





ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ Inter Program - admission 3
-------------------------------ดยที มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หนสมควร ปิดรับสมัครบุคคล ขาศึกษา ครงการปริญญาตรี
ภาคพิ ศษ รอบ Inter Program - admission 3 จำนวน 3 หลักสตร ดังนี
(1) หลักสตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสตรนานาชาติ)
(2) หลักสตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิน ดียศึกษา (หลักสตรนานาชาติ)
(3) หลักสตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ทยศึกษา (หลักสตรนานาชาติ)
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จึงขอประกาศกำหนดการรับสมัคร
ละการคัด ลือก ตลอดจนรายละ อียดตาง ดังตอ ปนี
1. สถานที่จัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค ศึกษาทีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 ปนผสำ รจการศึกษา มตำกวาชันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ทียบ ทาทัง น ละตางประ ทศ
หรือกำลังศึกษาภาคสุดทายของชันมัธยมศึกษาปีที 6 หรือ ทียบ ทา ทัง น ละตางประ ทศ ดยมีผลการศึกษา
ปน ปตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รือง นวทางการ ทียบวุฒิการศึกษา ทากับชันมัธยมศึกษา
ตอนปลายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2562
ม ย ต : ผสมครทก ลงศกษ ร ส รจก รศกษ จ กสถ บนก รศกษ นต งปร ทศ ร
รง ร ยนน น ช ต นปร ทศ ทย ต งส ง ล กฐ นก รศ กษ ว ทย ล ยพ จ รณ ต มปร ก ศ
ม วทย ลยธรรมศ สตร ร ง นวท งก ร ทยบวฒก รศกษ ท กบชนมธยมศกษ ต นปล ยข ง
ม วทย ลยธรรมศ สตร พ.ศ. 2562 ทก นด วข งตน
2.1.2 ม ปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอืน วน ตการศึกษา นมหาวิทยาลัย ปิด
หรือการศึกษาหลักสตรทาง กล (Online) ที ดรับปริญญา
2.1.3 ม ปนผปวยหรืออย นสภาวะทีจะ ปนอุปสรรคราย รงตอการศึกษา


