ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ประจำปีการศึกษา 2564
-------------------------------โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา โครงการปริญญาตรี
โครงการพิเศษ จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้
(1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
(2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ประจำปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอประกาศ
กำหนดการรับสมัคร และการคัดเลือก ตลอดจนรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. สถานที่จัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทั้งในและต่างประเทศ
หรือกำลังศึกษาภาคสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีผลการศึกษา
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2562
หมายเหตุ : ผู้สมัครที่กำลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ หรือโรงเรียน
นานาชาติในประเทศไทย ต้องส่ ง หลั ก ฐานการศึกษาให้วิทยาลั ย พิจารณาตามประก า ศ
มหาวิ ท ยาลัยธรรมศาสตร์ เรื ่อง แนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับ ชั ้นมั ธยมศึกษาตอนปลายของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2562 ที่กำหนดไว้ข้างต้น
2.1.2 ไม่ เ ป็ น นั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื ่ น เว้ น แต่ ก ารศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยเปิด หรือการศึกษาหลักสูตรทางไกล (Online) ที่ได้รับปริญญา
2.1.3 ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา
2.1.4 ไม่เป็นผู้ผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
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2.2 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
2.2.1 มีผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 ประเภทต่อไปนี้ และผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี
นับจนถึงวันที่สมัคร (ยกเว้นผู้สมัครเข้าศึกษาชาวต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักประจำชาติ
ไม่ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ)
(1) IELTS (Academic) ไม่ตำ่ กว่า 6.0 หรือ
(2) TOEFL (IBT) ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน หรือ TOEFL (ITP, PBT) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน
หรือ TOEFL (CBT) ไม่ต่ำกว่า 173 คะแนน หรือ
(3) TU-GET (PBT) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ TU-GET (CBT) ไม่ตำ่ กว่า 61 คะแนน
(4) SAT ระบบใหม่ (Reading and Writing) ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือ
(5) GSAT (Reading, Writing, and Language) ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือ
(6) ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ที่จัดสอบโดยวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ในวัน
อาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น.
2.2.2 กรณีผู้สมัครหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา ต้องมีผลสอบ HSK ระดับ 4
ไม่ต่ำกว่า 180 คะแนน และผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันที่สมัคร
3. จำนวนรับทั้งหลักสูตร
แต่ละหลักสูตร มีการรับนักศึกษา ดังนี้
รอบ Inter
Portfolio 1

รอบ Inter
Portfolio 2

รอบ Inter
Program admission 1

รอบ Inter
Program admission 2

TCAS 3
Admission 2
รับผ่าน (ทปอ.)

จีนศึกษา (100 คน)

40

20

30

5

5

ไทยศึกษา (40 คน)

15

5

10

5

5

สาขาวิชา

หมายเหตุ : 1. กรณีจำนวนรับในรอบ Inter Portfolio 1 รอบ Inter Portfolio 2 และ รอบ Inter Program - admission 1
ไม่ครบตามจำนวนที่ระบุ จะรับเพิ่มในรอบถัดไป จนครบตามจำนวนที่ต้องการ
2. วิทยาลัยมีการเปิดรับในรอบ TCAS 3 Admission 2 ผ่านระบบการรับของ ทปอ. ผู้สมัครสามารถติดตาม
รายละเอียดได้ที่ student.mytcas.com

