ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโลกคดีศกึ ษาและการประกอบการสังคม (หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาลัยโลกคดีศึกษา ประจาปีการศึกษา 2566
....................................................................
โดยที่มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ เห็ นสมควรเปิดรับสมัครบุ คคลเข้าศึกษา โครงการปริญญาตรีภาคพิ เศษ
หลั กสู ตรศิ ลปศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาโลกคดี ศึ กษาและการประกอบการสั งคม (หลั กสู ตรนานาชาติ ) วิ ทยาลั ย
โลกคดีศึกษา ประจาปีการศึกษา 2566 จึงขอประกาศกาหนดการรับสมัคร และการคัดเลือก ตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้
1. สถานที่จัดการเรียนการสอน
หลั กสู ตรศิล ปศาสตรบั ณฑิต สาขาวิช าโลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม (หลั กสู ตรนานาชาติ )
วิ ท ยาลั ย โลกคดี ศึ ก ษา ศึ ก ษาที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ศู น ย์ รั ง สิ ต ทั้ ง นี้ การเปลี่ ย นแปลงสถานที่ ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สงวนสิทธิ์ในการกาหนดสถานที่ศึกษาตามความเหมาะสม โดยมติสภามหาวิทยาลัย
2. คุณสมบัติของผูม้ สี ทิ ธิส์ มัคร
คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาต้ อ งเป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาชั้ น
ปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ข้อ 14 นักศึกษามหาวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม นอกจากนี้
ยังต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามข้อกาหนดหลักสูตร ดังนี้
2.1 ระดับการศึกษา
2.1.1 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือ เกรด 12 จากโรงเรียนนานาชาติ
ทีก่ ระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ เกรด 12 high school ในต่างประเทศ
2.1.2 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือ สาเร็จเกรด 12 จากโรงเรียนนานาชาติ
ทีก่ ระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ สาเร็จเกรด 12 high school ในต่างประเทศ
2.1.3 เป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาเทียบเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามประกาศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง แนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2564
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2.2 ผลการศึกษา
2.2.1 กรณีเป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือ เกรด 12 จากโรงเรียนนานาชาติ
ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ากว่า 2.50 หรือ
เทียบเท่า 2.50
2.2.2 กรณีเป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือ เกรด 12 จากโรงเรียนนานาชาติ
ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX ที่จบการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50 หรือ เทียบเท่า
2.50
2.2.3 กรณีเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาเทียบเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย*
ระบบ/หลักสูตรนานาชาติ
1. ระบบอังกฤษ

2. ระบบอเมริกา/แคนาดา

3. ระบบนิวซีแลนด์

เงือ่ นไข
1.1 มีผลการสอบระดับ GCE ‘A’ Level จานวนอย่างน้อย 3 วิชา เกรด
A*-E หรือ
1.2 มีผลการสอบ Cambridge Pre-U จานวนอย่างน้อย 3 วิชา เกรด M1
หรือ D1-D3
2.1 ผู้สมัครที่สอบ GED ก่อนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 และมีผลการสอบ
GED 5 รายวิชา มีคะแนนรวมไม่น้อยกว่า 2,250 คะแนน แต่ละวิชาต้องได้
อย่างน้อย 410 คะแนน หรือ
2.2 ผู้สมัครที่สอบ GED ตั้งแต่พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป และมีผล
การสอบ GED 4 วิชา โดยมีคะแนนแต่ละวิชาอย่างน้อย 145 คะแนน
3.1 ผู้สมัครที่สอบผ่านวิชา New Zealand National Certificate of
Education Achievement (NCEA) ซึ่งอยู่ในความดูแลของ New
Zealand Qualifications Authority (NZQA) จานวนไม่น้อยกว่า 80
หน่วยกิต ประกอบด้วย
- วิชาใน Level 2 หรือสูงกว่าจานวนไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต และ
- วิชาใน Level 1 หรือสูงกว่าจานวนไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต
การพิจารณาให้นับรวมวิชา English for Speakers of other Languages
(ESOL) เป็นอีก 1 วิชาได้ด้วย
ผู้จบการศึกษาต้องได้รับประกาศนียบัตร NCEA level 2 ใบแสดงผล
การสอบ (Record of Achievement) หนังสือรับรองระดับ จานวนวิชา
และจานวนหน่วยกิตของแต่ละวิชา จาก New Zealand Qualifications
Authority (NZQA)
ทั้งนี้ การพิจารณาตามเกณฑ์ข้อ 3.1 ให้มีผลสาหรับผู้จบการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศนิวซีแลนด์ตั้งแต่ปีการศึกษา
2553 เป็นต้นไป หรือ
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ระบบ/หลักสูตรนานาชาติ

