ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน - จีน) (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะศิลปศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2563 รอบ Inter Program - admission 3
…………………………………………………
โดยที่ ม หาวิท ยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิด รับ สมัครบุคคลเข้า ศึก ษาในระดับ ปริญ ญาตรี
โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์
ประจําปีการศึกษา 2563 รอบ Inter Program - admission 3 จึงขอประกาศกําหนดการรับสมัครและการคัดเลือก
ตลอดจนรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. สถานที่จัดการเรียนการสอน
โครงการศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ เ ทศคดี ศึ ก ษา (อาเซี ย น - จี น ) (หลั ก สู ต รนานาชาติ )
คณะศิ ล ปศาสตร์ ศึ ก ษาที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ท่ าพระจั นทร์ ทั้ ง นี้ ก ารเปลี่ ยนแปลงสถานที่ ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สงวนสิทธิใ์ นการกําหนดสถานที่ศึกษาตามความเหมาะสม โดยมติสภามหาวิทยาลัย
2. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาภาคสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
ทั้งในและต่างประเทศ ตามระบบการศึกษาของประเทศไทยหรือต่างประเทศ
หมายเหตุ: ผู้สมัครที่กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ หรือ
โรงเรี ย นนานาชาติ ใ นประเทศไทย ต้ อ งส่ ง หลั ก ฐานการศึ ก ษาให้ ค ณะพิ จ ารณาเกณฑ์ ก ารเที ย บวุ ฒิ ที่
กระทรวงศึกษาธิการประกาศไว้
2.1.2 ไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น เว้นแต่การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิด
หรือการศึกษาหลักสูตรทางไกล (Online) ที่ได้รับปริญญา
2.1.3 ไม่เป็นผูป้ ่วยหรืออยู่ในสภาวะทีจ่ ะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา
2.1.4 ไม่เป็นผูป้ ระพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียร้ายแรง
2.2 คุณสมบัติผู้มสี ิทธิ์สมัคร รอบ Inter Program - admission 3
2.2.1 มีผลสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือผลการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
รวมกัน 4 ภาคการศึกษา ขึ้นไป หรือเทียบเท่า หรือผู้ที่ใช้ผลสอบ GED ต้องมีคะแนนดังนี้
- ผูส้ มัครทีส่ อบ GED ก่อนเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 และมีผลสอบ GED 5 รายวิชา มีคะแนนรวม
ไม่น้อยกว่า 2,250 คะแนน แต่ละวิชาต้องได้อย่างน้อย 410 คะแนน
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คะแนนแต่ละวิชาอย่างน้อย 165 คะแนน โดยสามารถเทียบเท่าการจบมัธยมปลายในสายศิลป์-ภาษา หรือ
ศิลป์-คํานวณ (เดิม) ได้เท่านั้น
2.2.2 มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
- IELTS ระดับ 6.0 ขึ้นไป
หรือ
- TOEFL (IBT) 61 คะแนนขึ้นไป
หรือ
- TU-GET 500 คะแนนขึ้นไป
หรือ
- TU-GET (CBT) 61 คะแนนขึ้นไป
หรือ
- SAT (Critical Reading) 350 คะแนนขึน้ ไป หรือ
- NEW SAT (Reading and Writing) 400 คะแนนขึ้นไป หรือ
- GSAT (Verbal) 400 คะแนนขึ้นไป
(ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)
3. จํานวนรับสมัคร จํานวน 25 คน
4. เงื่อนไขการสมัคร
4.1 ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์คนละ 1 สิทธิ์ ในการตัดสินใจเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถ
สมัครได้หลายสาขาวิชาหรือสมัครรอบใดก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด แต่เมื่อยืนยันสิทธิ์แล้ว จะไม่สามารถสมัคร
เข้ารับการคัดเลือกในรอบถัดไป หากต้องการสมัครในรอบถัดไป จะต้องสละสิทธิ์ที่มีอยู่ก่อน ซึ่งการยืนยันสิทธิ์
และการสละสิทธิ์จะต้องดําเนินการผ่านระบบบริหารจัดการสิทธิ์ของ ทปอ. ในระยะเวลาที่กําหนดไว้เท่านั้น
ทั้งนี้ การสละสิทธิ์ที่ได้รับแล้วเพื่อใช้สิทธิ์ใหม่จะกระทําได้เพียงครั้งเดียว การสละสิทธิ์นอกเหนือจากระยะเวลา
ไม่นับเป็นการสละสิทธิ์ในระบบกลาง
4.2 ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร หากมหาวิทยาลัย
ตรวจสอบในภายหลั ง พบว่ า ผู้ ส มั ค รรายใดมี คุ ณ สมบั ติ ไ ม่ ต รงตามประกาศการรั บ สมั ค รจะถื อ ว่ า ผู้ นั้ น
ขาดคุณสมบัติ ไม่มีสิทธิ์เข้าการศึกษา กรณีเสียค่าสมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5. วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก
5.1 เกณฑ์การคัดเลือก รอบ Inter Program - admission 3
5.1.1 ผู้สมัครมีคุณสมบัตติ ามที่ประกาศไว้ข้างต้น
5.1.2 คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์
5.2 เงื่อนไขอื่นๆ
5.2.1 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องดําเนินการขั้นตอนต่างๆ ตามกําหนดการในประกาศนี้ และ
สอบสัมภาษณ์ในวันและเวลาตามที่กําหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
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ตามเกณฑ์คะแนนที่กําหนด ตามจํานวนนักศึกษาที่ได้รับได้ในแต่ละกลุ่มของแต่ละสาขา
5.2.3 คะแนนสอบมาตรฐานที่ใช้ยื่นในการสมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี จากวันสอบ โดยจะนํา
ผลคะแนนสอบครั้งที่ดีที่สุดมาพิจารณาคัดเลือก
5.2.4 ผู้สมัครที่ศึกษาในโรงเรียนนานาชาติในประเทศที่ยังไม่สําเร็จการศึกษาต้องยื่นใบรับรองจาก
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
นอกจากนั้น ผู้ส มั ครจะต้องส่ง หลั ก ฐานการศึก ษาให้ค ณะภายในวั นแรกของการเรียนในภาคการศึก ษา
ที่ 1/2563 มิฉะนั้น ผู้สมัครจะหมดสิทธิ์การเป็นนักศึกษาของโครงการฯ
5.2.6 ผู้สมัครศึกษาในระบบการศึกษาที่มิได้คํานวณค่า GPA จะต้องยื่นจดหมายรับรองการเรียน และ
ความประพฤติจากอาจารย์ในสถาบันเดิม อย่างน้อย 1 ฉบับเป็นหลักฐานประกอบการสมัคร
5.2.7 การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
5.2.8 ผู้สมัครไม่สามารถขอรับเงินค่าสมัครคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
6. การรับสมัคร
6.1 วิธีการสมัครและส่งเอกสารสามารถผ่านระบบออนไลน์ทาง Google Form โดยใช้ Link:
https://th.city/b7KkWy
6.2 ค่าสมัคร 1,000 บาท
6.3 ผู้สมัครสามารถชําระค่าสมัครสอบโดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย
สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เลขที่บัญชี 982-5-74076-0 ชื่อบัญชี “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 นับตั้งแต่วันที่ส่ง
ใบสมัคร
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7. กําหนดการรับสมัคร
รายละเอียด
รับสมัคร

