ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2563 รอบ Inter Program-admission 3
ดยทีมหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร หนสมควร ปดรับ สมัครบุค คล ขาศึ กษา ครงการปริญ ญาตรีภ าคพิ ศษ หลักสตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาน ยบายสังคม ละการพัฒนา (หลักสตรนานาชาติ) คณะสังคมสง คราะหศาสตร ประจาปการศึกษา
2563 รอบ Inter Program-admission 3 จึ ง ขอประกาศกาหนดการรั บ สมั ค ร ละการคัด ลื อก ตลอดจนรายละ อี ย ดตาง
ดังตอ ปนี
1. สถานที่จัดการเรียนการสอน
หลักสตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาน ยบายสังคม ละการพัฒนา (หลักสตรนานาชาติ) คณะสังคมสง คราะหศาสตร
ศึ กษาที มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ทาพระจั นทร ทั งนี การ ปลี ยน ปลงสถานที ศึ กษา มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตรสงวนสิ ทธิ
นการกาหนดสถานทีศึกษาตามความ หมาะสม ดยมติสภามหาวิทยาลัย
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
2.1 คุณสมบัติทัว ป
2.1.1 ปนผสา รจการศึกษาหรือกาลังศึกษาภาคสุดทายของชันมัธยมศึกษาปที 6 หรือ ทียบ ทาทัง น ละตางประ ทศ
ตามระบบการศึกษาของประ ทศ ทยหรือตางประ ทศ
หมาย หต: ผสมัครทกาลั งศกษาหรอสา รจการศกษาจากสถาบั นการศกษา นตางประ ทศ หรอ รง รยนนานาชาติ
นประ ทศ ทย ตองสงหลักฐานการศกษา หคณะพิจารณา ตาม กณฑการ ทยบคณวฒิทกระทรวงศกษาธิการประกาศ ว
2.1.2 ม ปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอืน วน ตการศึกษา นมหาวิทยาลัย ปด หรือการศึกษา
หลักสตรทาง กล (Online) ที ดรับปริญญา
2.1.3 ม ปนผปวยหรืออย นสภาวะทีจะ ปนอุปสรรคราย รงตอการศึกษา
2.1.4 ม ปนผประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรม สือม สียอยางราย รง
2.2 คุณสมบัติ ฉพาะของผสมัคร รอบ Inter Program-admission 3
2.2.1 ผลการศึกษา
2.2.1.1 ผสา รจการศึ กษาระดั บ มั ธยมศึ กษาตอนปลายหรือ ทีย บ ทา ตองมี ผ ลการ รี ย น ฉลียสะสม (GPAX)
มตากวา 2.50 หรือตอง ดคะ นน ฉลีย นหมวดวิชาคณิตศาสตร ละสังคมศึกษา มตากวา 2.50 หรือ
- ผทีกาลังศึกษาชันมัธยมศึกษาปที 6 ตองมีผลการ รียน ฉลียสะสม 4-5 ภาคการศึกษา (ม.4–ม.6 ภาค รก)
มตากวา 2.50 หรือตอง ดคะ นน ฉลีย นหมวดวิชาคณิตศาสตร ละสังคมศึกษา มตากวา 2.50
- ผสมัครที ชผลสอบ
1. ระบบอังกฤษ
1.1 ผสมัครมีผลสอบระดับ GCE ‘A’ Level จานวน 3 วิชา กรด A*-C หรือ
1.2 ผสมัครมีผลสอบ Cambridge Pre-U จานวน 3 วิชา ตละรายวิชา กรดขันตา M1 หรือ D1-D3
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2. ระบบอ มริกา/ คนนาดา
ผสมัครทีสอบ GED กอน ดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ละมีผลสอบ GED 5 รายวิชา มีคะ นนรวม
มนอยกวา 2,250 คะ นน ตละวิชาตอง ดอยางนอย 410 คะ นน
ผสมัครทีสอบ GED ตัง ต ดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ละมีผลสอบ GED 4 รายวิชา ดยมีคะ นน