เงือ่ นไข
3.2 ผู้สมัครที่สอบผ่านวิชา New Zealand National Certificate of
Education Achievement (NCEA) ซึ่งอยู่ในความดูแลของ New
Zealand Qualifications Authority (NZQA) ใน Level 2 หรือสูงกว่า
อย่างน้อย 5 วิชา ไม่ซ้ากัน นับจานวนรวมไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต
ประกอบด้วยวิชาบังคับ 2 วิชา ได้แก่
- English (literacy) ใน Level 2 หรือ สูงกว่า อย่างน้อย 4 หน่วยกิต
- Mathematics (numeracy) ใน Level 2 หรือ สูงกว่า อย่างน้อย 4
หน่วยกิต
การพิจารณาไม่นับรวมวิชา English for Speakers of other
Languages (ESOL)
ผู้จบการการศึกษาต้องแสดงใบผลการสอบ (Record Achievement)
และหนังสือรับรองระดับ จานวนวิชา และจานวนหน่วยกิตของแต่ละวิชา
จาก New Zealand Qualification Authority (NZQA)
ทั้งนี้ การพิจารณาตามเกณฑ์ข้อ 3.2 ให้มีผลสาหรับผู้จบการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศนิวซีแลนด์ตั้งแต่ปีการศึกษา
2552 เป็นต้นไป
4. หลักสูตรนานาชาติ IB
ผู้สมัครจะต้องได้รับประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจาก
โรงเรียน (High School Diploma) และ/หรือ IB DP Couse Results
ดังนี้
4.1 ผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องได้รับ IB Diploma
กล่าวคือเป็นผู้มีผลคะแนนรวมจาก 5 หมวดวิชา และอีก 1 วิชาเลือก
ไม่ต่ากว่า 24 คะแนน พร้อมกับผ่านการประเมิน Extended Essay (EE),
Theory of Knowledge (TOK) และ Creativity, Action & Service
(CAS) ตามเกณฑ์ของ International Baccalaureate Organization
(IBO) หรือ
4.2 ได้รับ IB Diploma Course Results (IBCR) อย่างน้อย 5 วิชา
โดยแต่ละวิชาต้องไม่ซ้ากัน และได้ผลการเรียนแต่ละวิชา ไม่น้อยกว่าเกรด 3
5. หลักสูตรนานาชาติจาก
ตรวจสอบการเทียบวุฒิต่างประเทศ จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ประเทศอื่น นอกเหนือจาก
เรื่อง การเทียบความรู้วุฒิต่างประเทศ ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม
ข้อ 1-4
2545
* ประกาศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง แนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2564
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2.3 ผลการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ
2.3.1 ผลสอบ TOEFL ไม่ต่ากว่า 500 สาหรับ Paper-Based หรือ ไม่ต่ากว่า 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 สาหรับ Paper-Based หรือไม่ต่ากว่า 61 สาหรับ ComputerBased หรือ
2.3.4 NEW SAT (Reading and Writing) ไม่ต่ากว่า 450 คะแนน หรือ
2.3.5 GSAT (Reading, Writing and Language) ไม่ต่ากว่า 450 คะแนน
ทั้งนี้ ผลสอบมาตรฐานภาษาอั งกฤษดังกล่าว ต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบถึงวันที่ขึ้นทะเบียนเป็น
นั ก ศึ ก ษา (ยกเว้ น ผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาชาวต่ า งประเทศที่ ใ ช้ ภ าษาอั ง กฤษเป็ น ภาษาหลั ก ไม่ ต้ อ งยื่ น ผลสอบมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ)
3. จานวนรับ 40 คน
โดยแต่ละรอบมีจานวนรับ ดังนี้
สาขาวิชา

Inter
Portfolio 1

จานวนรับ
Inter
Inter Program Inter Program Satit 1.2
Portfolio 2 Admission 1 Admission 2 Portfolio 2

