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ประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

เรื่อง  การรบัสมคัรบุคคลเขา้ศึกษาในระดบัปรญิญาตร ี 

หลักสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาโลกคดีศกึษาและการประกอบการสงัคม (หลักสตูรนานาชาติ) 

วทิยาลยัโลกคดศีึกษา ประจ าปีการศกึษา 2565  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา โครงการปริญญาตรี        

ภาคพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม (หลักสูตรนานาชาติ) 

วิทยาลัยโลกคดีศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอประกาศก าหนดการรับสมัคร 

และการคัดเลือก ตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม (หลักสูตรนานาชาติ) 

วิทยาลัยโลกคดีศึกษา ศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สงวนสิทธิ์ในการก าหนดสถานที่ศึกษาตามความเหมาะสม โดยมติสภามหาวิทยาลัย  

2. คุณสมบตัขิองผู้มสีทิธิส์มคัร 

  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้ น

ปริญญาตรี พ .ศ. 2561 ข้อ 14 นักศึกษามหาวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม 

นอกจากนี้ ยังต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามข้อก าหนดหลักสูตร ดังนี้ 

 2.1 ระดับการศึกษา 

   2.1.1 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือ เกรด 12 จากโรงเรียนนานาชาติที่ 

กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ เกรด 12 high school ในต่างประเทศ 

   2.1.2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม .6 หรือ ส าเร็จเกรด 12 จากโรงเรียน

นานาชาติทีก่ระทรวงศกึษาธิการรับรอง หรือ ส าเร็จเกรด 12 high school ในต่างประเทศ 

   2.1.3 เป็นผู้ที่ มี วุฒิการศึกษาเทียบเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามประกาศขอ ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2564  

 2.2 ผลการศึกษา  

   2.2.1 กรณีเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม .6 หรือ เกรด 12 จากโรงเรียน 

นานาชาติที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา    

ไม่ต่ ากว่า 2.50 หรือ เทียบเท่า 2.50  
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 2.2.2 กรณีเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม .6 หรือ เกรด 12 จากโรงเรียน 
นานาชาติที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX ที่จบการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.50 
หรือ เทียบเท่า 2.50 
  2.2.3 กรณีเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาเทียบเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย*  

ระบบ/หลักสูตรนานาชาติ  เงื่อนไข 
1. ระบบอังกฤษ 1.1 ผลสอบระดับ GCE ‘A’ Level จ านวน 3 วิชา เกรด A* - E หรือ 

1.2 ผลสอบ Cambridge Pre-U จ านวนอย่างน้อย 3 วิชา แต่ละวิชาเกรด
ขั้นต่ า M1 หรือ D1-D3 

2. ระบบอเมริกา/แคนาดา 2.1 ผู้สมัครที่สอบ GED ก่อนพฤษภาคม 2560 และมีผลสอบ GED 5 วิชา      
มีคะแนนรวม ไม่น้อยกว่า 2,250 คะแนน และแต่ละวิชาอย่างน้อย 410 
คะแนน 
2.2 ผู้สมัครที่สอบ GED ตั้งแต่พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป มีผลสอบ GED 
4 วิชา โดยแต่ละวิชามีคะแนนอย่างน้อย 145 คะแนน  

3. ระบบนิวซีแลนด์ 3.1 ผู้สมัครที่สอบผ่านวิชา New Zealand National Certificate of 
Education Achievement (NCEA) ซึ่งอยู่ในความดูแลของ New 
Zealand Qualifications Authority (NZQA) จ านวนไม่น้อยกว่า 80 
หน่วยกิต ประกอบด้วย 
   - วชิาใน level 2 หรือสูงกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต และ 
   - วชิาใน level 1 หรือสูงกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต 
การพิจารณาให้นับรวมวิชา English for Speakers of other Languages 
(ESOL) เป็นอีก 1 วิชาไดด้้วย 
 ผู้จบการศึกษาต้องได้รับประกาศนียบัตร NCEA level 2 ใบแสดงผลการ
สอบ (Record of Achievement) หนังสือรับรองระดับ จ านวนวิชา และ
จ านวนหน่วยกิตของแต่ละวิชา จาก New Zealand Qualifications 
Authority (NZQA) 
 ทั้งนี้ การพิจารณาตามเกณฑ์ข้อ 3.1 ให้มีผลส าหรับผู้จบการศึกษามัธยม
ปลายของประเทศนิวซีแลนด์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป หรือ 
3.2 ผู้สมัครที่สอบผ่านวิชา New Zealand National Certificate of 
Education Achievement (NCEA) ซึ่งอยู่ในความดูแลของ New 
Zealand Qualifications Authority (NZQA) ใน level 2 หรือสูงกว่า 
อย่างน้อย 5 วิชา ไม่ซ้ ากัน นับจ านวนรวมไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 
ประกอบด้วย วิชาบังคับ 2 วิชา ได้แก่  
  - English (literacy) ใน level 2 หรือ สูงกว่า อย่างน้อย 4 หน่วยกิต 
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ระบบ/หลักสูตรนานาชาติ  เงื่อนไข 