ตละวิชาอยางนอย 165 คะ นน ดยสามารถ ทียบ ทาการจบมัธยมปลาย นสายศิลป-ภาษา หรือ ศิลป-คานวณ ( ดิม) ด ทานัน
3. ระบบนิวซี ลนด
3.1 ผสมั ค รที สอบผานวิ ช า New Zealand National Certificate of Educational Achievement
(NCEA) ซึ งอย นความด ลของ New Zealand Qualifications Authority (NZQA) จานวน มนอยกวา 80 หนวยกิ ต
ประกอบดวย
- วิชา น Level 2 หรือสงกวาจานวน มนอยกวา 60 หนวยกิต ละ
- วิชา น Level 1 หรือสงกวาจานวน มนอยกวา 20 หนวยกิต
การพิจารณา หนับวิชา English for Speaker of other Languages (ESLO) ปนอีก 1 วิชา ดดวย
ผจบการศึ กษาจะตอง ดรั บ ประกาศนี ย บั ต ร NCEA level 2 บ สดงผลการสอบ (Record of
Achievement) หนั ง สื อรั บ รองระดั บ จานวนวิ ช า ละจานวนหนวยกิ ต ของ ตละวิ ช าจาก New Zealand Qualifications
Authority (NZQA)
ทั งนี การพิ จ ารณาตาม กณฑขอที 3.1 หมี ผ ลสาหรั บ ผจบการศึ ก ษา นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนปลายของประ ทศนิวซี ลนดตัง ตปการศึกษา 2553 ปนตน ป หรือ
3.2 ผสมั ค รที สอบผานวิ ช า New Zealand National Certificate of Educational Achievement
(NCEA) น Level 2 หรือสงกวา อยางนอย 5 วิชา มซากัน นับจานวนรวม มนอยกวา 60 หนวยกิต ประกอบดวยวิชาบัง คั บ
2 วิชา ด ก
- English (literacy) น Level 2 หรือสงกวา อยางนอย 4 หนวยกิต
- Mathematics (numeracy) น Level 2 หรือสงกวา อยางนอย 4 หนวยกิต
การพิจารณา มนับรวมวิชา English for Speaker of Languages (ESLO)
ผจบการศึกษาจะตอง ดรับ บ สดงผลการสอบ (Record of Achievement) หนังสือรับรองระดับ
จานวนวิชา ละจานวนหนวยกิตของ ตละวิชาจาก New Zealand Qualifications Authority (NZQA)
ทังนี การพิจารณาตาม กณฑขอที 3.2 หมีผลสาหรับผจบการศึกษา นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ของประ ทศนิวซี ลนดตัง ตปการศึกษา 2552 ปนตน ป
4. หลักสตรนานาชาติ International Baccalaureate (IB)
4.1 ผสมัครจะตอง ดรับประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจาก รง รียน นประ ทศ ทยที ดรับ
การรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ (High School Diploma) หรือ
4.2 ผสมัครทีสา รจการศึกษาจากตางประ ทศ จะตอง ดรับ IB Diploma กลาวคือ ปนผมีผลคะ นน
รวมจาก 5 หมวดวิชา ละอีก 1 วิชา ลือก มตากวา 24 คะ นน พรอมกับผานการประ มิน Extended Essay (EE), Theory of
Knowledge (TOK) ละ Creativity, Action & Service (CAS) ตาม กณฑของ International Baccalaureate Organisation
(IBO) หรือ
4.3 ดรับ IB Diploma Course Results (IBCR) อยางนอย 5 วิชา ดย ตละวิชาจะตอง มซากัน ละ
ดผลการ รียน น ตละวิชา มนอยกวา กรด 3
5. หลักสตรนานาชาติจากประ ทศอืน ทีนอก หนือจากขอ 1-4
ตรวจสอบการ ที ย บวุ ฒิ ต างประ ทศ จากประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ รื อง การ ที ย บความรวุฒิ