โลกคดีศึกษาและการประกอบ
21
5
5
5
4
การสังคม (GSSE)
หมายเหตุ :
1. กรณีจานวนรับในแต่ละรอบไม่ครบตามจานวนที่ระบุ จะปรับเพิ่มในรอบถัดไปจนครบตามจานวนที่ต้องการ
2. หลั กสู ตรมีการเปิ ดรั บ โครงการรั บ นักเรียนจากโรงเรียนสาธิตแห่ งมหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ รอบ 1.2
Portfolio 2 ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ได้ที่ www.tuadmission.in.th

4. เงือ่ นไขการสมัคร
4.1 ผู้สมัครทุกคน มีสิทธิ์คนละ 1 สิทธิ์ ในการตัดสินใจเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถสมัคร
ได้หลายสาขาวิชาหรือสมัครรอบใดก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด แต่เมื่อยืนยันสิทธิ์แล้ว จะไม่สามารถสมัครเข้ารับ
การคัดเลื อกในรอบถัดไป หากต้องการสมัครในรอบถัดไป จะต้ องสละสิ ทธิ์ที่มีอยู่ก่อน ซึ่งการยืนยันสิ ทธิ์และ
การสละสิทธิ์จ ะต้องดาเนิ นการผ่านระบบบริห ารจัดการสิ ทธิ์ของ ทปอ. ในระยะเวลาที่กาหนดไว้เท่านั้น ทั้งนี้
การสละสิทธิ์ที่ได้รับแล้วเพื่อใช้สิทธิ์ใหม่ จะกระทาได้เพียงครั้งเดียว การสละสิทธิ์นอกเหนือจากระยะเวลาไม่นับเป็น
การสละสิทธิ์ในระบบกลาง
4.2 ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร หากมหาวิทยาลัย
ตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติ
ไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา กรณีที่เสียค่าสมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
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5. วิธกี ารคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก
5.1 เกณฑ์การคัดเลือก
5.1.1 รอบ Inter Portfolio 1 และ รอบ Inter Portfolio 2
1) ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด จะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
2) วิทยาลัยดาเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนด เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
โดยพิจารณาจาก
 ผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 แฟ้ ม สะสมงาน (Portfolio) เอกสารหลั ก ฐาน หรื อ Certificate ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ความสามารถพิเศษหรือรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เช่น รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ผลงานสร้างสรรค์ใน
รูปแบบต่าง ๆ
 เอกสารแสดงความสนใจเข้าศึกษา (Statement of Purpose) ระบุแรงจูงใจในการเข้า
ศึกษาในสาขาวิชา จุดมุ่งหมาย และประสบการณ์ หรือรางวัลที่ได้รั บที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ความยาวไม่เกิน
1 หน้ากระดาษ A4 ฟอนต์ Times New Roman 12
3) มีผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
TOEFL
IELTS
TU-GET
New SAT
GSAT

ไม่ต่ากว่า 61 คะแนน (Internet-based)
ไม่ต่ากว่า 500 คะแนน (Paper-based, TOEFL ITP)
ผลคะแนนเฉลี่ยรวม ไม่ต่ากว่า 6.0
ไม่ต่ากว่า 500 คะแนน (Paper-based)
ไม่ต่ากว่า 61 คะแนน (Computer-based)
ไม่ต่ากว่า 450 คะแนน (Evidence-Based Reading and Writing Part)
ไม่ต่ากว่า 450 (Reading, Writing and Language)

หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ

ทั้ ง นี้ ต้ อ งไม่ เ กิ น 2 ปี นั บ จากวั น ที่ ส อบ ถึ ง วั น ที่ ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น นั ก ศึ ก ษา (ยกเว้ น ผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาชาว
ต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ไม่ต้องยื่นผลสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ)
5.1.2 รอบ Inter Program Admission 1 และ รอบ Inter Program Admission 2
1) ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)
ในกรณีที่ไม่มี แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) จะต้องเข้าทดสอบข้อเขียนภาษาอั งกฤษ ในหั ว ข้อเกี่ยวกับประเด็ น
ทางด้านสังคม ที่ทางวิทยาลัยจะดาเนินการทดสอบ
2) วิทยาลัยดาเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนด เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
โดยพิจารณาจากผลการศึกษา ความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ ผลการสอบภาษาอังกฤษ หรือผลการ
สอบที่จัดสอบเองโดยวิทยาลัย
3) พิจ ารณาจากเอกสารแสดงความสนใจเข้าศึกษา (Statement of Purpose) ระบุแรงจูงใจ
ในการเข้าศึกษาในสาขาวิชา จุดมุ่งหมาย และประสบการณ์ หรือรางวัลที่ได้รับที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ความยาว
ไม่เกิน 1 หน้า กระดาษ A4 ฟอนต์ Times New Roman 12
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4) พิจารณาจากประสบการณ์การทางานจิตอาสาและการแข่งขัน ความรู้ความสามารถพิเศษ
หรือการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ
5) มีผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
TOEFL
IELTS
TU-GET
New SAT
GSAT

