
  

 

 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

เรื่อง  การรบัสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตร ี

โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซยีน - จีน) (หลักสูตรนานาชาติ)  

คณะศิลปศาสตร ์ประจําปกีารศึกษา 2563 รอบ Inter Program - admission 3   

………………………………………………… 

 โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 

โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ 

ประจําปีการศึกษา 2563 รอบ Inter Program - admission 3 จึงขอประกาศกําหนดการรับสมัครและการคัดเลือก 

ตลอดจนรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปน้ี 
 

1. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน - จีน) (หลักสูตรนานาชาติ)             

คณะศิลปศาสตร์ ศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์ ทั้งน้ีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ ศึกษา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สงวนสิทธ์ิในการกําหนดสถานที่ศึกษาตามความเหมาะสม โดยมติสภามหาวิทยาลัย  
 

2. คุณสมบัติผู้มีสิทธ์ิสมัคร 

     2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

          2.1.1 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาภาคสุดท้ายของช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรอืเทียบเท่า      

ทั้งในและต่างประเทศ ตามระบบการศึกษาของประเทศไทยหรือต่างประเทศ  

     หมายเหตุ: ผู้สมัครที่กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ หรือ

โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ต้องส่งหลักฐานการศึกษาให้คณะพิจารณาเกณฑ์การเทียบวุฒิที่

กระทรวงศึกษาธิการประกาศไว้   

          2.1.2 ไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น เว้นแต่การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิด 

หรือการศึกษาหลกัสูตรทางไกล (Online) ที่ได้รับปริญญา 

          2.1.3 ไม่เป็นผูป้่วยหรอือยู่ในสภาวะทีจ่ะเป็นอปุสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา 

          2.1.4 ไม่เป็นผูป้ระพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียร้ายแรง   

     2.2 คุณสมบัติผู้มสีิทธ์ิสมัคร รอบ Inter Program - admission 3   

          2.2.1 มีผลสําเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรอืเทียบเท่า หรอืผลการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

รวมกัน 4 ภาคการศึกษา ข้ึนไป หรือเทียบเท่า หรือผู้ที่ใช้ผลสอบ GED ต้องมีคะแนนดังน้ี 

               - ผูส้มคัรทีส่อบ GED ก่อนเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 และมผีลสอบ GED 5 รายวิชา มคีะแนนรวม

ไม่น้อยกว่า 2,250 คะแนน แต่ละวิชาต้องได้อย่างน้อย 410 คะแนน 
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               - ผู้สมัครทีส่อบ GED ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 และมีผลสอบ GED 4 รายวิชา โดยมี

คะแนนแต่ละวิชาอย่างน้อย 165 คะแนน โดยสามารถเทียบเท่าการจบมัธยมปลายในสายศิลป-์ภาษา หรือ 

ศิลป-์คํานวณ (เดิม) ได้เท่าน้ัน 
 

          2.2.2 มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหน่ึง ดังน้ี 

               - IELTS  ระดับ 6.0 ข้ึนไป   หรือ 

               - TOEFL (IBT) 61 คะแนนข้ึนไป  หรือ 

               - TU-GET 500 คะแนนข้ึนไป   หรือ 

               - TU-GET (CBT) 61 คะแนนข้ึนไป  หรือ 

               - SAT (Critical Reading) 350 คะแนนข้ึนไป หรือ 

               - NEW SAT (Reading and Writing) 400 คะแนนข้ึนไป หรือ 

               - GSAT (Verbal) 400 คะแนนข้ึนไป     

(ผลสอบต้องไมเ่กิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร) 
 

3. จํานวนรับสมัคร จํานวน 25 คน 
  

4. เงื่อนไขการสมัคร 

     4.1 ผู้สมัครทุกคนมีสิทธ์ิคนละ 1 สิทธ์ิ ในการตัดสินใจเรียนสาขาวิชาใดวิชาหน่ึง ทั้งน้ี ผู้สมัครสามารถ

สมัครได้หลายสาขาวิชาหรือสมัครรอบใดก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด แต่เมื่อยืนยันสิทธ์ิแล้ว จะไม่สามารถสมัคร