2.1.4 ม ปนผประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรม สือม สียอยางราย รง
2.2 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
2.2.1 มีผลการสอบวัดความรภาษาอังกฤษอยางนอย 1 ประ ภทตอ ปนี ละผลสอบมีอายุ ม กิน 2 ปี
นับจนถึงวันทีสมัคร (ยก วนผสมัคร ขาศึกษาชาวตางประ ทศที ชภาษาอังกฤษ ปนภาษาหลักประจำชาติ
มตองมีผลคะ นนภาษาอังกฤษ)
(1) IELTS (Academic) มตำกวา 6.0 หรือ
(2) TOEFL (IBT) มตำกวา 61 คะ นน หรือ TOEFL (ITP, PBT) มตำกวา 500 คะ นน
หรือ TOEFL (CBT) มตำกวา 173 คะ นน หรือ
(3) TU-GET (PBT) มตำกวา 500 คะ นน หรือ TU-GET (CBT) มตำกวา 61 คะ นน
(4) SAT ระบบ หม (Reading and Writing) มตำกวา 400 คะ นน
(5) GSAT (Reading, Writing, and Language) มตำกวา 400 คะ นน
(6) ผลการสอบวั ด ความร ภาษาอั ง กฤษ ที จั ด สอบ ดยวิ ท ยาลั ย นานาชาติ ป รี ด ี พนมยงค
นวันอังคารที 31 มีนาคม 2563 วลา 09.00 – 12.00 น.
2.2.2 กรณีผ สมัครหลักสตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา ตองมีผลสอบ HSK ระดับ 4
มตำกวา 180 คะ นน ละผลสอบมีอายุ ม กิน 2 ปี นับจนถึงวันทีสมัคร
3. จำนวนรับทั้งหลักสูตร
ตละหลักสตร มีการรับนักศึกษาจำนวน ดังนี
สาขาวิชา
รอบ Inter Program - admission 3
จีนศึกษา
40 คน
อิน ดียศึกษา
35 คน
ทยศึกษา
5 คน
4. เงื่อนไขการสมัคร
4.1 ผสมัครทุกคนมีสิทธิ คนละ 1 สิทธิ นการตัดสิน จ รียนสาขาวิชา ดวิชาหนึง ทังนี ผสมัครสามารถ
สมัคร ดหลายสาขาวิชาหรือสมัครรอบ ดก ดตามหลัก กณฑทีกำหนด ต มือยืนยัน สิทธิ ลว จะ มสามารถ
สมัคร ขารับการคัด ลือก นรอบถัด ป หากตองการสมัคร นรอบถัด ป จะตองสละสิทธิทีมีอยกอน ซึงการ
ยืนยันสิทธิ ละการสละสิทธิจะตองดำ นินการผานระบบบริหารจัดการสิทธิของ ทปอ. ภาย นระยะ วลา
ที กำหนด ว ทานัน ทังนี การสละสิทธิที ดรับ ลว พือ ชสิทธิ หม จะกระทำ ด พียงครัง ดียว การสละสิทธิ
นอก หนือจากระยะ วลา มนับ ปนการสละสิทธิ นระบบกลาง
4.2 ผ สมั ค รตองตรวจสอบ ละรั บ รองตน องวามี ค ุ ณ สมบั ต ิ ต รงตามประกาศการรั บ สมั ค ร หาก
มหาวิทยาลัยตรวจสอบ นภายหลังพบวาผสมัครราย ดมีคุณสมบัติ มตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือวา
ผนันขาดคุณสมบัติ มมีสิทธิ ขาศึกษา กรณีที สียคาสมัคร ลวจะ มคืน งินคาสมัคร ห มวากรณี ด ทังสิน
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4.3 ผสมัครตองศึกษารายละ อียดของหลักสตรที ประสงคจะสมัคร ขาศึกษา ซึง ด ผย พรบน วบ ซต
ของวิทยาลัย (www.pbic.tu.ac.th) ดยละ อียด กอนดำ นินการสมัครสอบ
5. วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก
5.1 ผลคะ นนสอบมาตรฐานความรภาษาอังกฤษตามทีระบุ ว นขอ 2.2.1
(ยก วนผ ขาศึกษาชาวตางประ ทศที ชภาษาอังกฤษ ปนภาษาหลักประจำชาติ มตองยืนผลสอบ
ภาษาอังกฤษ)
5.2 ผลคะ นนสอบมาตรฐานความรภาษาจีนตามทีระบุ ว นขอ 2.2.2 สำหรับสาขาวิชาจีนศึกษา
5.3 คะ นนสอบสัมภาษณ
5.4 งือน ขอืน
5.4.1 ผมี สิทธิ สอบตองดา นินการขั นตอนตาง ตามกาหนดการ นประกาศนี ละมาสอบตาม
วัน วลา ละสถานทีทีกาหนด มิฉะนันจะถือวาสละสิทธิ
5.4.2 นการคัด ลือกผมี สิทธิ ขาศึกษา จะพิจารณาจากผสมัครที มีคะ นนรวม รียงตามลาดับ
ตาม กณฑคะ นนทีกาหนด ตามจานวนนักศึกษาทีรับ ด
5.4.3 ผลคะ นนสอบมาตรฐานความรภาษาอังกฤษ ละภาษาจีนที ชยืน นการสมัครจะตองมีอายุ
ม กิน 2 ปี นับจากวันสอบจนถึงวันทีสมัคร
5.4.4 ผสมัครทีศึกษา น รง รียนนานาชาติ นประ ทศ ทย หรือศึกษา นสถาบัน นตางประ ทศ ทียัง ม
สา รจการศึกษา ละกาลังศึกษา Grade 12 หรือ ทียบ ทา ละคาดวาจะจบการศึกษาระดับ Grade 12 ภาย น
ดือนกรกฎาคม 2563 จะตองยืนผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคการศึกษา ปนหลักฐาน
ประกอบการสมัคร ทั งนี ผสมัครจะตองสงหลักฐานซึ ง สดงวาสำ รจการศึกษา หวิทยาลัยภาย นวันที 1
สิงหาคม 2563 มิฉะนัน ผสมัครจะหมดสิทธิการ ปนนักศึกษาของ ครงการฯ
5.4.5 การพิจารณาของคณะกรรมการถือ ปนทีสินสุด
5.4.6 ผสมัคร มสามารถขอรับ งินคาสมัครคืน มวากรณี ด ทังสิน
6. การรับสมัคร
6.1 สมัคร ละสง อกสาร นระบบออน ลน ทาง วบ ซต www.admission.pbic.tu.ac.th
6.2 คาสมัครสอบ จำนวน 1,000 บาท
6.3 การชำระคาสมัครสอบ
ชาระ งินคาธรรม นียมการสมัครสอบจำนวน 1,000 บาท ผานระบบ Bill Payment (4 ชองทาง ด ก
คาน ตอรธนาคาร Internet Banking Mobile Banking ละ ต ATM) ดยผสมัครจะ ดรับขอมลการชำระ งิน
ผานระบบ Bill Payment หลังจากสมัคร นระบบออน ลนที www.admission.pbic.tu.ac.th ลว
6.4 ผู้สมัครจะต้องนำเอกสารหลักฐานการสมัครเข้าศึกษาตามข้อ 2.1 และ ข้อ 2.2 ฉบับจริง
มาแสดงต่อวิทยาลัยในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
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หากมี ข อสงสั ย ปรดสอบถาม พิ ม ติ ม ด ที อี มล admission@pbic.tu.ac.th หรื อ ทรศั พ ท
064-585-2596 หรือ 081-778-9551
การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อได้รับการยืนยันจากวิทยาลัยฯ
7. กำหนดการรับสมัคร
รายละเอียด
1. ปิดรับสมัคร
ที www.admission.pbic.tu.ac.th
2. ประกาศรายชือผมีสิทธิสอบสัมภาษณ
ที www.admission.pbic.tu.ac.th ละ www.pbic.tu.ac.th
3. การสอบสัมภาษณ รป บบ: ออน ลน
4. วันสุดทายของการสงผลสอบภาษาอังกฤษ
5. ประกาศผลผผานการคัด ลือก
ที www.admission.pbic.tu.ac.th ละ www.pbic.tu.ac.th
6. ชำระคาธรรม นียม ครงการของภาคการศึกษา 1/2563
จำนวน 15,000 บาท ละคาธรรม นียมหลักสตร
ตรียมความพรอมสำหรับนักศึกษา หม 10,000 บาท
รวมคาธรรม นียมทีตองชำระ 25,000 บาท ผานระบบ
Bill Payment (4 ชองทาง ด ก คาน ตอรธนาคาร
Internet Banking Mobile Banking ละ ต ATM)
ทังนี จะ มคืน งินคาธรรม นียม มวากรณี ด
7. ประกาศรายชือผมีสิทธิ ขาศึกษา (ทียืนยันสิทธิ ขาศึกษา)
ที www.admission.pbic.tu.ac.th ละ www.pbic.tu.ac.th