ตางประ ทศ ประกาศ ณ วันที 18 มกราคม พ.ศ. 2545
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6. สาหรับผทีจบการศึกษาหรือมีผลการสอบกอนวันที 1 สิงหาคม 2562 อนุ ลม ห ช กณฑการ ทียบวุฒิ
การศึกษา ทากับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย นระบบการคัด ลือกบุ คคล ขาศึกษา นสถาบันอุดมศึกษา ประจาปการศึกษา 2562
ของทีประชุมอธิการบดี หงประ ทศ ทย ด
2.2.1.2 ยก วนผลคะ นนมาตรฐานภาษาอั ง กฤษ นื องจากระยะ วลา นการสมั ค รรอบ Inter Programadmission 3 อย นชวงสถานการณของ รคติด ชือ วรัส ค รนา 2019 (COVID-19) คณะสั ง คมสง คราะหศาสตร จึ ง ยก วน
ผลคะ นนมาตรฐานภาษาอัง กฤษ หกั บผสมัครทียัง มมีผ ลสอบภาษาอั ง กฤษ ทังนี หากผสมัครผานการคัด ลื อก ลว หสงผล
คะ นนมาตรฐานภาษาอังกฤษอยาง ดอยางหนึง ภาย นภาคการศึกษาที 1/2563 มิฉะนัน ผสมัครจะหมดสิทธิการ ปนนักศึกษา
ดยสงผลคะ นนภาษาอังกฤษอยาง ดอยางหนึง ดังตอ ปนี
(1) IELTS (Academic) ระดับ 6 ขึน ป หรือ
(2) TOEFL: CBT (Computer-based test) 173 คะ นนขึ น ป, PBT (Paper-based test) 500 คะ นน
ขึน ป IBT (Internet-based test) 61 คะ นนขึน ป หรือ
(3) TU-GET 500 คะ นนขึน ป
(4) NEW SAT (Evidence-Based Reading and Writing Part) 450 คะ นนขึน ป
(5) GSAT มตากวา 450 คะ นน (Reading, Writing and Language)
3. จานวนรับสมัคร จานวน 30 คน
4. เงื่อนไขการสมัคร
4.1 ผสมัครทุกคนมีสิทธิคนละ 1 สิทธิ นการตัดสิน จ รียนสาขาวิชา ดวิชาหนึง ทังนี ผสมัครสามารถสมัคร ดหลายสาขาวิช า
หรื อสมั ค รรอบ ดก ดตามหลั ก กณฑที กาหนด ต มื อยื นยั นสิ ท ธิ ลว จะ มสามารถสมั ค ร ขารั บ การคั ด ลื อก นรอบถัด ป
หากตองการสมัคร นรอบถัด ป จะตองสละสิทธิทีมีอยกอน ซึงการยืนยันสิทธิ ละการสละสิทธิจะตองดา นินการผานระบบบริหาร
จัดการสิทธิของ ทปอ. ภาย นระยะ วลาทีกาหนด ว ทานัน ทังนี การสละสิทธิที ดรับ ลว พือ ชสิทธิ หม จะกระทา ด พียงครัง ดียว
การสละสิทธินอก หนือจากระยะ วลา มนับ ปนการสละสิทธิ นระบบกลาง
4.2 ผสมั ค รตองตรวจสอบ ละรับ รองตน องวามี คุ ณสมบั ติตรงตามประกาศการรับ สมั คร หากมหาวิ ท ยาลั ย ตรวจสอบ
นภายหลังพบวาผสมัครราย ดมีคุณสมบัติ มตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือวาผนันขาดคุณสมบัติ มมีสิทธิ ขาศึกษา กรณีที
สียคาสมัคร ลวจะ มคืน งินคาสมัคร ห มวากรณี ด ทังสิน
5. วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.spdtu.com
5.1 กณฑการคัด ลือก รอบ Inter Program-admission 3
5.1.1 ผสมัครทีมีคุณสมบัติ ปน ปตาม กณฑทีกาหนด จะตอง ขาสอบสัมภาษณตามทีทาง ครงการศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาน ยบายสังคม ละการพัฒนา ดา นินการจัดสอบ
5.1.2 คัด ลือก ดยการสอบสัมภาษณ
5.2 งือน ขอืน
5.2.1 ผมีสิทธิสอบสัมภาษณตองดา นินการขันตอนตาง ตามกาหนดการ นประกาศนี ละสอบสัมภาษณ นวัน ละ
