ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโลกคดีศกึ ษาและการประกอบการสังคม (หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาลัยโลกคดีศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564
----------------------------------------------------------------------------------------โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา โครงการปริญญาตรีภ าค
พิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม (หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาลัยโลกคดีศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอประกาศกาหนดการรับสมัคร
และการคัดเลือก ตลอดจนรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม (หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาลัยโลกคดีศึกษา ศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สงวนสิทธิ์ในการกาหนดสถานที่ศึกษาตามความเหมาะสม โดยมติสภามหาวิทยาลัย
2. คุณสมบัตขิ องผูม้ สี ทิ ธิส์ มัคร
คุณสมบัติของผู้เข้าศึก ษาต้องเป็น ไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้ น
ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2561 ข้ อ 14 นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปและไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม
นอกจากนี้ ยังต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามข้อกาหนดหลักสูตร ดังนี้
2.1 ระดับการศึกษา
2.1.1 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือ เกรด 12 จากโรงเรียนนานาชาติที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ เกรด 12 high school ในต่างประเทศ
2.1.2 เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ม.6 หรื อ ส าเร็ จ เกรด 12 จากโรงเรี ย น
นานาชาติที่ กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ สาเร็จเกรด 12 high school ในต่างประเทศ
2.1.3 เป็ น ผู้ ที่ มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาเที ย บเท่ า กั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ตามประกาศขอ ง
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ เรื่ อ ง แนวทางการเที ย บวุ ฒิ ก ารศึ ก ษาเท่ า กั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2563
2.2 ผลการศึกษา
2.2.1 กรณี เ ป็ น ผู้ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ใ นชั้ นมั ธ ยมศึก ษาตอนปลาย ม.6 หรื อ เกรด 12 จากโรงเรียน
นานาชาติที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา
ไม่ต่ากว่า 2.50 หรือ เทียบเท่า 2.50
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2.2.2 กรณี เ ป็ น ผู้ ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ม.6 หรื อ เกรด 12 จากโรงเรี ย น
นานาชาติที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX ที่จบการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50
หรือ เทียบเท่า 2.50
2.2.3 กรณีเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาเทียบเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย*
ระบบ/หลักสูตรนานาชาติ
เงื่อนไข
1. ระบบอังกฤษ
1.1 ผลสอบระดับ GCE ‘A’ Level จานวน 3 วิชา เกรด A* - C หรือ
1.2 Cambridge Pre-U จานวน 3 วิชา แต่ละวิชาเกรดขั้นต่า M1 หรือ
D1-D3
2. ระบบอเมริกา/แคนาดา
2.1 ผู้สมัครที่สอบ GED ก่อนพฤษภาคม 2560 มีผลสอบ 5 วิชา คะแนน
รวมไม่น้อยกว่า 2,250 คะแนน แต่ละวิชาอย่างน้อย 410 คะแนน
2.2 ผู้สมัครที่สอบ GED ตั้งแต่พฤษภาคม 2560 มีผลสอบ 4 วิชา มีคะแนน
แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 165 คะแนน โดยสามารถเทียบเท่าการจบมัธยม
ปลายในสายศิลป์-ภาษา หรือ ศิลป์-คานวณ (เดิม) ได้เท่านั้น
3. ระบบนิวซีแลนด์
3.1 ผู้จบการศึกษามัธยมปลายของนิวซีแลนด์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553
เป็นต้นไป
ผู้สมัครที่สอบผ่านวิชา NCEA ซึ่งอยู่ในความดูแลของ NZQA จานวน
ไม่น้อยกว่า 80 หน่วยกิต ประกอบด้วย
- วิชาใน level 2 หรือสูงกว่าจานวนไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต และ
- วิชาใน level 1 หรือสูงกว่าจานวนไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต
การพิจารณาให้นับรวมวิชา ESLO เป็นอีก 1 วิชาด้วย
3.2 ผู้จบการศึกษามัธยมปลายของนิวซีแลนด์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552
เป็นต้นไป
ผู้สมัครที่สอบผ่านวิชา NCEA ซึ่งอยู่ในความดูแลของ NZQA ใน level 2
หรือสูงกว่า อย่างน้อย 5 วิชาไม่ซ้ากัน นับจานวนรวมไม่น้อยกว่า 60
หน่วยกิต ประกอบด้วย วิชาบังคับ 2 วิชา ได้แก่
- English (literacy) ใน level 2 หรือ สูงกว่า อย่างน้อย 4 หน่วยกิต
- Mathematics (numeracy) ใน level 2 หรือ สูงกว่า อย่างน้อย 4
หน่วยกิต
การพิจารณาไม่นับรวมวิชา ESLO
4. หลักสูตรนานาชาติ IB
4.1 ผู้สมัครจะต้องได้รับประกาศนียบัตรระดับมัธยมปลายจากโรงเรียนใน
ประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ (High School
Diploma) หรือ
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ระบบ/หลักสูตรนานาชาติ

