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ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 รอบ Inter Program-admission 3 

โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เห็นสมควรเปดรับสมัครบุคคลเขาศึกษา โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ประจําปการศึกษา 

2563 รอบ Inter Program-admission 3 จึงขอประกาศกําหนดการรับสมัครและการคัดเลือก ตลอดจนรายละเอียดตาง ๆ 

ดังตอไปน้ี 

1. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสังคมสงเคราะหศาสตร 

ศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร ทั้งน้ี การเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรสงวนสิทธ์ิ 

ในการกําหนดสถานที่ศึกษาตามความเหมาะสม โดยมติสภามหาวิทยาลัย  

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

2.1 คุณสมบัติทั่วไป

2.1.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาภาคสุดทายของชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทาทั้งในและตางประเทศ 

ตามระบบการศึกษาของประเทศไทยหรือตางประเทศ   

หมายเหตุ: ผูสมัครที่กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในตางประเทศ หรือโรงเรียนนานาชาติ  

ในประเทศไทย ตองสงหลักฐานการศึกษาใหคณะพิจารณา ตามเกณฑการเทียบคุณวุฒิที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศไว 

2.1.2 ไมเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน เวนแตการศึกษาในมหาวิทยาลัยเปด หรือการศึกษา

หลักสูตรทางไกล (Online) ที่ไดรับปริญญา 

2.1.3 ไมเปนผูปวยหรืออยูในสภาวะที่จะเปนอุปสรรครายแรงตอการศึกษา  

2.1.4 ไมเปนผูประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอยางรายแรง 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร รอบ Inter Program-admission 3 

2.2.1 ผลการศึกษา 

2.2.1.1 ผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ตองมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  

ไมต่ํากวา 2.50 หรือตองไดคะแนนเฉลี่ยในหมวดวิชาคณิตศาสตรและสังคมศึกษา ไมต่ํากวา 2.50 หรือ 

- ผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ตองมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4-5 ภาคการศึกษา (ม.4–ม.6 ภาคแรก) 

ไมต่ํากวา 2.50 หรือตองไดคะแนนเฉลี่ยในหมวดวิชาคณิตศาสตรและสังคมศึกษา ไมต่ํากวา 2.50 

- ผูสมัครที่ใชผลสอบ  

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/แคนนาดา

       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) ซ่ึ งอยู ในความดู แลของ  New Zealand Qualifications Authority (NZQA) จํ านวนไมน อยกว า  80  หน วย กิต 

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)  

ทั้งน้ี 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 ไมซํ้ากัน 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)  

ทั้งน้ี การพิจารณาตามเกณฑขอที่ 3.2 ใหมีผลสําหรับผูจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ของประเทศนิวซีแลนดตั้งแตปการศึกษา 2552 เปนตนไป 

4. หลักสูตรนานาชาติ International Baccalaureate (IB) 

4.1 ผูสมัครจะตองไดรับประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนในประเทศไทยที่ไดรับ

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 โดยแตละวิชาจะตองไมซํ้ากัน และ

ไดผลการเรียนในแตละวิชา ไมนอยกวาเกรด 3  

5. หลักสูตรนานาชาติจากประเทศอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากขอ 1-4 

 ตรวจสอบการเทียบวุฒิตางประเทศ จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อ ง การเทียบความรูวุฒิ

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

การศึกษาเทากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 

ของที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยได  

2.2.1.2 ยกเวนผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ เน่ืองจากระยะเวลาในการสมัครรอบ Inter Program-

admission 3 อยูในชวงสถานการณของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะสังคมสงเคราะหศาสตร จึงยกเวน 

ผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษใหกับผูสมัครที่ยังไมมีผลสอบภาษาอังกฤษ ทั้งน้ี หากผูสมัครผานการคัดเลือกแลวใหสงผล

คะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษอยางใดอยางหน่ึง ภายในภาคการศึกษาที่ 1/2563 มิฉะน้ัน ผูสมัครจะหมดสิทธ์ิการเปนนักศึกษา 

โดยสงผลคะแนนภาษาอังกฤษอยางใดอยางหน่ึง ดังตอไปน้ี 

(1) IELTS (Academic) ระดับ 6 ขึ้นไป หรือ 

(2) TOEFL: CBT (Computer-based test) 173 คะแนนขึ้นไป , PBT (Paper-based test) 500 คะแนน 