ไม่ต่ากว่า 61 คะแนน (Internet-based)
ไม่ต่ากว่า 500 คะแนน (Paper-based, TOEFL ITP)
ผลคะแนนเฉลี่ยรวม ไม่ต่ากว่า 6.0
ไม่ต่ากว่า 500 คะแนน (Paper-based)
ไม่ต่ากว่า 61 คะแนน (Computer-based)
ไม่ต่ากว่า 450 คะแนน (Evidence-Based Reading and Writing Part)
ไม่ต่ากว่า 450 (Reading, Writing and Language)

หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ

ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ ถึง วันที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ยกเว้นผู้เข้าศึกษาชาวต่างประเทศ
ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักประจาชาติ ไม่ต้องยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษ)
5.2 เงื่อนไขอืน่ ๆ
5.2.1 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องดาเนินการขั้นตอนต่าง ๆ ตามกาหนดการในประกาศนี้ และมาสอบ
สัมภาษณ์ในวัน และเวลาตามที่กาหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
5.2.2 ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะพิจารณาจากผู้สมัครที่มีคะแนนรวมเรียงตามลาดับตามเกณฑ์
คะแนนที่กาหนด ตามจานวนนักศึกษาที่รับได้ในแต่ละรอบการสมัคร
5.2.3 คะแนนสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษที่ใช้ยื่นในการสมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ
โดยจะนาผลคะแนนสอบครั้งที่ดีที่สุด มาพิจารณาคัดเลือก
5.2.4 ผู้สมัครที่ศึกษาในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ที่ยังไม่สาเร็จการศึกษาต้องยื่นใบรับรองจาก
โรงเรี ย นว่ า ก าลั ง ศึ ก ษา Grade 12 หรื อ เที ย บเท่ า และคาดว่ า จะจบการศึ ก ษาระดั บ Grade 12 ภายในเดื อน
พฤษภาคม 2566 พร้อมทั้งผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา เป็นหลักฐาน
ประกอบการสมัคร
5.2.5 ผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ระบบอังกฤษ ระบบอเมริกา/แคนาดา ระบบนิวซีแลนด์
หลักสูตรนานาชาติ IB หลักสูตรนานาชาติจากประเทศอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง
แนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2564
5.2.6 ผู้สมัครที่ศึกษาในสถาบันในต่างประเทศที่ยังไม่จบการศึกษาต้องยื่นใบรับรองจากโรงเรียนว่ากาลัง
ศึกษา Grade 12 หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับ Grade 12 ภายในเดือนพฤษภาคม 2566 และ
ผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา เป็นหลักฐานประกอบการสมัคร
5.2.7 ผู้สมัครที่ศึกษาในระบบการศึกษาที่มิได้คานวนค่า GPA จะต้องยื่นจดหมายรับรองการเรียนและ
ความประพฤติจากอาจารย์ในสถาบันเดิม อย่างน้อย 1 ฉบับเป็นหลักฐานประกอบการสมัคร
5.2.8 การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
5.2.9 ผู้สมัครไม่สามารถขอรับเงินค่าสมัครคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
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6. การรับสมัคร
6.1 วิธีการสมัครและส่งเอกสารสามารถทาได้ในระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ www.sgs.tu.ac.th พร้อมส่งไฟล์
PDF เอกสารแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการได้รับรางวัลต่าง ๆ (ถ้ามี)
หรือสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยส่งใบสมัครและแนบสาเนาเอกสารประกอบ พร้อมด้วย
หลักฐานการโอนเงินฉบับจริง และส่งถึง
วิทยาลัยโลกคดีศึกษา (ศูนย์ประสานงานท่าพระจันทร์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี ชั้น 4 ห้อง F444
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
6.2 ค่าสมัคร 1,000 บาท
6.3 ชาระเงินค่าสมัคร
6.3.1 กรณีผู้สมัครพานักอยู่ในประเทศไทยจะต้องนาเอกสารที่ได้รับทาง email จ่ายผ่านระบบออนไลน์
หรือเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ
6.3.2 กรณีผู้สมัครพานักอยู่ต่างประเทศจะต้องนาเอกสารที่ได้รับทาง email จ่ายผ่านระบบออนไลน์หรือ
โอนผ่านธนาคาร หรือ
6.3.3 ผู้สมัครโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยจากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
เลขที่ 475-0-71597-2 ชื่อบัญชี “วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มธ.”
หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
1) อีเมล gsse.admission@sgs.tu.ac.th หรือ
2) เบอร์โทรศัพท์ 02-564-4440-4 ต่อ 4425,4428 หรือ 02-613-2037
การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อวิทยาลัยฯ ได้รับหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันส่งใบสมัคร
7. กาหนดการรับสมัคร
ผูส้ มัครลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS 66 ที่ student.mytcas.com ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2565