เงื่อนไข
4.2 ผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องได้รับ IB Diploma
โดยมีคะแนนรวมจาก 5 หมวดวิชา และอีก 1 วิชาเลือก ไม่ต่ากว่า 24
คะแนน พร้อมกับผ่านการประเมิน EE, TOK และ CAS ตามเกณฑ์ของ
IBO หรือ
4.3 ได้รับ IBCR อย่างน้อย 5 วิชา โดยแต่ละวิชาต้องไม่ซ้ากัน และได้ผล
การเรียนแต่ละวิชาไม่น้อยกว่าเกรด 3
5. หลักสูตรนานาชาติจาก
ตรวจสอบการเทียบวุฒิต่างประเทศจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ประเทศอื่น นอกเหนือจาก เรื่อง การเทียบความรู้วุฒิต่างประเทศ ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม
ข้อ 1-4
พ.ศ. 2545
6. ผู้สมัครที่จบการศึกษา
อนุโลมให้ใช้เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมปลายในระบบ
หรือมีผลการสอบก่อนวันที่ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562
1 สิงหาคม 2562
ของที่ประชุม ทปอ. ได้
* ประกาศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง แนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2562
2.3. ผลการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ
2.3.1 ผลสอบ TOEFL ไม่ต่ากว่า 500 สาหรับ Paper Based หรือไม่ต่ากว่า 173 สาหรับ computerbased หรือไม่ต่ากว่า 61 สาหรับ Internet Based หรือไม่ต่ากว่า 500 สาหรับ TOEFL ITP หรือ
2.3.2 ผลสอบ IELTS ไม่ต่ากว่า 6.0 หรือ
2.3.3 ผลสอบ TU-GET ไม่ต่ากว่า 500 (CBT ไม่ต่ากว่า 61)
ทั้งนี้ ผลสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษดังกล่าว ต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ ถึง วันที่ขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษา (ยกเว้นผู้เข้าศึกษาชาวต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ไม่ต้องยื่นผลสอบมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ)
3. จานวนรับ
โดยแต่ละรอบมีจานวนรับดังนี้
สาขาวิชา
โลกคดีศึกษาและ
การประกอบการสังคม (GSSE)