  - Mathematics (numeracy) ใน level 2 หรือ สูงกว่า อย่างน้อย 4 

หน่วยกิต การพิจารณาไม่นับรวมวิชา English for Speakers of other 

Languages (ESOL) 

  ผู้จบการการศึกษาต้องแสดงใบผลการสอบ (Record Achievement) 

และหนังสือรับรองระดับ จ านวนวิชา และจ านวนหน่วยกิตของแต่ละวิชา

จาก New Zealand Qualification Authority (NZQA) 

  ทั้งนี้ การพิจารณาตามเกณฑ์ข้อ 3.2 ให้มีผลส าหรับผู้จบการศึกษามัธยม

ปลายของประเทศนิวซีแลนด์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป 

4. หลักสูตรนานาชาติ IB  ผู้สมัครจะต้องได้รับประกาศนียบัตรระดับมัธยมปลายจากโรงเรียนใน

ประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ (High School 

Diploma) และ/หรือ ได้รับ IB Diploma และ/หรือ IB DP Couse 

Results ดังนี ้

4.1 ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องได้รับ IB Diploma 

โดยมีคะแนนรวมจาก 5 หมวดวิชา และอีก 1 วิชาเลือก ไม่ต่ ากว่า 24 

คะแนน พร้อมกับผ่านการประเมิน Extended Essay (EE), Theory of 

Knowledge (TOK) และ Creativity, Action & Service (CAS) ตาม

เกณฑ์ของ International Baccalaureate Organization (IBO) หรือ 

4.2 ได้รับ IB Diploma Course Results (IBCR) อย่างน้อย 5 วิชา โดยแต่

ละวิชาต้องไม่ซ้ ากัน และได้ผลการเรียนแต่ละวิชาไม่น้อยกว่าเกรด 3   

5. หลักสูตรนานาชาติจาก

ประเทศอ่ืน นอกเหนือจาก 

ข้อ 1-4 

ตรวจสอบการเทียบวุฒิต่างประเทศจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  

เรื่อง การเทียบความรู้วุฒิต่างประเทศ ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม  

พ.ศ. 2545 

* ประกาศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2564 

 2.3 ผลการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ 

   2.3.1 ผลสอบ TOEFL ไม่ต่ ากว่า 500 ส าหรับ Paper Based หรือ ไม่ต่ ากว่า 61 ส าหรับ Internet 

Based หรือ ไม่ต่ ากว่า 500 ส าหรับ TOEFL ITP หรือ 

   2.3.2 ผลสอบ IELTS ไม่ต่ ากว่า 6.0 หรือ 

   2.3.3 ผลสอบ TU-GET ไม่ต่ ากว่า 500 ส าหรับ Paper-based หรือ ไม่ต่ ากว่า 61 คะแนน ส าหรับ 

Computer-based 
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 ทั้งนี้ ผลสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษดังกล่าว ต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบถึงวันที่ขึ้นทะเบียนเป็น

นักศึกษา (ยกเว้นผู้เข้าศึกษาชาวต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ไม่ต้องยื่นผลสอบมาตรฐาน

ภาษาอังกฤษ) 

3. จ านวนรบั   

รอบการรับนักศึกษา มี 4 รอบ โดยแต่ละรอบมีจ านวนรับ ดังนี้ 

สาขาวชิา 
รอบ Inter 

Portfolio 1 

รอบ Inter 

Portfolio 2 

รอบ Inter 

Program 

Admission 1 

รอบ Inter 

Program 

Admission 2 

โลกคดีศึกษาและ 

การประกอบการสังคม (GSSE) 
25 5 5 5 

หมายเหตุ : กรณีจ านวนรับในรอบที่ 1 ไม่ครบตามจ านวนที่ระบุ จะรับเพ่ิมในรอบท่ี 2 รอบท่ี 3 และรอบที่ 4 

