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ประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
เรือ่ง  การรบัสมคัรบคุคลเขา้ศกึษาในระดบัปรญิญาตร ี

หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชานโยบายสงัคมและการพฒันา (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 
คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ประจ าปกีารศกึษา 2566 

 

โดยที่มหาวิทยาล ัยธรรมศาสตร ์ เห็นสมควรเปิดร ับสมัครบุคคลเข้าศ ึกษา โครงการปร ิญญาตร ีภาคพิเศษ                  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์              
ประจ าปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศก าหนดการรับสมัคร และการคัดเลือก ตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
1. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
ศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ทั ้งนี ้ หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สงวนสิทธ์ิ 
ในการก าหนดสถานที่ศึกษาตามความเหมาะสม โดยมติสภามหาวิทยาลัย 

 

2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
   2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

2.1.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาภาคสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทั้งในและ
ต่างประเทศ ตามระบบการศึกษาของประเทศไทยหรือต่างประเทศ   

หมายเหตุ: ผ ู ้สมัครที ่ก  าล ังศึกษาหรือส าเร ็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ หรือโรงเร ียน 
นานาชาติในประเทศไทย ต้องส่งหลักฐานการศึกษาให้คณะพิจารณา ตามเกณฑ์การเทียบคุณวุฒิที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศไว้ 

2.1.2 ไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น เว้นแต่การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิด หรือ
การศึกษาหลักสูตรทางไกล (Online) ที่ได้รับปริญญา 

2.1.3 ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา 
2.1.4 ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 

นอกจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามดั่งกล่าวแล้ว ผู้ซึ่งจะเข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษาใดต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ  
ตามข้อก าหนดหลักสูตรที่เข้าศึกษาและตามประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยการรับเข้าศึกษาด้วย 

  2.2 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
2.2.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  

ไม่ต ่ากว่า 2.50 
- กรณีผู้สมัครส าเร็จการศึกษาเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีผลสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
1. ระบบอังกฤษ 

1.1 ผู้สมัครมีผลสอบระดับ GCE ‘A’ Level จ านวน 3 วิชา เกรด A*-E หรือ 
          1.2 ผู้สมัครมีผลสอบ Cambridge Pre-U จ านวน 3 วิชา แต่ละรายวิชาเกรดขั้นต ่า M1 หรือ D1-D3 
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2. ระบบอเมริกา/แคนาดา 
        ผู้สมัครที่สอบ GED ก่อนเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 และมีผลสอบ GED 5 รายวิชา มีคะแนนรวม 

ไม่น้อยกว่า 2,250 คะแนน แต่ละวิชาต้องได้อย่างน้อย 410 คะแนน 
                   ผู ้สมัครที่สอบ GED ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป และมีผลสอบ GED 4 รายวิชา        

โดยแต่ละวิชามีคะแนนอย่างน้อย 145 คะแนน  
3. ระบบนิวซีแลนด์ 
    3.1 ผู ้สมัครที ่สอบผ่านวิชา New Zealand National Certificate of Educational Achievement 

(NCEA) ซ ึ ่ งอย ู ่ ในความดูแลของ New Zealand Qualifications Authority (NZQA) จ  านวนไม่น ้อยกว่า 80 หน ่วยกิต 
ประกอบด้วย 

 - วิชาใน Level 2 หรือสูงกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต และ 
 - วิชาใน Level 1 หรือสูงกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต 
 การพิจารณาให้นับวิชา English for Speaker of other Languages (ESLO) เป็นอีก 1 วิชาได้ด้วย 
 ผู ้จบการศึกษาจะต้องได้รับประกาศนียบัตร NCEA level 2 ใบแสดงผลการสอบ (Record of 

Achievement) หนังสือรับรองระดับ จ านวนวิชา และจ านวนหน่วยกิตของแต่ละวิชาจาก New Zealand Qualifications 
Authority (NZQA)  

 ทั้งนี ้ การพิจารณาตามเกณฑ์ข้อที ่ 3.1 ให้ม ีผลส าหรับผู ้จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลายของประเทศนิวซีแลนด์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป หรือ 

3.2 ผู ้สมัครที ่สอบผ่านวิชา New Zealand National Certificate of Educational Achievement 
(NCEA) ใน Level 2 หรือสูงกว่า อย่างน้อย 5 วิชา ไม่ซ ้ากัน นับจ านวนรวมไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาบังคับ 
2 วิชา ได้แก่  - English (literacy) ใน Level 2 หรือสูงกว่า อย่างน้อย 4 หน่วยกิต 