รอบ Inter
Portfolio 1

รอบ Inter
Portfolio 2

25

5

3

รอบ Inter
Programadmission 1
5

รอบ Inter
Programadmission 2
5

หมายเหตุ : กรณีจานวนรับในรอบ Inter Portfolio 1 ไม่ครบตามจานวนที่ระบุ จะรับเพิ่มในรอบ Inter
Portfolio 2 รอบ Inter Program- admission 1 และรอบ Inter Program- admission 2 จนครบตามจานวน
ที่ต้องการ
4. เงือ่ นไขการสมัคร
4.1 ผู้สมัครทุกคน มีสิทธิ์คนละ 1 สิทธิ์ ในการตัดสินใจเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถ
สมัครได้หลายสาขาวิชาหรือสมัครรอบใดก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด แต่เมื่อยืนยันสิทธิ์แล้ว จะไม่สามารถ
สมัครเข้ารับการคัดเลือกในรอบถัดไป หากต้องการสมัครในรอบถัดไป จะต้องสละสิทธิ์ที่มีอยู่ก่อน ซึ่งการ
ยืนยันสิทธิ์และการสละสิทธิ์จะต้องดาเนินการผ่านระบบบริหารจัดการสิทธิ์ของ ทปอ. ในระยะเวลาที่กาหนด
ไว้เท่านั้น ทั้งนี้ การสละสิทธิ์ที่ได้รับแล้วเพื่อใช้สิทธิ์ใหม่ จะกระทาได้เพียงครั้งเดียว การสละสิทธิ์นอกเหนือจาก
ระยะเวลาไม่นับเป็นการสละสิทธิ์ในระบบกลาง
4.2 ผู้ ส มั ค รต้ อ งตรวจสอบและรั บ รองตนเองว่ า มี คุ ณ สมบั ติ ต รงตามประกาศการรั บ สมั ค ร หาก
มหาวิทยาลัยตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับ สมัครจะถือว่า
ผู้นั้นขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา กรณีที่เสียค่าสมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
5. วิธกี ารคัดเลือก / เกณฑ์การคัดเลือก
5.1 เกณฑ์การคัดเลือก
5.1.1 Portfolio
5.1.2 มีผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
ไม่ต่ากว่า 61 คะแนน
(Internet-based)
ไม่ต่ากว่า 173 คะแนน
(Computer-based)
TOEFL
ไม่ต่ากว่า 500 คะแนน
(Paper-based)
ไม่ต่ากว่า 500 คะแนน
(TOEFL ITP)
IELTS
ผลคะแนนเฉลี่ยรวม ไม่ต่ากว่า 6.0
TU-GET
ไม่ต่ากว่า 500 คะแนน (CBT ไม่ต่ากว่า 61)

หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ

ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ ถึง วันที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ยกเว้นผู้เข้าศึกษาชาว
ต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ไม่ต้องยื่นผลสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ)
5.1.3 ผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ตามข้อ 2.2.2
5.2 เกณฑ์การพิจารณารับเข้าศึกษา
5.2.1 พิจารณาแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ส่งเป็นไฟล์ pdf ทาง อีเมล: gsse.admission@sgs.tu.ac.th
และนามาในวันสอบสัมภาษณ์ พร้อมเอกสารหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม หรือการได้รับรางวัลต่างๆ (ถ้ามี)
5.2.2 พิจารณาคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ
5.2.3 พิจารณาคะแนนเฉลี่ยสะสม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
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5.2.4 พิจารณาจดหมายแนะนาตัว Statement of Purpose ระบุแรงจูงใจในการเข้าศึกษาใน
สาขาวิชา จุดมุ่งหมาย และประสบการณ์ หรือรางวัลที่ได้รับที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ความยาวไม่เกิน 1 หน้า
กระดาษ A4 ฟอนต์ Times New Roman 12
5.2.5 พิจารณาผลการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
5.3 เงื่อนไขอื่นๆ
5.3.1 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องดาเนินการขั้นตอนต่างๆ ตามกาหนดการในประกาศนี้ และมา
สอบสัมภาษณ์ในวัน และเวลาตามที่กาหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
5.3.2 ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะพิจารณาจากผู้สมัครที่มีคะแนนรวมเรียงตามลาดับตาม
เกณฑ์คะแนนที่กาหนด ตามจานวนนักศึกษาที่รับได้ในแต่ละรอบการสมัคร
5.3.3 คะแนนสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษที่ใช้ยื่นในการสมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจาก
วันสอบ โดยจะนาผลคะแนนสอบครั้งที่ดีที่สุด มาพิจารณาคัดเลือก
5.3.4 ผู้ ส มัครที่ศึกษาในโรงเรียนนานาชาติ ในประเทศไทย ที่ยังไม่ส าเร็จการศึ กษาต้ อ งยื่ น
ใบรับรองจากโรงเรียนว่ากาลังศึกษา Grade 12 หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับ Grade 12
ภายในเดือนพฤษภาคม 2563 พร้อมทั้งผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา
เป็นหลักฐานประกอบการสมัคร
5.3.5 ผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร ระบบอังกฤษ ระบบอเมริกา/แคนาดา ระบบ
นิวซีแลนด์ หลักสูตรนานาชาติ IB หลักสูตรนานาชาติจากประเทศอื่นๆ และผู้สมัครที่จบการศึกษา หรือมีผล
การศึกษา ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องแนวทางการ
เทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2562
5.3.6 ผู้สมัครที่ศึกษาในสถาบันในต่างประเทศที่ยังไม่จบการศึกษาต้องยื่นใบรับรองจากโรงเรียน
ว่ากาลังศึกษา Grade 12 หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับ Grade 12 ภายในเดือนพฤษภาคม
2563 พร้ อ มทั้ ง ผลการศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย อย่ า งน้ อ ย 4 ภาคการศึ ก ษา เป็ น หลั ก ฐาน
ประกอบการสมัคร
5.3.7 ผู้สมัครที่ศึกษาในระบบการศึกษาที่มิได้คานวนค่า GPA จะต้องยื่นจดหมายรับรองการ
เรียนและความประพฤติจากอาจารย์ในสถาบันเดิม อย่างน้อย 1 ฉบับเป็นหลักฐานประกอบการสมัคร
5.3.8 การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
5.3.9 ผู้สมัครไม่สามารถขอรับเงินค่าสมัครคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
6. การรับสมัคร
6.1 วิธีการสมัครและส่งเอกสารสามารถทาได้ในระบบออนไลน์เท่านั้น ทางเว็บไซต์ www.sgs.tu.ac.th
6.2 ค่าสมัคร 1,000 บาท