จนครบตามจ านวนที่ต้องการ    

4. เงือ่นไขการสมัคร 

    4.1 ผู้สมัครทุกคน มีสิทธิ์คนละ 1 สิทธิ์ ในการตัดสินใจเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถ

สมัครได้หลายสาขาวิชาหรือสมัครรอบใดก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด แต่เมื่อยืนยันสิทธิ์แล้วจะไม่สามารถ

สมัครเข้ารับการคัดเลือกในรอบถัดไป หากต้องการสมัครในรอบถัดไปจะต้องสละสิทธิ์ที่มีอยู่ก่อน ซึ่งการยืนยัน

สิทธิ์และการสละสิทธิ์จะต้องด าเนินการผ่านระบบบริหารจัดการสิทธิ์ของ ทปอ. ในระยะเวลาที่ก าหนดไว้

เท่านั้น ทั้งนี้ การสละสิทธิ์ที่ได้รับแล้วเพ่ือใช้สิทธิ์ใหม่จะกระท าได้เพียงครั้งเดียว การสละสิทธิ์นอกเหนือจาก

ระยะเวลาไม่นับเป็นการสละสิทธิ์ในระบบกลาง 

 4.2 ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร หากมหาวิทยาลัย

ตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือว่าผู้นั้นขาด

คุณสมบัติไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา กรณีท่ีเสียค่าสมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

5. วธิกีารคดัเลอืก / เกณฑก์ารคดัเลือก 

5.1 เกณฑ์การคัดเลือก 

 5.1.1 Portfolio  

  5.1.2 มีผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

TOEFL 

ไม่ต่ ากว่า 61 คะแนน          (Internet-based) 

ไม่ต่ ากว่า 500 คะแนน        (Paper-based) 

ไม่ต่ ากว่า 500 คะแนน        (TOEFL ITP) 

หรือ 

หรือ 

หรือ 

IELTS ผลคะแนนเฉลี่ยรวม ไม่ต่ ากว่า 6.0    หรือ 

TU-GET ไม่ต่ ากว่า 500 คะแนน      (Paper-based) หรือ 

 ไม่ต่ ากว่า 61  คะแนน       (Computer-based)  
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หมายเหตุ :  ผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 

2563 เรื่อง การแก้ไขเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของหลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบถึงวันที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ยกเว้นผู้เข้าศึกษาชาว

ต่างประเทศท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ไม่ต้องยื่นผลสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ) 

5.1.3 ผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ตามข้อ 2.2.2 

5.2 เกณฑ์การพิจารณารับเข้าศึกษา 

5.2.1 พิจารณาแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ส่งเป็นไฟล์ pdf ทาง email : gsse.admission@sgs.tu.ac.th 

และน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ พร้อมเอกสารหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม หรือการได้รับรางวัลต่าง ๆ (ถ้ามี) 

5.2.2 พิจารณาคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ  

5.2.3 พิจารณาคะแนนเฉลี่ยสะสม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

5.2.4 พิจารณาจดหมายแนะน าตัว Statement of Purpose ระบุแรงจูงใจในการเข้าศึกษาใน

สาขาวิชา จุดมุ่งหมาย และประสบการณ์ หรือรางวัลที่ได้รับที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ความยาวไม่เกิน 1 หน้า 

กระดาษ A4 ฟอนต์ Times New Roman 12 

5.2.5 พิจารณาผลการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ 

5.3 เงื่อนไขอ่ืน ๆ  

5.3.1 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องด าเนินการขั้นตอนต่าง ๆ ตามก าหนดการในประกาศนี้ และมาสอบ

สัมภาษณ์ในวัน และเวลาตามท่ีก าหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์  

5.3.2 ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะพิจารณาจากผู้สมัครที่มีคะแนนรวมเรียงตามล าดับตามเกณฑ์

คะแนนที่ก าหนด ตามจ านวนนักศึกษาท่ีรับได้ในแต่ละรอบการสมัคร 

5.3.3 คะแนนสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษที่ใช้ยื่นในการสมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวัน

สอบ โดยจะน าผลคะแนนสอบครั้งที่ดีท่ีสุด มาพิจารณาคัดเลือก  

5.3.4 ผู้สมัครที่ศึกษาในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาต้องยื่นใบรับรอง

จากโรงเรียนว่าก าลังศึกษา Grade 12 หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับ Grade 12 ภายใน

เดือนพฤษภาคม 2565 พร้อมทั้งผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา       

เป็นหลักฐานประกอบการสมัคร  

5.3.5 ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ระบบอังกฤษ ระบบอเมริกา/แคนาดา ระบบ