รอบ Inter Program admission 3
บัดนี - 10 มิถุนายน 2563
(ชำระคาสมัครภาย น วลา 21.00 น.
ของวันที 10 มิถนุ ายน 2563)
15 มิถุนายน 2563
17 มิถนุ ายน 2563
18 มิถนุ ายน 2563
19 มิถุนายน 2563
20 มิถนุ ายน 2563

1 กรกฎาคม 2563

8. หลักฐานประกอบการสมัครออนไลน์ ผู้สมัครลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ
8.1
8.2
8.3
8.4

หลักฐาน/เอกสาร
สา นาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ สำ นา Passport
สา นาหลักฐานซึง สดงวาสา รจการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
ทียบ ทา ชน สา นาวุฒิการศึกษา สา นา บรับรองตามทีระบุ น งือน ขการสมัคร
สา นา บระ บียน สดงผลการ รียนระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย
สา นา บ สดงผลการสอบตาง ตามทีระบุ ว นขอ 2.2
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จำนวน
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด

หลักฐาน/เอกสาร
8.5 รปถายหนาตรง มสวมหมวก มสวม วนตาดา ขนาด 2 นิว
ผู้สมัครต้องนําหลักฐานต้นฉบับในข้อ 8.1, 8.2, 8.3 และ 8.4 มาแสดง
ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

จำนวน
1 รป

9 เงื่อนไขของผู้มีสิทธิข์ ึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
9.1 ตอง ปนผผานการคัด ลือก ละมีสทิ ธิ ขาศึกษา นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตามหลักสตรนี
9.2 ตอง ปนผ สา รจการศึ ก ษาตามหลั ก สตรมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม. 6) หรื อ ที ย บ ทา ละ
หากปรากฏวาผมีสิทธิ ขาศึกษา มสา รจการศึกษาตามทีกาหนด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะ มรับ ขาศึกษา
หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้มี สิทธิ์ เข้าศึกษาคนใดมีคุณสมบัติ
ไม่ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าการมี สิทธิ์เข้าศึกษาในครั้งนี้ เป็นโมฆะ และจะไม่คืน
เงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
9.3 ม ปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอืน วน ต การศึกษา นมหาวิทยาลัย ปิด
หรือการศึกษาหลักสตรทาง กล (Online) ที ดรับปริญญา
9.4 ม ปนผปวยหรืออย นสภาวะที ปนอุปสรรคราย รงตอการศึกษา
9.5 ม ปนผประพฤติผิดศีลธรรมอันดี หรือมีพฤติกรรม สือม สียอยางราย รง
9.6 หากมีการตรวจสอบพบวาผซึง ดขึนทะ บียน ปนนักศึกษา มมีคุณสมบัติหรือมีคุณลักษณะตองหาม
ตามที มหาวิทยาลัยกำหนด ว ดย ด ช อกสารหลักฐานประกอบการขึ นทะ บียนอัน ปน ทจ มหาวิทยาลัย
จะ พิกถอนการขึนทะ บียนการ ปนนักศึกษา ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
10. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
นักศึกษาตอง สียคาธรรม นียมการศึกษาตลอดหลักสตร ตามรายละ อียดที ปรากฏ นระ บียบ ละ
ประกาศ ดังตอ ปนี
10.1 ระ บียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยอัตราคาธรรม นียมการศึกษาชั นปริญญาตรี ครงการ
พิ ศษ พ.ศ. 2553
10.2 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รื อง คาธรรม นียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสตรชั น
ปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค พ.ศ. 2554
ประกาศ ณ วันที 3 มิถุนายน พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารย ดร. ชาลี จริญลาภ
นพรัตน ) รองอธิการบดีฝ ายวิชาการ ปฏิบัติ
การ ทนอธิการบดี
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