ขึ้นไป IBT (Internet-based test) 61 คะแนนขึ้นไป หรือ 

(3) TU-GET 500 คะแนนขึ้นไป 

(4) NEW SAT (Evidence-Based Reading and Writing Part) 450 คะแนนขึ้นไป 

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

3. จ านวนรับสมัคร จ านวน 30 คน

4.   เง่ือนไขการสมัคร

4.1 ผูสมัครทุกคนมีสิทธ์ิคนละ 1 สิทธ์ิ ในการตัดสินใจเรียนสาขาวิชาใดวิชาหน่ึง ทั้งน้ี ผูสมัครสามารถสมัครไดหลายสาขาวิชา

หรือสมัครรอบใดก็ไดตามหลักเกณฑที่กําหนด แตเม่ือยืนยันสิทธ์ิแลว จะไมสามารถสมัครเขารับการคัดเลือกในรอบถัดไป  

หากตองการสมัครในรอบถัดไป จะตองสละสิทธ์ิที่มีอยูกอน ซ่ึงการยืนยันสิทธ์ิและการสละสิทธ์ิจะตองดําเนินการผานระบบบริหาร

จัดการสิทธ์ิของ ทปอ. ภายในระยะเวลาที่กําหนดไวเทาน้ัน ทั้งน้ี การสละสิทธ์ิที่ไดรับแลวเพื่อใชสิทธ์ิใหม จะกระทําไดเพียงครั้งเดียว 

การสละสิทธ์ินอกเหนือจากระยะเวลาไมนับเปนการสละสิทธ์ิในระบบกลาง  

4.2 ผูสมัครตองตรวจสอบและรับรองตนเองวามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบ 

ในภายหลังพบวาผูสมัครรายใดมีคุณสมบัติไมตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือวาผูน้ันขาดคุณสมบัติไมมีสิทธ์ิเขาศึกษา กรณีที่ 

เสียคาสมัครแลวจะไมคืนเงินคาสมัครใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

5. วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี www.spdtu.com

5.1 เกณฑการคัดเลือก รอบ Inter Program-admission 3

5.1.1 ผูสมัครที่มีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑที่กําหนด จะตองเขาสอบสัมภาษณตามที่ทางโครงการศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา ดําเนินการจัดสอบ 

5.1.2 คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ 

5.2 เงื่อนไขอ่ืน ๆ 
5.2.1 ผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณตองดําเนินการขั้นตอนตาง  ๆ  ตามกําหนดการในประกาศน้ี และสอบสัมภาษณในวัน และ

เวลาตามที่กําหนด มิฉะน้ันจะถือวาสละสิทธ์ิ  

5.2.2 ในการคัดเลือกผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา จะพิจารณาจากผูสมัครที่มีคะแนนรวมเรียงตามลําดับ ตามเกณฑคะแนนที่

กําหนด ตามจํานวนนักศึกษาที่รับไดในแตละกลุมของแตละสาขา  

5.2.3 คะแนนสอบมาตรฐานที่ใชยื่นในการสมัครจะตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับจากวันสอบ โดยจะนําผลคะแนนสอบ 

ครั้งที่ดีที่สุดมาพิจารณาคัดเลือก  
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5.2.4 ผูสมัครที่ศึกษาในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ที่ยังไมสําเร็จการศึกษาตองยื่นใบรับรองจากโรงเรียนวากําลัง

ศึกษา Grade 12 หรือเทียบเทา และคาดวาจะจบการศึกษาระดับ Grade 12 ภายในเดือนพฤษภาคม 2563 พรอมทั้งผลการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคการศึกษา เปนหลักฐานประกอบการสมัคร  

5.2.5 ผูสมัครที่ศึกษาในสถาบันในตางประเทศที่ยังไมจบการศึกษาตองยื่นใบรับรองจากโรงเรียนวากําลังศึกษา  

Grade 12 หรือเทียบเทา และคาดวาจะจบการศึกษาระดับ Grade 12 ภายในเดือนพฤษภาคม 2563 พรอมทั้งผลการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคการศึกษา เปนหลักฐานประกอบการสมัคร นอกจากน้ัน ผูสมัครจะตองสงหลักฐานการศึกษาใหคณะ

ภายในวันแรกของการเรียน ในภาคการศึกษาที่ 1/2563 มิฉะน้ัน ผูสมัครจะหมดสิทธ์ิการเปนนักศึกษาของโครงการฯ 

5.2.6 ผูสมัครที่ศึกษาในระบบการศึกษาที่มิไดคํานวนคา GPAX จะตองยื่นจดหมายรับรองการเรียนและความประพฤติ

จากอาจารยในสถาบันเดิม อยางนอย 1 ฉบับเปนหลักฐานประกอบการสมัคร 

5.2.7 การพิจารณาของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด 

5.2.8 ผูสมัครไมสามารถขอรับเงินคาสมัครคืนไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

