเนินการสมัครสอบ   

5. วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก 
5.1 รอบ Inter Portfolio 2 

 แ ฟ้ ม ผ ล ง า น  ( Portfolio)  ต า ม รู ป แ บ บ ที่ โ ค ร ง ก า ร ฯ  ก า ห น ด ไ ว้ ใ น เ ว็ บ ไ ซ ต์  
www.birpolsci.com/interportfolio โดยกรรมการพิจารณาจากคุณสมบัติและผลงาน  
เชิงประจักษ์ ดังนี้ 
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- ได้รับรางวัลแข่งขันด้านสังคมศาสตร์ ระดับประเทศหรือนานาชาติ หรือ  
- เป็นตัวแทนประเทศในกิจกรรมด้านสังคมศาสตร์ ระดับนานาชาติ หรือ 
- เป็นตัวแทนโรงเรียนในกิจกรรมด้านสังคมศาสตร์ ระดับประเทศ หรือ  
- เป็นผู้น ากิจกรรมเพ่ือสังคมหรือบ าเพ็ญประโยชน์ เพ่ือชุมชนซ่ึงเป็นที่ยอมรับใน

ระดับท้องถ่ิน 
 ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน ทั้งคะแนนเฉล่ียสะสม และผลคะแนนภาษาอังกฤษ ตามข้อ 

2.1 และ 2.2.1 
 การสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ การพิจารณาและการตัดสินผลการคัดเลือกของ

คณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 

5.2 รอบ Inter Program Admission 1 
 ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน ทั้งคะแนนเฉล่ียสะสม และผลคะแนนภาษาอังกฤษ ตามข้อ 

2.1 และ 2.2.2 
 คะแนนสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะเป็นภาษาอังกฤษของโครงการฯ ตามเกณฑ์ที่คณะ/

มหาวิทยาลัยก าหนด 
*** จ านวนและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ       
ออกข้อสอบและถือเป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้ คณะกรรมการออกข้อสอบจะพิจารณาจากล าดับ
คะแนนของผู้ที่สอบผ่านวิชาความรู้ทั่วไปทางสังคมศาสตร์และรัฐศาสตร์กับศักยภาพ     
ด้านการจัดการเรียนการสอนของคณะให้ได้คุณภาพเป็นเกณฑ์หลักในการพิจารณา *** 

 การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่คณะ/มหาวิทยาลัยก าหนด โดย
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ซ่ึงแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
การพิจารณาและการตัดสินผลคัดเลือกของคณะกรรมการคณะ/สถาบัน/มหาวิทยาลัย    
ถือเป็นที่ส้ินสุด 

6. การรับสมัคร 
 6.1 วิธีการสมัครและส่งเอกสารสามารถท าได้ในระบบออนไลน์เท่านั้น ทางเว็บไซต์ www.birpolsci.com  
  6.2 ค่าสมัครสอบ 800 บาท  
 6.3 ช าระเงินค่าสมัครสอบผ่านระบบออนไลน์หรือเคาน์เตอร์ธนาคาร โดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร 
กสิกรไทย (กระแสรายวัน) ช่ือบัญชี “โครงการ BMIR” เลขที่บัญชี 645-1-00017-7 และน าส่งหลักฐาน     
การช าระเงินพร้อมกับเอกสารอ่ืน ๆ ในข้ันตอนการสมัครผ่านเว็บไซต์ www.birpolsci.com 
 หากมีข้อสงสัย สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่    
 1)  อีเมล bir@ tu.ac.th หรือ 
 2)  เบอร์โทรศัพท์ 02-613-2304  
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7. ปฏทิินการคัดเลือก 

  ผู้สมัครลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS 66 ที่ student.mytcas.com ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2565 

  7.1 รอบ Inter Portfolio 2 

ก าหนดการ วนั เดือน ป ี ที ่
เปิดรับสมัคร 9 – 25 มกราคม 2566 www.birpolsci.com/interportfolio 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ 20 กุมภาพันธ์ 2566  
สอบสัมภาษณ์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 www.birpolsci.com 
ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 8 มีนาคม 2566  
ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาผ่านระบบกลางของ ทปอ. 4 – 5 พฤษภาคม 2566 student.mytcas.com 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา  
(ท่ียืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา) 