 - Mathematics (numeracy) ใน Level 2  หรือสูงกว่า อย่างน้อย 4 หน่วยกิต 
 การพิจารณาไม่นับรวมวิชา English for Speaker of Languages (ESLO) 
 ผู้จบการศึกษาจะต้องได้รับใบแสดงผลการสอบ (Record of Achievement) หนังสือรับรองระดับ 

จ านวนวิชา และจ านวนหน่วยกิตของแต่ละวิชาจาก New Zealand Qualifications Authority (NZQA)  
 ทั้งนี้ การพิจารณาตามเกณฑ์ข้อที่ 3.2 ให้มีผลส าหรับผู้จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ของประเทศนิวซีแลนด์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป 
4. หลักสูตรนานาชาติ International Baccalaureate (IB) 

4.1 ผู้สมัครจะต้องได้รับประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนในประเทศไทยท่ีได้รับ
การรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ (High School Diploma) หรือ 

4.2 ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องได้รับ IB Diploma กล่าวคือ เป็นผู้มีผลคะแนน
รวมจาก 5 หมวดวิชา และอีก 1 วิชาเลือก ไม่ต ่ากว่า 24 คะแนน พร้อมกับผ่านการประเมิน Extended Essay (EE), Theory of 
Knowledge (TOK) และ Creativity, Action & Service (CAS) ตามเกณฑ์ของ International Baccalaureate Organization  
(IBO) หรือ 

4.3 ได้รับ IB Diploma Course Results (IBCR) อย่างน้อย 5 วิชา โดยแต่ละวิชาจะต้องไม่ซ ้ากัน และ
ได้ผลการเรียนในแต่ละวิชา ไม่น้อยกว่าเกรด 3  

5. หลักสูตรนานาชาติจากประเทศอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากข้อ 1-4 
 ตรวจสอบการเทียบวุฒิต่างประเทศ จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง การเทียบความรู้วุฒิ

ต่างประเทศ ประกาศ ณ วันท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2545 
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2.2.2 มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ และผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่
สอบจนถึงวันท่ีขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

1. IELTS (Academic) ไม่ต ่ากว่า 6.0 หรือ 
2. TOEFL (IBT) ไม่ต ่ากว่า 61 คะแนน หรือ TOEFL (ITP, PBT) ไม่ต ่ากว่า 500 คะแนน หรือ  
3. TU-GET (PBT) ไม่ต ่ากว่า 500 คะแนน หรือ TU-GET (CBT) ไม่ต ่ากว่า 61 คะแนน หรือ 
4. NEW SAT (Reading and Writing) ไม่ต ่ากว่า 450 คะแนน หรือ 
5. GSAT (Reading, Writing and Language) ไม่ต ่ากว่า 450 คะแนน 

 

3. จ านวนรับทั้งหลักสูตร 45 คน  
หลกัสตูร / สาขาวชิา Inter  

Portfolio 1 
Satit 

รอบ 1.2 
Portfolio 

Inter  
Portfolio 2 

Inter 
Program - 

admission 1 

Inter 
Program - 

admission 2 

ศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

15 
 
1 10 15 4 

 

หมายเหตุ: กรณีจ านวนรับในรอบ Inter Portfolio 1, รอบ Inter Portfolio 2 และ รอบ Inter Program-admission 1 ไม่ครบ 
    ตามจ านวนที่ระบุ จะรับเพิม่ในรอบถัดไป จนครบตามจ านวนที่ต้องการ 
 

4.   เงื่อนไขการสมัคร 
4.1 ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์คนละ 1 สิทธิ์ ในการตัดสินใจเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถสมัครได้หลาย

สาขาวิชาหรือสมัครรอบใดก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด แต่เมื่อยืนยันสิทธิ์แล้ว จะไม่สามารถสมัครเข้ารับการคดัเลอืกในรอบถัดไป 
หากต้องการสมัครในรอบถัดไป จะต้องสละสิทธ์ิที่มีอยู่ก่อน ซึ่งการยืนยันสิทธ์ิและการสละสิทธ์ิจะต้องด าเนินการผ่านระบบบริหาร
จัดการสิทธิ์ของ ทปอ. ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้เท่านั้น ทั้งนี้ การสละสิทธิ์ที่ได้รับแล้วเพื่อใช้สิทธิ์ใหม่ จะกระท าได้เพียงครั้งเดียว 
การสละสิทธ์ินอกเหนือจากระยะเวลาไม่นับเป็นการสละสิทธ์ิในระบบกลาง  