นิวซีแลนด์  หลักสูตรนานาชาติ  IB หลักสูตรนานาชาติจากประเทศอ่ืน  ๆ  ให้ เป็นไปตามประกาศ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2564   

5.3.6 ผู้สมัครที่ศึกษาในสถาบันในต่างประเทศที่ยังไม่จบการศึกษาต้องยื่นใบรับรองจากโรงเรียนว่า

ก าลังศึกษา Grade 12 หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับ Grade 12 ภายในเดือนพฤษภาคม 

2565 พร้อมทั้งผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา เป็นหลักฐาน

ประกอบการสมัคร  
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5.3.7 ผู้สมัครที่ศึกษาในระบบการศึกษาที่มิได้ค านวณค่า GPA จะต้องยื่นจดหมายรับรองการเรียน

และความประพฤติจากอาจารย์ในสถาบันเดิม อย่างน้อย 1 ฉบับเป็นหลักฐานประกอบการสมัคร  

5.3.8 การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  

5.3.9 ผู้สมัครไม่สามารถขอรับเงินค่าสมัครคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

6. การรบัสมคัร  

6.1 วิธีการสมัครและส่งเอกสารสามารถท าได้ในระบบออนไลน์เท่านั้น ทางเว็บไซต์ www.sgs.tu.ac.th  

6.2 ค่าสมัคร 1,000 บาท  

6.3 ช าระเงินค่าสมัคร 

6.3.1 กรณีผู้สมัครพ านักอยู่ในประเทศไทยจะต้องน าเอกสารที่ได้รับทาง email จ่ายผ่านระบบ    

ออนไลน์หรือเคาน์เตอร์ธนาคาร 

6.3.2 กรณีผู้สมัครไม่ได้พ านักอยู่ต่างประเทศไทยจะต้องน าเอกสารที่ได้รับทาง email จ่ายผ่านระบบ

ออนไลน์หรือโอนผ่านธนาคาร   

หากมีข้อสงสัย สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่   

1)  อีเมล gsse.admission@sgs.tu.ac.th หรือ 

2)  เบอร์โทรศัพท์ 086-788-8064  

  สอบถามทั่วไป ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2986-9213 ต่อ 4428,4431 

การสมัครจะสมบรูณเ์มือ่วิทยาลยัฯ ได้รบัหลกัฐานการโอนเงนิคา่สมคัรภายใน 3 วนั นับตั้งแตว่นั 

สง่ใบสมัคร 

7. ก าหนดการรบัสมคัร   

 ผู้สมัครลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS 65 ที่ student.mytcas.com  ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2564 

 

รายละเอยีด รอบ Inter 

Portfolio 1 

รอบ Inter 

Portfolio 2 

รอบ Inter 

Program 

Admission 1 

รอบ Inter 

Program 

Admission 2 

1. รับสมัคร  15 ตุลาคม - 15 

พฤศจิกายน 2564 

 1 มกราคม - 10 

กุมภาพันธ์ 2565 

 9-30 มีนาคม 

2565 

 29 เมษายน - 10 

พฤษภาคม 2565 

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์สอบ

สัมภาษณ ์

 23 พฤศจิกายน 

2564 

 18 กุมภาพันธ์ 

2565 

7 เมษายน 

2565 

 18 พฤษภาคม 

2565 

3. สอบสัมภาษณ ์ 18 ธันวาคม 2564 26 กุมภาพันธ์ 

2565 

18 เมษายน 

2565 

25 พฤษภาคม 

2565 

4. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก 30 ธันวาคม 2564  8  มีนาคม 2565  22 เมษายน 

2565  

 31 พฤษภาคม 

2565 

5. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาใน

ระบบบริหารจัดการสิทธิ์ของ 

ทปอ. (Clearing house) 

 7-8 กุมภาพันธ์ 

2565 

 4-5 พฤษภาคม 

2565 

 4-5 พฤษภาคม 

2565 

 8-9 มิถุนายน 

2565 
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* ผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องด าเนินการยนืยันสิทธิเ์ข้าศึกษาในระบบบริการจัดการสทิธิ์ของ ทปอ. (Clearing 

house) ตามช่วงเวลาที่ก าหนด โดยขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาให้เป็นไปตามกระบวนการจัดการและ