วลาตามทีกาหนด มิฉะนันจะถือวาสละสิทธิ
5.2.2 นการคัด ลือกผมี สิท ธิ ขาศึ กษา จะพิจารณาจากผสมัครที มีคะ นนรวม รียงตามลาดับ ตาม กณฑคะ นนที
กาหนด ตามจานวนนักศึกษาทีรับ ด น ตละกลุมของ ตละสาขา
5.2.3 คะ นนสอบมาตรฐานที ชยืน นการสมัครจะตองมี อายุ ม กิ น 2 ป นับจากวันสอบ ดยจะนาผลคะ นนสอบ
ครังทีดีทีสุดมาพิจารณาคัด ลือก
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5.2.4 ผสมัครทีศึกษา น รง รียนนานาชาติ นประ ทศ ทย ทียัง มสา รจการศึก ษาตองยืน บรับรองจาก รง รียนวากาลัง
ศึกษา Grade 12 หรือ ทียบ ทา ละคาดวาจะจบการศึกษาระดับ Grade 12 ภาย น ดือนพฤษภาคม 2563 พรอมทังผลการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคการศึกษา ปนหลักฐานประกอบการสมัคร
5.2.5 ผสมั ค รที ศึ กษา นสถาบั น นตางประ ทศที ยั ง มจบการศึ กษาตองยื น บรั บ รองจาก รง รี ย นวากาลั ง ศึ ก ษา
Grade 12 หรือ ทียบ ทา ละคาดวาจะจบการศึกษาระดับ Grade 12 ภาย น ดือนพฤษภาคม 2563 พรอมทังผลการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคการศึกษา ปนหลักฐานประกอบการสมัคร นอกจากนัน ผสมัครจะตองสงหลักฐานการศึกษา หคณะ
ภาย นวัน รกของการ รียน นภาคการศึกษาที 1/2563 มิฉะนัน ผสมัครจะหมดสิทธิการ ปนนักศึกษาของ ครงการฯ
5.2.6 ผสมัครทีศึกษา นระบบการศึกษาทีมิ ดคานวนคา GPAX จะตองยืนจดหมายรับรองการ รียน ละความประพฤติ
จากอาจารย นสถาบัน ดิม อยางนอย 1 ฉบับ ปนหลักฐานประกอบการสมัคร
5.2.7 การพิจารณาของคณะกรรมการถือ ปนทีสินสุด
5.2.8 ผสมัคร มสามารถขอรับ งินคาสมัครคืน มวากรณี ด ทังสิน
6. การรับสมัคร
6.1 สมัคร ละสง อกสาร นระบบออน ลน ทาง วบ ซต www.spdtu.com หรือสมัครดวยตน อง หรือสง อกสารทาง ปรษณีย
ดยสง บสมั ค ร ละ นบสา นา อกสารประกอบ พรอมดวยหลั กฐานการ อน งิ นฉบั บ จริ ง ถึ ง คณะสั ง คมสง คราะหศาสตร
(สมัครสอบปริญญาตรีสาขาวิชาน ยบายสังคม ละการพัฒนา) ลขที 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ถนนพระจันทร ขตพระนคร
กรุง ทพฯ 10200
6.2 คาสมัคร 1,000 บาท
6.3 ชาระ งิ น คาสมั ค ร ดย อน งิ น ขาบั ญ ชี ลขที 114-219456-7 ชื อบั ญ ชี “SPD THAMMASAT ประ ภทออมทรัพย
ธนาคาร ทยพาณิชยจากัด (มหาชน) สาขาทาพระจันทร
6.4 หากมีขอสงสัยสอบถาม พิม ติม ดที E-mail : spd.thammasat@gmail.com หรือ ทรศัพท 02-613 2532
การสมัครจะสมบรณ มือ ครงการฯ ดรับหลักฐานการ อน งินคาสมัครภาย น 3 วัน นับตัง ตวันสง บสมัคร
7. กาหนดการรับสมัคร
รายละเอียด

วัน เดือน ปี

1. รับสมัคร
2. ประกาศรายชือผมีสิทธิสอบสัมภาษณ
3. สอบสัมภาษณ
4. ประกาศรายชือผผานการคัด ลือก
5. ชาระคาธรรม นียมพิ ศษ กบ รก ขา จานวน งิน 50,000 บาท (หาหมืนบาทถวน)
พือยืนยันสิทธิ ขาศึกษา
ดยสงหลักฐานการ อน งินที E-mail : spd.thammasat@gmail.com
ละทาง ครงการฯ ขอสงวนสิทธิ มคืน งินคาธรรม นียม มวากรณี ด
6. ประกาศรายชือผมีสิทธิ ขาศึกษา (ทียืนยันสิทธิ ขาศึกษา)