 4.2 ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบใน
ภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธ์ิเข้าศึกษา กรณีที่เสีย
ค่าสมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

5. วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก 
5.1 เกณฑ์การคัดเลือก 

5.1.1 รอบ Inter Portfolio 1 และ รอบ Inter Portfolio 2 

•  ผู้ สม ั ครที่ มี ค ุณสมบัต ิ เป ็น ไปตามเกณฑ ์ที่ ก  าหนด จะต ้อง เข ้ าสอบส ัมภาษณ ์ตามที่                         
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา ด าเนินการจัดสอบ 

•  คณะด าเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนด เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจาก 
1. ผลการศึกษา  
2. เอกสารแสดงความสนใจเข้าศึกษา (Statement of Purpose) 
3. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ประวัติส่วนตัว หรือหนังสือรับรองการท ากิจกรรมสนับสนุนสังคม/

กิจกรรมจิตอาสา หรือกิจกรรมการพัฒนาชุมชน หรือวุฒิบัตร หรือประกาศนียบัตร ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 
4. เอกสารหลักฐาน หรือ Certificate ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถพิเศษหรือรางวัล ใบประกาศ

เกียรติคุณต่าง ๆ เช่น รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ  
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5.1.2 มีผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

TOEFL 
ไม่ต ่ากว่า 61 คะแนน (IBT) 
ไม่ต ่ากว่า 500 คะแนน (ITP, PBT) 

หรือ 
หรือ 
 

IELTS ผลคะแนนเฉลี่ยรวม ไม่ต ่ากว่า 6.0  หรือ 
TU-GET ไม่ต ่ากว่า 500 คะแนน (PBT) หรือ หรือ 

ไม่ต ่ากว่า 61 คะแนน (CBT) หรือ 
New SAT ไม่ต ่ากว่า 450 คะแนน (Evidence-Based Reading and Writing Part) หรือ 
GSAT ไม่ต ่ากว่า 450 (Reading, Writing and Language)   

 

ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ ถึง วันที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ยกเว้นผู้เข้าศึกษาชาวต่างประเทศที่ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักประจ าชาติ ไม่ต้องยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษ) 

 

  5.2 เกณฑ์การพิจารณารับเข้าศึกษา 
 5.2.1 รอบ Inter Program-admission 1 และ รอบ Inter Program-admission 2 

• ผู ้สมัครที ่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที ่ก าหนด จะต้องเข้าทดสอบข้อเขียนการเรียงความ
ภาษาอังกฤษในหัวข้อเกี่ยวกับประเด็นทางด้านนโยบายสังคมและการพัฒนา และเข้าสอบสัมภาษณ์ ที่ทางหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา จะด าเนินการทดสอบ 

• คณะด าเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที ่ก าหนด เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดย
พิจารณาจากผลการศึกษา ความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ ผลการสอบภาษาอังกฤษ หรือผลการสอบที่จัดสอบเอง
โดยคณะและเอกสารแสดงความสนใจเข้าศึกษา (Statement of Purpose) ประสบการณ์การท างาน ความรู้ความสามารถพิเศษ 
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ และ ไหวพริบปฏิภาน 

5.2.2 มีผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

TOEFL 
ไม่ต ่ากว่า 61 คะแนน (IBT) 
ไม่ต ่ากว่า 500 คะแนน (ITP, PBT) 

หรือ 
หรือ 
 

IELTS ผลคะแนนเฉลี่ยรวม ไม่ต ่ากว่า 6.0  หรือ 
TU-GET ไม่ต ่ากว่า 500 คะแนน (PBT) หรือ หรือ 

ไม่ต ่ากว่า 61 คะแนน (CBT) หรือ 
New SAT ไม่ต ่ากว่า 450 คะแนน (Evidence-Based Reading and Writing Part) หรือ 
GSAT ไม่ต ่ากว่า 450 (Reading, Writing and Language)   

 

ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ ถึง วันที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ยกเว้นผู้เข้าศึกษาชาวต่างประเทศที่ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักประจ าชาติ ไม่ต้องยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษ) 

 

5.3  เงื่อนไขอื่น ๆ  
5.3.1 ผู้มีสิทธ์ิสอบต้องด าเนินการขั้นตอนต่าง ๆ ตามก าหนดการในประกาศนี้ และมาสอบตามวัน เวลา และ

สถานท่ีตามที่ก าหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธ์ิ  
5.3.2 ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะพิจารณาจากผู้สมัครที่มีคะแนนรวมเรียงตามล าดับ ตามเกณฑ์