วัน เดือน ปี
บัดนี้ -7 มิถุนายน 2563

ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิส์ อบสัมภาษณ์

12 มิถุนายน 2563

สอบสัมภาษณ์

13 มิถุนายน 2563

ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการคัดเลือก
ที่ Facebook : ASEAN-China International Program-IAC
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในโครงการ
วิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ มธ.
ชําระค่าธรรมเนียมพิเศษ เก็บแรกเข้าครัง้ เดียว จํานวน 37,000 บาท
(สามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับโครงการฯ
โดยส่งหลักฐานการโอนเงินที่ E-mail : iac.thammasat@gmail.com และ
ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมไม่ว่ากรณีใดๆ
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิเ์ ข้าศึกษา (ที่ยืนยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา)
ที่ Facebook : ASEAN-China International Program-IAC

19 มิถุนายน 2563
19-22 มิถุนายน 2563

3 กรกฎาคม 2563

8. หลักฐานประกอบการสมัคร ผู้สมัครลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ
8.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ Passport
1 ชุด
8.2 สําเนาหลักฐานซึง่ แสดงว่าสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 1 ชุด
เช่น สําเนาวุฒิการศึกษา สําเนาใบรับรองหรือใบเทียบวุฒิตามที่ระบุในเงื่อนไขการสมัคร
8.3 สําเนาใบระเบียบแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
1 ชุด
8.4 สําเนาใบแสดงผลการสอบต่างๆ ตามที่ระบุไว้
1 ชุด
8.5 หลักฐานการโอนค่าสมัครสอบทางธนาคาร (ฉบับจริง)
1 ชุด
ผู้สมัครต้องนําหลักฐานในข้อ 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 Upload ผ่านระบบออนไลน์ทาง Google
Form โดยใช้ Link: https://th.city/b7KkWy
9. เงื่อนไขของผูม้ ีสทิ ธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
9.1 ต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามโครงการนี้
9.2 ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และหากปรากฏว่า
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สําเร็จการศึกษาตามที่กําหนด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะไม่รับเข้าศึกษา

-5หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคนใดมีคุณสมบัตไิ ม่ครบถ้วน
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าการมีสทิ ธิ์เข้าศึกษาในครั้งนี้ เป็นโมฆะ และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
9.3 ไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น เว้นแต่ การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิด หรือ
การศึกษาหลักสูตรทางไกล (Online) ที่ได้รับปริญญา
9.4 ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่เป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา
9.5 ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
9.6 หากมีการตรวจสอบพบว่าผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่มีคุณสมบัติหรือมีคุณลักษณะต้องห้ามตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ หรือได้ใช้เอกสารหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนอันเป็นเท็จ มหาวิทยาลัยจะเพิกถอนการ
ขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
10. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
นักศึกษาต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ดังต่อไปนี้
- ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรี โครงการพิเศษ
พ.ศ. 2553
ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