บัดนี - 10 มิถุนายน 2563
17 มิถุนายน 2563
19 มิถุนายน 2563
25 มิถุนายน 2563
29 - 30 มิถุนายน 2563
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8. หลักฐานประกอบการสมัคร ผู้สมัครลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ
8.1 สา นาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ Passport
1 ชุด
8.2 สา นาหลักฐานซึง สดงวาสา รจการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ทียบ ทา
1 ชุด
ชน สา นาวุฒิการศึกษา สา นา บรับรองหรือ บ ทียบวุฒิตามทีระบุ น งือน ขการสมัคร
8.3 สา นา บระ บียน สดงผลการ รียนระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย
1 ชุด
8.4 สา นา บ สดงผลการสอบตาง ตามทีระบุ ว
1 ชุด
8.5 หลักฐานการ อนคาสมัครสอบทางธนาคาร
1 ชุด
ผสมัครตองสงหลักฐาน นขอ 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 ละ 8.5 พรอม บสมัคร ที E-mail : spd.thammasat@gmail.com
9. เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
9.1 ตอง ปนผผานการคัด ลือก ละมีสิทธิ ขาศึกษา นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตาม ครงการนี
9.2 ตอง ปนผสา รจการศึกษาตามหลักสตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ทียบ ทา ละหากปรากฏวาผมีสิทธิ ขาศึ กษา
มสา รจการศึกษาตามทีกาหนด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะ มรับ ขาศึกษา
หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตรวจสอบพบภายหลังวาผมีสิทธิ ขาศึกษาคน ดมีคุณสมบัติ มครบถวนตามทีมหาวิทยาลัย
กาหนด จะถือวาการมีสิทธิ ขาศึกษา นครังนี ปน มฆะ ละจะ มคืน งิน ห มวากรณี ด
9.3 ม ปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอืน วน ต การศึกษา นมหาวิทยาลัย ปด หรือการศึกษาหลักสตร
ทาง กล (Online) ที ดรับปริญญา
9.4 ม ปนผปวยหรืออย นสภาวะทีจะ ปนอุปสรรคราย รงตอการศึกษา
9.5 ม ปนผประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรม สือม สียอยางราย รง
9.6 หากมีการตรวจสอบพบวาผซึง ดขึนทะ บียน ปนนักศึกษา มมีคุณสมบัติหรือมีคุณลักษณะตองหามตามทีมหาวิทยาลัย
กาหนด ว หรือ ด ช อกสารหลั กฐานประกอบการขึ นทะ บีย นอั น ปน ทจ มหาวิทยาลัย จะ พิ กถอนการขึ นทะ บีย นการ ปน
นักศึกษา ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
10. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
นักศึกษาตองชาระคาธรรม นียมการศึกษาตลอดหลักสตร ดังตอ ปนี
- ระ บียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยอัตราคาธรรม นียมการศึกษาชันปริญญาตรี ครงการพิ ศษ พ.ศ. 2553
ประกาศ ณ วันที 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารย ดร. ชาลี จริญลาภนพรัตน)
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ปฏิบัติการ ทนอธิการบดี
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