ขั้นตอนของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นผู้ก าหนด   

8. หลักฐานประกอบการสมคัร ผูส้มัครลงชื่อรบัรองส าเนาถกูต้องทุกฉบบั 

8.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ Passport 1 ชุด 

8.2 ส าเนาหลักฐานซึ่งแสดงว่าส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเท่า เช่น ส าเนาวุฒิการศึกษา ส าเนาผลการสอบที่เทียบวุฒิการศึกษา

เท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตามท่ีระบุในเงื่อนไขการสมัคร 

1 ชุด 

8.3 ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 ชุด  

8.4 ส าเนาใบแสดงผลสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ ตามที่ระบุไว้ 1 ชุด  

8.5 หลักฐานการโอนค่าสมัครสอบทางธนาคาร 1 ชุด  

  ผู้สมัครต้องน าหลักฐานตัวจริงในข้อ 8.1, 8.2, 8.3 และ 8.4 มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ นอกจากนี้ 

ผู้สมัคร ต้องน า Portfolio มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย    

 

 

รายละเอยีด รอบ Inter 

Portfolio 1 

รอบ Inter 

Portfolio 2 

รอบ Inter 

Program 

Admission 1 

รอบ Inter 

Program 

Admission 2 

6. ช าระค่าจดทะเบียนการ

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริม

พื้นฐานภาคแรกที่เข้า เก็บคร้ัง

เดียว จ านวนเงิน 25,000 บาท 

และค่าธรรมเนียมพิเศษภาค

ปกติ จ านวน 20,000 บาท 

รวมเป็นเงิน 45,000 บาท        

(สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อ

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา และทาง

โครงการฯ จะไม่คนืเงิน

ค่าธรรมเนียมไม่ว่ากรณีใด ๆ 

 16-23 กุมภาพันธ์ 

2565 

 17-24 พฤษภาคม 

2565 

 17-24 

พฤษภาคม 

2565 

 16-22 มิถุนายน 

2565 

7. ประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ ์

เข้าศึกษา (ที่ยืนยนัสทิธิ์เข้า

ศึกษา) 

28 กุมภาพันธ์ 

2565 

31 พฤษภาคม 

2565 

31 พฤษภาคม 

2565 

29 มิถุนายน 2565 
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9. ข้อก าหนดเรื่องการทดสอบสมรรถนะ GREATS และการจัดพื้นฐานความรู้ภาษาต่างประเทศส าหรับ       

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

9.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถนะ GREATS เพ่ือน าไปใช้

ในการประเมินระดับสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา ทั้งนี้ หากมีผลการทดสอบ

เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะได้รับการยกเว้นการเรียนวิชาศึกษาทั่วไป ในส่วนที่เกี่ยวข้อง    

(ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การยกเว้นการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 1        

ดูรายละเอียดได้ท่ี https://tu.ac.th/academictu)  
9.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลคะแนนสอบวิชาสามัญภาษาอังกฤษ หรือ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS 

หรือ GCE A-Level หรือ IBDP หรือ NCEE จะได้รับการจัดให้เรียนวิชาพ้ืนฐานภาษาอังกฤษตามระดับ      

ผลคะแนน หรือได้รับการยกเว้นการเรียนวิชาพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เรื่อง เกณฑ์การจัดการเรียนวิชาด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และด้านการคิด อ่าน เขียน อย่างมี

วิจารญาณ ส าหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี ดูรายละเอียดได้ท่ี https://tu.ac.th/academictu) 

9.3 ผู้ไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษให้สมัครสอบที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  หรือหาก          

ไม่ประสงค์จะสอบจะถูกจัดให้เรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับพ้ืนฐานตัวแรกสุด  

10. เงือ่นไขของผู้มสีทิธิข์ึ้นทะเบยีนเปน็นกัศึกษา 

10.1 ต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามหลักสูตรนี้ 

10.2 ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และหากปรากฏ

ว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตามท่ีก าหนด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะไม่รับเข้าศึกษา  

หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน

ตามที่มหาวทิยาลยัก าหนด จะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษาในครั้งนี้ เป็นโมฆะ และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ  

10.3 การขึ้นทะเบียนนักศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

11. อตัราค่าธรรมเนียมการศกึษา  

นักศึกษาต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ตามประกาศ ดังต่อไปนี้ 

- ประกาศวิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับ

นักศึกษาหลักสูตรระดับชั้นปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโลกคดีศึกษาและ

การประกอบการสังคม (หลักสูตรนานาชาติ) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559   
 

 

ประกาศ   ณ   วันที่        ตลุาคม  พ.ศ.  2564 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร. พิภพ อุดร) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

 

8