1 มิถุนายน 2566 www.birpolsci.com 

 
  7.2 รอบ Inter Program Admission 1 

 

หมายเหตุ  
* ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องด าเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบกลางของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(ทปอ.) ที่ student.mytcas.com ตามช่วงเวลาที่ก าหนด โดยขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาให้เป็นไปตาม
กระบวนการจัดการและขัน้ตอนที ่ทปอ. ก าหนด  
  

ก าหนดการ วนั เดือน ป ี ที ่
เปิดรับสมัคร 1 – 12 มีนาคม 2566 www.birpolsci.com/interadmission 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบข้อเขียนและผังสอบ 20 มีนาคม 2566  
สอบข้อเขียน 

- ผู้สมัครที่พ านักภายในประเทศไทย 
- ผู้สมัครที่พ านักภายนอกประเทศ 

 
24 มีนาคม 2566 
25 มีนาคม 2566 

 
 
www.birpolsci.com 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ 20 เมษายน 2566  
สอบสัมภาษณ์ 21 - 22 เมษายน 2566  
ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 27 เมษายน 2566  
ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาผ่านระบบกลางของ ทปอ. 4 – 5 พฤษภาคม 2566 student.mytcas.com 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา  
(ท่ียืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา) 

1 มิถุนายน 2566 www.birpolsci.com 
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8. หลักฐานประกอบการสมัคร (ผู้สมัครต้องลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ) 

 
หลักฐาน/เอกสาร จ านวน 

(1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ ส าเนา Passport 1 ชุด 
(2) ส าเนาหลักฐานซ่ึงแสดงว่าส าเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ 
เทียบเทา่ เช่น ส าเนาวุฒิการศึกษา ส าเนาใบรับรองตามที่ระบุในเงื่อนไขการสมัคร 

1 ชุด 

(3) ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1/Transcript) 1 ชุด 

(4) ส าเนาใบแสดงผลคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 2.2 1 ชุด 

(5) หลักฐานการโอนค่าสมัครสอบทางธนาคาร 1 ชุด 

(6) Portfolio (ส าหรับผู้สมัครสอบรอบ Inter Portfolio 2) 1 ชุด 

ผู้สมัครต้องน าหลักฐานตัวจริงในข้อ (1), (2), (3) และ (4) มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย 

9. การขึ้นทะเบียนนักศึกษา 

   9.1 เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
1) ต้องเป็นผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาผ่านระบบของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 
2) ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามช้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ว่าด้วย

การศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
3) การข้ึนทะเบียนนักศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา             

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
  หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน               

ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดมหาวทิยาลัยจะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษาในครั้งนี้ เป็นโมฆะและจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่า
กรณีใด ๆ 

   9.2 รายละเอียดการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
ผู้ที่ยืนยันสิทธ์ิการเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา และ

รายละเอียดการข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา พร้อมปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ให้ทราบภายหลัง ที่  
www.reg.tu.ac.th หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานรับเข้าและทะเบียนประวัติ
นักศึกษา ส านักงานทะเบียนนักศึกษา โทรศัพท์  025644440-79 ต่อ 1603-1609 เเละ 1626 
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10. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

นักศึกษาต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ตามรายละเอียดที่ปรากฎในระเบียบและ
ประกาศ ดังต่อไปนี้ 

10.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาช้ันปริญญาตรี โครงการพิเศษ 
พ.ศ. 2553 

10.2 ประกาศคณะรัฐศาสตร์ เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
โครงการพิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการระหว่างประเทศภาคภาษาอังกฤษ (BIR) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2562 

  ประกาศ   ณ   วันที่    ธันวาคม  พ.ศ. 2565 

     (รองศาสตราจารย์ สมชาติ แตรตุลาการ)  
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับเข้าศึกษา 
      ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
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