4. เงื่อนไขการสมัคร
4.1 ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์คนละ 1 สิทธิ์ ในการตัดสินใจเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถ
สมัครได้หลายสาขาวิชาหรือสมัครรอบใดก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่เมื่อยืนยันสิทธิ์แล้ว จะไม่สามารถ
สมัครเข้ารับการคัดเลือกในรอบถัดไป หากต้องการสมัครในรอบถัดไป จะต้องสละสิทธิ์ที่มีอยู่ก่อน ซึ่งการ
ยืนยันสิทธิ์และการสละสิทธิ์จะต้องดำเนินการผ่านระบบบริหารจัดการสิทธิ์ของ ทปอ. ภายในระยะเวลา
ที่กำหนดไว้เท่านั้น ทั้งนี้ การสละสิทธิ์ที่ได้รับแล้วเพื่อใช้สิทธิ์ใหม่ จะกระทำได้เพียงครั้งเดียว การสละสิทธิ์
นอกเหนือจากระยะเวลาไม่นับเป็นการสละสิทธิ์ในระบบกลาง
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4.2 ผู ้ ส มั ค รต้ อ งตรวจสอบและรั บ รองตนเองว่ า มี ค ุ ณ สมบั ต ิ ต รงตามประกาศการรั บ สมั ค ร หาก
มหาวิทยาลัยตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัครจะ
ถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติ ไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา กรณีที่เสียค่าสมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น
4.3 ผู้สมัครต้องศึกษารายละเอียดของหลักสูตรที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษา ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
วิทยาลัย (www.pbic.tu.ac.th/admissions) โดยละเอียด ก่อนดำเนินการสมัครสอบ
5. วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก
5.1 รอบ Inter Portfolio 1 และ รอบ Inter Portfolio 2
5.1.1 แฟ้มผลงาน (Portfolio) (upload ในขั้นตอนการสมัครและต้องนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
ด้วย)
5.1.2 ผลคะแนนสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.2.1
(ยกเว้นผู้เข้าศึกษาชาวต่างประเทศทีใ่ ช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักประจำชาติ ไม่ต้องยืน่ ผล
สอบภาษาอังกฤษ)
5.1.3 ผลคะแนนสอบมาตรฐานความรู้ภาษาจีนตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.2.2 สำหรับสาขาวิชาจีนศึกษา
5.1.4 คะแนนสอบสัมภาษณ์
5.2 รอบ Inter Program - admission 1
5.2.1 ผลคะแนนสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.2.1
(ยกเว้นผู้เข้าศึกษาชาวต่างประเทศทีใ่ ช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักประจำชาติ ไม่ต้องยืน่ ผล
สอบภาษาอังกฤษ)
5.2.2 ผลคะแนนสอบมาตรฐานความรู้ภาษาจีนตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.2.2 สำหรับสาขาวิชาจีนศึกษา
5.2.3 คะแนนสอบข้อเขียน (สอบเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเรื่องเกี่ยวกับจีนศึกษา และไทยศึกษา)
5.2.4 คะแนนสอบสัมภาษณ์
5.3 รอบ Inter Program - admission 2
5.3.1 ผลคะแนนสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.2.1
(ยกเว้นผู้เข้าศึกษาชาวต่างประเทศทีใ่ ช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักประจำชาติ ไม่ต้องยืน่ ผล
สอบภาษาอังกฤษ)
5.3.2 ผลคะแนนสอบมาตรฐานความรู้ภาษาจีนตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.2.2 สำหรับสาขาวิชาจีนศึกษา
5.3.3 คะแนนสอบสัมภาษณ์
5.4 เงื่อนไขอื่นๆ
5.4.1 ผู้มีสิทธิ์สอบต้องดําเนินการขั้นตอนต่างๆ ตามกําหนดการในประกาศนี้ และมาสอบตามวัน
เวลา และสถานที่ที่กําหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
5.4.2 ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะพิจารณาจากผู้สมัครที่มีคะแนนรวมเรียงตามลําดับ
ตามเกณฑ์คะแนนที่กําหนด ตามจํานวนนักศึกษาที่รับได้
5.4.3 ผลคะแนนสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนที่ใช้ยื่นในการสมัครจะต้องมีอายุ
ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบจนถึงวันที่สมัคร
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5.4.4 ผู้สมัครที่ศึกษาในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ที่ยังไม่สําเร็จการศึกษาและกําลังศึกษา
Grade 12 หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับ Grade 12 ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 จะต้องยื่น
ผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคการศึกษา เป็นหลักฐานประกอบการสมัคร ทั้งนี้ ผู้สมัคร
จะต้องส่งหลักฐานซึ่งแสดงว่าสำเร็จการศึกษาให้วิทยาลัยภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2564 มิฉะนั้น ผู้สมัครจะ
หมดสิทธิ์การเป็นนักศึกษาของโครงการฯ
5.4.5 การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
5.4.6 ผู้สมัครไม่สามารถขอรับเงินค่าสมัครคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
6. การรับสมัคร
6.1 สมัครและส่งเอกสารในระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ www.admission.pbic.tu.ac.th
6.2 ค่าสมัครสอบ จำนวน 1,000 บาท
6.3 การชำระค่าสมัครสอบ
ชําระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจำนวน 1,000 บาท ผ่านระบบ Bill Payment (4 ช่องทาง ได้แก่
เคาน์เตอร์ธนาคาร Internet Banking Mobile Banking และ ตู้ ATM) โดยผู้สมัครจะได้รบั ข้อมูลการชำระเงิน
ผ่านระบบ Bill Payment หลังจากสมัครในระบบออนไลน์ที่ www.admission.pbic.tu.ac.th แล้ว
6.4 ผู้สมัครจะต้องนำเอกสารหลักฐานการสมัครเข้าศึกษาตามข้อ 2.1 และ ข้อ 2.2 ฉบับจริง
มาแสดงต่อวิทยาลัยในวันสอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์
หากมีข้อสงสัย โปรดสอบถามเพิม่ เติมได้ที่ อีเมล admission@pbic.tu.ac.th หรือโทรศัพท์ 097-027-0157
การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อได้รับการยืนยันจากวิทยาลัยฯ
7. กำหนดการรับสมัคร
ผู้สมัครลงทะเบียนใช้งานระบบTCAS 64 ที่ student.mytcas.com ตั้งแต่วนั ที่ 5 ม.ค. 64
รายละเอียด
1. เปิดรับสมัคร
ที่ www.admission.pbic.tu.ac.th
2. ประกาศรายชื่อ
2.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
(รอบ Inter Portfolio 1, Inter Portfolio 2
และ Inter Program - admission 2
ที่ www.pbic.tu.ac.th)