คะแนนท่ีก าหนด ตามจ านวนนักศึกษาท่ีรับได้ในแต่ละกลุ่มของแต่ละสาขา  
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5.3.3 คะแนนสอบมาตรฐานที่ใช้ยื่นในการสมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ ถึงวันท่ีขึ้นทะเบียน 
เป็นนักศึกษา โดยจะน าผลคะแนนสอบครั้งท่ีดีที่สุดมาพิจารณาคัดเลือก  

5.3.4 ผู ้สมัครที่ศึกษาในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ที ่ยังไม่ส า เร็จการศึกษาต้องยื ่นใบรับรอง          
จากโรงเรียนว่าก าลังศึกษา Grade 12 หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับ Grade 12 ภายในเดือนพฤษภาคม 2566 
พร้อมท้ังผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคการศึกษา เป็นหลักฐานประกอบการสมัคร  

5.3.5 ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยซึ่งเป็นโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการรับรอง 
จากกระทรวงศึกษาธิการ หรือ จากสถาบันในต่างประเทศจะต้องยื่นใบเทียบวุฒิการศึกษากับกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลักฐาน 
ในการสมัคร  

5.3.6 ผู ้สมัครที ่ศึกษาในสถาบันในต่างประเทศที ่ยังไม่จบการศึกษาต้องยื ่นใบรับรองจากโรงเร ียน                  
ว่าก าลังศึกษา Grade 12 หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับ Grade 12 ภายในเดือนพฤษภาคม 2566 พร้อมทั้ง          
ผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคการศึกษา เป็นหลักฐานประกอบการสมัคร นอกจากนั้น ผู้สมัครจะต้องส่ง
หลักฐานการศึกษาให้คณะภายในวันแรกของการเรียน ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 มิฉะนั้น ผู้สมัครจะหมดสิทธิ์        
การเป็นนักศึกษาของโครงการฯ  

5.3.7 ผู้สมัครที่ศึกษาในระบบการศึกษาที่มิได้ค านวนค่า GPAX จะต้องยื่นจดหมายรับรองการเรียนและ
ความประพฤติจากอาจารย์ในสถาบันเดิม อย่างน้อย 1 ฉบับเป็นหลักฐานประกอบการสมัคร  

5.3.8 การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิ้นสุด  
5.3.9 ผู้สมัครไม่สามารถขอรับเงินค่าสมัครคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

6.   การรับสมัคร  
 6.1 สมัครและส่งเอกสารในระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ www.spdtu.com หรือสมัครด้วยตนเอง หรือส่งเอกสาร        

ทางไปรษณีย์ โดยส่งใบสมัครและแนบส าเนาเอกสารประกอบ พร้อมด้วยหลักฐานการโอนเงินฉบับจริง และส่งถึง 
  หลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ)  
  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 
  เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร  
  กรุงเทพฯ 10200 

 6.2 ค่าสมัครสอบ จ านวน 1,000 บาท  
 6.3 การช าระเงินค่าสมัคร  

ช าระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จ านวน 1,000 บาท  
โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์จ ากัด (มหาชน) สาขาท่าพระจันทร์ ประเภทออมทรัพย์  
เลขท ี ่  114 -219456-7 ช ื ่อบ ัญช ี  “SPD THAMMASAT” หากม ีข ้อสงส ัยสอบถามเพ ิ ่ม เต ิมได ้ที่                            
อีเมล spd.thammasat@gmail.com หรือ โทรศัพท ์02-613-2532 
การสมคัรจะสมบรูณเ์มื่อโครงการฯ ไดร้บัหลกัฐานการโอนเงนิคา่สมคัรภายใน 3 วนั นบัตั้งแตว่นัสง่ใบสมคัร 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.spdtu.com/
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7. ก าหนดการรับสมัคร  
ผู้สมัครลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS 66 ที่ student.mytcas.com ตั้งแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2565 

รายละเอยีด 
Inter Portfolio 1 Inter Portfolio 2 Inter Program-

admission 1 
Inter Program-
admission 2 

 (จ านวนรับ 15 คน) (จ านวนรับ 10 คน) (จ านวนรับ 15 คน) (จ านวนรับ 4 คน) 

1. เปิดรับสมัคร บัดน้ี - 5 ธ.ค. 2565 9 ม.ค. - 17 ก.พ. 2566 1 - 24 มี.ค. 2566 1 - 15 พ.ค. 2566 
2. ประกาศรายชื ่อผู ้มีสิทธิ ์สอบ
คัดเลือก ที่ www.spdtu.com 