เข้ารับการคัดเลือกในรอบถัดไป หากต้องการสมัครในรอบถัดไป จะต้องสละสิทธ์ิที่มีอยู่ก่อน ซึ่งการยืนยันสิทธ์ิ

และการสละสิทธ์ิจะต้องดําเนินการผ่านระบบบริหารจัดการสิทธ์ิของ ทปอ. ในระยะเวลาที่กําหนดไว้เท่าน้ัน 

ทั้งน้ี การสละสิทธ์ิที่ได้รับแล้วเพื่อใช้สิทธ์ิใหม่จะกระทําได้เพียงครั้งเดียว การสละสิทธ์ินอกเหนือจากระยะเวลา        

ไม่นับเป็นการสละสิทธ์ิในระบบกลาง 

     4.2 ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร หากมหาวิทยาลัย 

ตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือว่าผู้ น้ัน           

ขาดคุณสมบัติ ไม่มีสิทธ์ิเข้าการศึกษา กรณีเสียค่าสมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
 

5. วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลอืก  

     5.1 เกณฑ์การคัดเลือก รอบ Inter Program - admission 3   

          5.1.1 ผู้สมัครมีคุณสมบัติตามที่ประกาศไว้ข้างต้น 

          5.1.2 คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ 

     5.2 เงื่อนไขอื่นๆ  

          5.2.1 ผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ต้องดําเนินการข้ันตอนต่างๆ ตามกําหนดการในประกาศน้ี และ 

สอบสัมภาษณ์ในวันและเวลาตามที่กําหนด มิฉะน้ันจะถือว่าสละสิทธ์ิ 
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          5.2.2 ในการคัดเลือกผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา จะพิจารณาจากผู้สมัครที่มีคะแนนรวมเรียงตามลําดับ  

ตามเกณฑ์คะแนนที่กําหนด ตามจํานวนนักศึกษาที่ได้รับได้ในแต่ละกลุ่มของแต่ละสาขา 

          5.2.3 คะแนนสอบมาตรฐานที่ใช้ย่ืนในการสมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี จากวันสอบ โดยจะนํา 

ผลคะแนนสอบครั้งที่ดีที่สุดมาพิจารณาคัดเลือก 

          5.2.4 ผู้สมัครที่ศึกษาในโรงเรียนนานาชาติในประเทศที่ยังไม่สําเร็จการศึกษาต้องย่ืนใบรับรองจาก 

โรงเรียนว่ากําลังศึกษา Grade 12 หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับ Grade 12 ภายในเดือน

พฤษภาคม 2563 พร้อมทั้งผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคการศึกษา เป็นหลักฐานประกอบ 

การสมัคร 

          5.2.5 ผู้สมัครที่ศึกษาในสถาบันในต่างประเทศที่ยังไม่จบการศึกษาต้องยืนใบรับรองจากโรงเรียน 

ว่ากําลังศึกษา Grade 12 หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับ Grade 12 ภายในเดือนพฤษภาคม 

2563 พร้อมทั้งผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคการศึกษา เป็นหลักฐานประกอบการสมัคร 

นอกจากน้ัน ผู้สมัครจะต้องส่งหลักฐานการศึกษาให้คณะภายในวันแรกของการเรียนในภาคการศึกษา          

ที่ 1/2563 มิฉะน้ัน ผู้สมัครจะหมดสิทธ์ิการเป็นนักศึกษาของโครงการฯ  

          5.2.6 ผู้สมัครศึกษาในระบบการศึกษาที่มิได้คํานวณค่า GPA จะต้องย่ืนจดหมายรับรองการเรียน และ

ความประพฤติจากอาจารย์ในสถาบันเดิม อย่างน้อย 1 ฉบับเป็นหลักฐานประกอบการสมัคร 

          5.2.7 การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

          5.2.8 ผู้สมัครไม่สามารถขอรับเงินค่าสมัครคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

6. การรับสมัคร 

     6.1 วิธีการสมัครและสง่เอกสารสามารถผ่านระบบออนไลน์ทาง Google Form โดยใช้ Link: 

https://th.city/b7KkWy 

     6.2 ค่าสมัคร 1,000 บาท 

     6.3 ผู้สมัครสามารถชําระค่าสมัครสอบโดยโอนเงินเข้าบญัชีออมทรพัย์ธนาคารกรุงไทย                   

สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เลขที่บัญชี 982-5-74076-0  ช่ือบัญชี “TU ASEAN”   