รอบ Inter
Portfolio 1

รอบ Inter
Portfolio 2

บัดนี้ 30 พ.ย. 63

5 ม.ค. 18 ก.พ. 64

11 ธ.ค. 63

2 มี.ค. 64

รอบ Inter
Program admission 1
1 - 26 มี.ค. 64

10 มิ.ย. 64

7 เม.ย. 64

2.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
(รอบ Inter Program Admission 1
ที่ www.pbic.tu.ac.th)
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รอบ Inter
Program admission 2
3 - 28 พ.ค. 64

รายละเอียด

รอบ Inter
Portfolio 1

รอบ Inter
Program admission 1
11 เม.ย. 64
(9.00 - 12.00 น.)

รอบ Inter
Portfolio 2

3. สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
ที่จัดสอบโดยวิทยาลัยนานาชาติปรีดี
พนมยงค์ (ตามข้อ 2.2.1 (6))
4. การสอบ
4.1 สอบข้อเขียน (เรียงความภาษาอังกฤษ
(เกี่ยวกับจีนศึกษา หรือ ไทยศึกษา)
สถานที่: วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
มธ. ท่าพระจันทร์

4.2 สอบสัมภาษณ์
สถานที่: วิทยาลัยนานาชาติปรีดี
พนมยงค์ มธ. ท่าพระจันทร์
5. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
ที่ www.pbic.tu.ac.th
6. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบบริหาร
จัดการสิทธิ์ของ ทปอ. (Clearing house)
ที่ student.mytcas.com
7. ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษของ
ภาคการศึกษา 1/2564 จำนวน 15,000 บาท
และค่าธรรมเนียมหลักสูตรเตรียมความพร้อม
สำหรับนักศึกษาใหม่ 10,000 บาท
รวมค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระ 25,000 บาท
ผ่านระบบ Bill Payment (4 ช่องทาง ได้แก่
เคาน์เตอร์ธนาคาร Internet Banking
Mobile Banking และ ตู้ ATM)
ทั้งนี้ จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมไม่ว่ากรณีใดๆ
8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
(ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา) ที่ www.pbic.tu.ac.th

รอบ Inter
Program admission 2

17 เม.ย. 64
จีนศึกษา:
(9.00 - 11.00 น.)
ไทยศึกษา:
(13.00 - 15.00 น.)
19 ธ.ค. 63
(9.00 – 12.00 น.)