17 ธ.ค. 2565 3 มี.ค. 2566 5 เม.ย. 2566 19 พ.ค. 2566 

3. สอบข้อเขียน - - 11 เม.ย. 2566 30 พ.ค. 2566 
4. สอบสัมภาษณ์ 24 ธ.ค. 2565 11 มี.ค. 2566 11 เม.ย. 2566 30 พ.ค. 2566 
5. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกที่ 
www.spdtu.com 

30 ธ.ค. 2565 24 เม.ย. 2566 25 เม.ย. 2566 9 มิ.ย. 2566 

6. ยืนยันสิทธิ ์เข้าศึกษาในระบบ
บร ิหารจ ัดการสิทธ ิ ์ของ ทปอ. 
(Clearing house) 
ที่ student.mytcas.com 

7- 8 ก.พ. 2566 4- 5 พ.ค. 2566 
 

13-14 มิ.ย. 2566 

7 . ช  าระค ่ าธรรมเน ี ยมพ ิ เศษ 
เก็บแรกเข้า จ านวนเงิน 15,000 บาท 
เพื่อยืนยันสิทธิ ์เข้าศึกษา และทาง
โครงการฯ จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียม
ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น 

16-20 ก.พ. 2566 
 

11 - 15 พ.ค. 2566 
 

 

 20-22 มิ.ย. 2566 
 

8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
(ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา) 
ที่ www.spdtu.com 

27 ก.พ. 2566 23 พ.ค. 2566 
 

30 มิ.ย. 2566 

* ผู้ผ ่านการค ัดเล ือก ต ้องด าเน ินการย ืนย ันส ิทธ ิ ์ เข ้าศ ึกษาในระบบบริ หารจ ัดการส ิทธ ิ ์  ของ ทปอ. (Clearing house)  
ตามช่วงเวลาที่ก าหนด โดยขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาให้เป็นไปตามกระบวนการจัดการและขั้นตอนของ  ที่ประชุมอธิการบดี       
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) ก าหนด   
 

8.  หลักฐานประกอบการสมัคร ผู้สมัครลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ   
  8.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ Passport      1  ชุด 
  8.2 ส าเนาหลักฐานซึ่งแสดงว่าส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า    1  ชุด 
      เช่น ส าเนาวุฒิการศึกษา ส าเนาใบรับรองหรือใบเทียบวุฒิตามที่ระบุในเง่ือนไขการสมัคร 
  8.3 ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย    1  ชุด 
  8.4 ส าเนาใบแสดงผลการสอบต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้      1  ชุด 
  8.5 หลักฐานการโอนค่าสมัครสอบทางธนาคาร       1  ชุด 
  8.6 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1-2 นิ้ว     1  รูป 

ผู้สมัครต้องน าหลักฐานตัวจริงในข้อ 8.1, 8.2, 8.3 และ 8.4 มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์  
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9.  การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
 9.1 เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

(1) ต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิเ์ข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามหลักสูตรนี้  
(2) ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และหากปรากฏว่า          

ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตามที่ก าหนด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะไม่รับเข้าศึกษา  
(3) การขึ ้นทะเบียนนักศึกษา ให้เป ็นไปตามข้อบังค ับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว ่าด ้วยการศึ กษา                

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
หากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรต์รวจสอบพบภายหลงัว่าผูม้สีทิธิเ์ขา้ศกึษาคนใดมคีณุสมบตัไิมค่รบถว้นตามที่มหาวทิยาลยั

ก าหนด จะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษาในครั้งนี้ เป็นโมฆะ และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
 9.2 รายละเอียดการขึ้นทะเบียนนักศึกษา 
 ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา และรายละเอียดการขึ้นทะเบียน

เป็นนักศึกษา พร้อมปฏิทินนกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ให้ทราบภายหลัง ที่ www.reg.tu.ac.th หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อ
สอบถามได้ที่ งานรับเข้าประประวัตินักศึกษา ส านักงานทะเบียนนักศึกษา โทรศัพท์ 02 564 4440-79 ต่อ 1603-1609 และ 1626 

 

10.  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  
 นักศึกษาต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ดังต่อไปนี้ 
  10.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาช้ันปริญญาตรี โครงการพิเศษ พ.ศ. 2553 
  10.2 ประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษา

หลักส ูตรระดับชั ้นปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักส ูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา                     
(หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. 2557 

ประกาศ  ณ  วันท่ี       ตุลาคม  พ.ศ. 2565 
 
 
(รองศาสตราจารย์ ดร. ชาลี  เจริญลาภนพรัตน์) 
           รองอธิบการดีฝ่ายรับเข้าศึกษา 
              ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
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