จํานวน 1,000 บาท (ค่าธรรมเนียมการสมัคร) 

     6.4 หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-613-2603, 02-613-2609, 099-058-0809                 

(ในวัน-เวลาราชการ) 

 การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อโครงการฯได้รับหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครภายใน 3 วัน นับต้ังแต่วันที่ส่ง 

ใบสมัคร 
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7. กําหนดการรับสมัคร 

รายละเอียด วัน เดือน ปี 

รับสมัคร 

 

บัดน้ี -7 มิถุนายน 2563 

ประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ 

 

12 มิถุนายน 2563 

สอบสัมภาษณ์   

 

13 มิถุนายน 2563 

ประกาศรายช่ือผูผ้่านการคัดเลือก  

ที่ Facebook : ASEAN-China International Program-IAC 

19 มิถุนายน 2563 

 

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา ในโครงการ

วิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ มธ.  

ชําระค่าธรรมเนียมพเิศษ เก็บแรกเข้าครัง้เดียว จํานวน 37,000 บาท       

(สามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เพื่อยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษากบัโครงการฯ            

โดยส่งหลกัฐานการโอนเงินที่ E-mail : iac.thammasat@gmail.com และ

ทางโครงการฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมไม่ว่ากรณีใดๆ 

19-22 มิถุนายน 2563 

ประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธ์ิเข้าศึกษา (ที่ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา) 

ที่ Facebook : ASEAN-China International Program-IAC 

3 กรกฎาคม 2563 

 

 

8. หลักฐานประกอบการสมัคร ผู้สมัครลงช่ือรบัรองสําเนาถูกต้องทกุฉบับ 

     8.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ Passport     1 ชุด 

     8.2 สําเนาหลักฐานซึง่แสดงว่าสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรอืเทียบเท่า 1 ชุด 

เช่น สําเนาวุฒิการศึกษา สําเนาใบรับรองหรือใบเทียบวุฒิตามที่ระบุในเงื่อนไขการสมัคร 

     8.3 สําเนาใบระเบียบแสดงผลการเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย            1 ชุด 

     8.4 สําเนาใบแสดงผลการสอบต่างๆ ตามที่ระบุไว้     1 ชุด 

     8.5 หลักฐานการโอนค่าสมัครสอบทางธนาคาร (ฉบบัจริง)    1 ชุด 

ผู้สมัครต้องนําหลักฐานในข้อ 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 Upload ผ่านระบบออนไลน์ทาง Google 

Form โดยใช้ Link: https://th.city/b7KkWy 

 

9. เงื่อนไขของผูม้ีสทิธ์ิข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 

     9.1 ต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธ์ิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามโครงการน้ี 

     9.2 ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และหากปรากฏว่า 

ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาไม่สําเร็จการศึกษาตามที่กําหนด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะไม่รับเข้าศึกษา   
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 หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไมค่รบถ้วน

ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าการมีสทิธ์ิเข้าศึกษาในครั้งน้ี เป็นโมฆะ และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 

     9.3 ไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น เว้นแต่ การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิด หรือ 

การศึกษาหลักสูตรทางไกล (Online) ที่ได้รับปริญญา 

     9.4 ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่เป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา 

     9.5 ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 

     9.6 หากมีการตรวจสอบพบว่าผู้ซึ่งได้ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่มีคุณสมบัติหรือมีคุณลักษณะต้องห้ามตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ หรือได้ใช้เอกสารหลักฐานประกอบการข้ึนทะเบียนอันเป็นเท็จ มหาวิทยาลยัจะเพกิถอนการ

ข้ึนทะเบียนการเป็นนักศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตร ี 
    
10. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 นักศึกษาต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ดังต่อไปน้ี 

 - ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาช้ันปริญญาตรี โครงการพเิศษ    

พ.ศ. 2553 

                 

       ประกาศ  ณ  วันที่          พฤษภาคม  พ.ศ.  2563 

 

 

 

     (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  เจริญลาภนพรัตน์) 

         รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

          ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
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