6.   การรับสมัคร  

 6.1 สมัครและสงเอกสารในระบบออนไลน ทางเว็บไซต www.spdtu.com หรือสมัครดวยตนเอง หรือสงเอกสารทางไปรษณีย 

โดยสงใบสมัครและแนบสําเนาเอกสารประกอบ พรอมดวยหลักฐานการโอนเงินฉบับจริงถึงคณะสังคมสงเคราะหศาสตร   

(สมัครสอบปริญญาตรีสาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา) เลขที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ถนนพระจันทร เขตพระนคร 

กรุงเทพฯ 10200 

 6.2 คาสมัคร 1,000 บาท  

 6.3 ชําระเงินคาสมัคร โดยโอนเงินเขาบัญชีเลขที่ 114-219456-7 ชื่อบัญชี “SPD THAMMASAT” ประเภทออมทรัพย

ธนาคารไทยพาณิชยจํากัด (มหาชน) สาขาทาพระจันทร  

6.4 หากมีขอสงสัยสอบถามเพิ่มเติมไดที่ E-mail : spd.thammasat@gmail.com หรือโทรศัพท 02-613 2532 

การสมัครจะสมบูรณเม่ือโครงการฯ ไดรับหลักฐานการโอนเงินคาสมัครภายใน 3 วัน นับตั้งแตวันสงใบสมัคร 

7. ก าหนดการรับสมัคร

รายละเอียด วัน เดือน ปี 

1. รับสมัคร บัดน้ี - 10 มิถุนายน 2563 

2. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ 17 มิถุนายน 2563 

3. สอบสัมภาษณ 19 มิถุนายน 2563 

4. ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก 25 มิถุนายน 2563 

5. ชําระคาธรรมเนียมพิเศษเก็บแรกเขา จํานวนเงิน 50,000 บาท (หาหม่ืนบาทถวน)  

เพื่อยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษา  

โดยสงหลักฐานการโอนเงินที่ E-mail : spd.thammasat@gmail.com  

และทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาธรรมเนียมไมวากรณีใด ๆ 

29 - 30 มิถุนายน 2563 

6. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา (ที่ยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษา) 3 กรกฎาคม 2563 
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8.  หลักฐานประกอบการสมัคร ผู้สมัครลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 

8.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ Passport 1  ชุด 

8.2 สําเนาหลักฐานซ่ึงแสดงวาสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 1  ชุด 

เชน สําเนาวุฒิการศึกษา สําเนาใบรับรองหรือใบเทียบวุฒิตามที่ระบุในเงื่อนไขการสมัคร 

8.3 สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 1  ชุด 

8.4 สําเนาใบแสดงผลการสอบตาง ๆ ตามที่ระบุไว 1  ชุด 

8.5 หลักฐานการโอนคาสมัครสอบทางธนาคาร 1  ชุด 

ผูสมัครตองสงหลักฐานในขอ 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 และ 8.5 พรอมใบสมัคร ที่ E-mail : spd.thammasat@gmail.com 

9.  เง่ือนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 

9.1 ตองเปนผูผานการคัดเลือกและมีสิทธ์ิเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตามโครงการน้ี  

9.2 ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา และหากปรากฏวาผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา

ไมสําเร็จการศึกษาตามที่กําหนด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะไมรับเขาศึกษา  

หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตรวจสอบพบภายหลังวาผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไมครบถวนตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนด จะถือวาการมีสิทธ์ิเขาศึกษาในครั้งน้ี เปนโมฆะ และจะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ  

9.3 ไมเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน เวนแต การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปด หรือการศึกษาหลักสูตร

ทางไกล (Online) ที่ไดรับปริญญา 

9.4 ไมเปนผูปวยหรืออยูในสภาวะที่จะเปนอุปสรรครายแรงตอการศึกษา  

9.5 ไมเปนผูประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอยางรายแรง 

9.6 หากมีการตรวจสอบพบวาผูซ่ึงไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาไมมีคุณสมบัติหรือมีคุณลักษณะตองหามตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนดไว หรือไดใชเอกสารหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนอันเปนเท็จ มหาวิทยาลัย จะเพิกถอนการขึ้นทะเบียนการเปน

นักศึกษา ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

10.  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  

 นักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ดังตอไปน้ี 

 - ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรี โครงการพิเศษ พ.ศ. 2553 

ประกาศ  ณ  วันที่       มิถุนายน  พ.ศ. 2563 

(รองศาสตราจารย ดร. ชาลี เจริญลาภนพรัตน) 

             รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

              ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
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