13 มี.ค. 64
(9.00 – 12.00 น.)

29 ธ.ค. 63

26 มี.ค. 64

18 เม.ย. 64
11 มิ.ย. 64
(9.00 – 12.00 น.) (9.00 – 12.00 น.)
29 เม.ย. 64

22 มิ.ย. 64

22 - 23 ก.พ. 64

10 - 11 พ.ค. 64

-

4 - 5 มี.ค. 64

20 - 21 พ.ค. 64

23 - 24 มิ.ย. 64

16 มี.ค. 64

1 มิ.ย. 64

2 ก.ค. 64

หมายเหตุ
* ผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบบริหารจัดการสิทธิ์ของสมาคมที่
ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) (Clearing house) ตามช่วงเวลาที่กำหนด โดยขั้นตอนการ
ยื น ยั น สิ ท ธิ์ เ ข้ า ศึ ก ษาให้ เ ป็ น ไปตามกระบวนการจั ด การและขั ้ น ตอนที่ ทปอ. กำหนด
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8. หลักฐานประกอบการสมัครออนไลน์ ผู้สมัครลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ
หลักฐาน/เอกสาร
8.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สำเนา Passport
8.2 สําเนาหลักฐานซึง่ แสดงว่าสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า เช่น สําเนาวุฒิการศึกษา สําเนาใบรับรองตามทีร่ ะบุในเงื่อนไขการสมัคร
8.3 สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (Transcript)
8.4 สําเนาใบแสดงผลการสอบต่างๆ ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.2
8.5 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา

จำนวน
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 รูป

ผู้สมัครต้องนําหลักฐานต้นฉบับในข้อ 8.1, 8.2, 8.3 และ 8.4 มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
9. การจัดระดับพื้นฐานความรู้ภาษาต่างประเทศสําหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ได้ ม ี ก ารกํ า หนดให้ ผ ู ้ ท ี ่ ผ ่ า นการคั ด เลื อ กเข้ า ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ทุกคนจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษและสมรรถนะ GREATS เพื่อนำไปใช้ในการ
ประเมินระดับสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา รวมทั้งนำไปจัดทำระบบสำหรับ
การส่งเสริมการสร้างสมรรถนะตามแนวทาง GREATS เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพสูงสุดตาม
ศักยภาพของแต่ละคน ซึ่งนำไปสู่การเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จในศตวรรษที่ 21
10. เงื่อนไขของผู้มีสิทธิข์ ึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
10.1 ต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามหลักสูตรนี้
10.2 ต้ อ งเป็ น ผู ้สํา เร็ จการศึกษาตามหลักสูตรมั ธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรื อ เที ย บเท่า และ
หากปรากฏว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สําเร็จการศึกษาตามที่กําหนด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะไม่รับเข้าศึกษา
หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคนใดมีคุณสมบัติ
ไม่ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษาในครั้งนี้ เป็นโมฆะ และจะไม่คืน
เงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
10.3 การขึ้นทะเบียนนักศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
11. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
นักศึกษาต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ตามรายละเอียดที่ปรากฏในระเบียบและ
ประกาศ ดังต่อไปนี้
11.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรี โครงการ
พิเศษ พ.ศ. 2553

6

11.2 ประกาศวิทยาลั ยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ เรื ่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรั บ นักศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. 2563
11.3 ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค์ เรื ่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. 2563

ประกาศ ณ วันที่

15

ตุลาคม พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารย์ ดร. ชาลี เจริญลาภนพรัตน์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ปฏิบตั ิการแทนอธิการบดี
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