5

6.3 ชาระเงินค่าสมัคร
6.3.1 กรณีผู้สมัครพานักอยู่ในประเทศไทยจะต้องนาเอกสารที่ได้รับทางอีเมลจ่ายผ่านระบบ
ออนไลน์หรือเคาน์เตอร์ธนาคาร
6.3.2 กรณีผู้สมัครไม่ได้พานักอยู่ต่างประเทศไทยจะต้องนาเอกสารที่ได้รับทางอีเมลจ่ายผ่าน
ระบบออนไลน์หรือโอนผ่านธนาคาร
หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
1) อีเมล gsse.admission@sgs.tu.ac.th หรือ
2) เบอร์โทรศัพท์ 086-788-8064
สอบถามทั่วไป ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2986-9213 ต่อ 4428,4431
การสมัครจะสมบูรณ์เมือ่ วิทยาลัยฯ ได้รบั หลักฐานการโอนเงินค่าสมัครภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วนั
ส่งใบสมัคร
7. กาหนดการรับสมัคร
ผู้สมัครลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS 64 ที่ student.mytcas.com ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564

7.1 รอบ Inter Portfolio 1
รายละเอียด
รับสมัคร

กาหนดการ
วันที่ 30 ตุลาคม – 27 พฤศจิกายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์สอบสัมภาษณ์

วันที่ 11 ธันวาคม 2563

สอบสัมภาษณ์

วันที่ 19 ธันวาคม 2563

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา

วันที่ 30 ธันวาคม 2563

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบบริหารจัดการสิทธิ์ ของ ทปอ.
(Clearing house)
ชาระค่าจดทะเบียนการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมพื้นฐาน
ภาคแรกที่เข้า เก็บครั้งเดียว จานวนเงิน 25,000 บาท และ
ค่าธรรมเนียมพิเศษภาคปกติ จานวน 20,000 บาท รวมเป็นเงิน
45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
และทางโครงการฯ จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมไม่ว่ากรณีใดๆ
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา)

วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2564
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วันที่ 4-9 มีนาคม 2564

วันที่ 15 มีนาคม 2564

7.2 รอบ Inter Portfolio 2
รายละเอียด
รับสมัคร

กาหนดการ
วันที่ 1-22 มกราคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบบริหารจัดการสิทธิ์ ของ ทปอ.
(Clearing house)
ชาระค่าจดทะเบียนการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมพื้นฐาน
ภาคแรกที่เข้า เก็บครั้งเดียว จานวนเงิน 25,000 บาท และ
ค่าธรรมเนียมพิเศษภาคปกติ จานวน 20,000 บาท รวมเป็นเงิน
45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
และทางโครงการฯ จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมไม่ว่ากรณีใดๆ
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา)

วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 4-9 มีนาคม 2564

วันที่ 15 มีนาคม 2564

7.3 รอบ Inter Program-admission 1
รายละเอียด
รับสมัคร

กาหนดการ
วันที่ 1-31 มีนาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์สอบสัมภาษณ์

วันที่ 12 เมษายน 2564

สอบสัมภาษณ์

วันที่ 21 เมษายน 2564

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา

วันที่ 30 เมษายน 2564

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบบริหารจัดการสิทธิ์ ของ ทปอ.
(Clearing house)
ชาระค่าจดทะเบียนการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมพื้นฐาน ภาค
แรกที่เข้า เก็บครั้งเดียว จานวนเงิน 25,000 บาท และ
ค่าธรรมเนียมพิเศษภาคปกติ จานวน 20,000 บาท รวมเป็นเงิน
45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
และทางโครงการฯ จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมไม่ว่ากรณีใดๆ
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา)

วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2564
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วันที่ 20-25 พฤษภาคม 2564

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

7.4 รอบ Inter Program-admission 2
รายละเอียด
รับสมัคร

กาหนดการ
วันที่ 3-21 พฤษภาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์สอบสัมภาษณ์

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

สอบสัมภาษณ์

วันที่ 5 มิถุนายน 2564

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา

วันที่ 11 มิถุนายน 2564

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบบริหารจัดการสิทธิ์ ของ ทปอ.
(Clearing house)
ชาระค่าจดทะเบียนการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมพื้นฐาน ภาค
แรกที่เข้า เก็บครั้งเดียว จานวนเงิน 25,000 บาท และ
ค่าธรรมเนียมพิเศษภาคปกติ จานวน 20,000 บาท รวมเป็นเงิน
45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
และทางโครงการฯ จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมไม่ว่ากรณีใดๆ
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา)

วันที่ 7 -13 มิถุนายน 2564

วันที่ 18 มิถุนายน 2564

* ผู้มีสิทธิเ์ ข้าศึกษา ต้องดาเนินการยืนยันสิทธิเ์ ข้าศึกษาในระบบบริการจัดการสิทธิ์ ของ ทปอ. (Clearing
house) ตามช่วงเวลาที่กาหนด โดยขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาให้เป็นไปตามกระบวนการจัดการและ
ขั้นตอนของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นผู้กาหนด
8. หลักฐานประกอบการสมัคร ผูส้ มัครลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ
8.1 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ Passport
8.2 สาเนาหลักฐานซึ่งแสดงว่าสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า เช่น สาเนาวุฒิการศึกษา สาเนาผลการสอบที่เทียบวุฒิการศึกษา
เท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอยปลายตามที่ระบุในเงื่อนไขการสมัคร
8.3 สาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
8.4 สาเนาใบแสดงผลสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ ตามที่ระบุไว้
8.5 หลักฐานการโอนค่าสมัครสอบทางธนาคาร

1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด

ผู้สมัครต้องนาหลักฐานตัวจริงในข้อ 8.1, 8.2, 8.3 และ 8.4 มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ นอกจากนี้
ผู้สมัคร ต้องนา Portfolio มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
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9. เงือ่ นไขของผู้มสี ทิ ธิข์ ึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
9.1 ต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามหลักสูตรของ
วิทยาลัยโลกคดีศึกษา
9.2 ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และหาก
ปรากฏว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาเร็จการศึกษาตามที่กาหนด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะไม่รับเข้าศึกษา
9.3 การขึ้นทะเบียนนักศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ว ยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561
หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้มสี ิทธิเ์ ข้าศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด จะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษาในครั้งนี้ เป็นโมฆะ และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
10. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
นักศึกษาต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ตามประกาศ ดังต่อไปนี้
- ประกาศวิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับ
นักศึกษาหลักสูตรระดับชั้นปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโลกคดีศึกษาและ
การประกอบการสังคม (หลักสูตรนานาชาติ) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารย์ ดร. ชาลี เจริญลาภนพรัตน์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี
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