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิ์สอบ
สัมภาษณ์
3. สอบสัมภาษณ์

รอบ Inter
Portfolio 1
28 ตุลาคม-20
พฤศจิกายน 2565
30 พฤศจิกายน
2565
17 ธันวาคม 2565

4. ประกาศผลผูผ้ ่านการคัดเลือก

23 ธันวาคม 2565

รายละเอียด
1. รับสมัคร

รอบ Inter
Portfolio 2
1 มกราคม-1
กุมภาพันธ์ 2566
17 กุมภาพันธ์
2566
25 กุมภาพันธ์
2566
7 มีนาคม 2566
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รอบ Inter Program
Admission 1
8-27 มีนาคม 2566
7 เมษายน 2566

รอบ Inter Program
Admission 2
28 เมษายน-10
พฤษภาคม 2566
19 พฤษภาคม 2566

18 เมษายน 2566

25 พฤษภาคม 2566

25 เมษายน 2566

2 มิถุนายน 2566

รายละเอียด

รอบ Inter
Portfolio 1
7-8 กุมภาพันธ์
2566

5. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ
กลางของทปอ. ที่
student.mytcas.com
6. ชาระค่าจดทะเบียนการอบรม
15-21 กุมภาพันธ์
เชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมพื้นฐานภาค 2566
แรกที่เข้า เก็บครั้งเดียว จานวนเงิน
25,000 บาท และค่าธรรมเนียม
พิเศษภาคปกติ จานวน 20,000
บาท รวมเป็นเงิน 45,000 บาท
(สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อยืนยัน
สิทธิ์เข้าศึกษา และทางโครงการฯ
จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมไม่ว่ากรณี
ใด ๆ
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิ์เข้าศึกษา 27 กุมภาพันธ์ 2566
(ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา)

รอบ Inter
Portfolio 2
4-5 พฤษภาคม
2566

รอบ Inter Program
Admission 1
4-5 พฤษภาคม 2566

รอบ Inter Program
Admission 2
13-14 มิถุนายน 2566

17-24 พฤษภาคม
2566

17-24 พฤษภาคม
2566

19-23 มิถุนายน 2566

31 พฤษภาคม
2566

31 พฤษภาคม 2566

30 มิถุนายน 2566

* ผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องดาเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบบกลางของทปอ. ที่ student.mytcas.com
ตามช่วงเวลาที่กาหนด โดยขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาให้เป็นไปตามกระบวนการจัดการ และขั้นตอนของที่
ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นผู้กาหนด
8. หลักฐานประกอบการสมัคร ผูส้ มัครลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ
8.1 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ Passport
8.2 สาเนาหลักฐานซึ่งแสดงว่าสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า เช่น สาเนาวุฒิการศึกษา สาเนาผลการสอบที่เทียบวุฒิการศึกษา
เท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตามที่ระบุในเงื่อนไขการสมัคร
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
ผู้สมัครควรนา Portfolio (ถ้ามี) มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
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9. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
9.1 เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
1) ต้องเป็นผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
2) ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป และไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ว่ าด้ว ย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
3) การขึ้นทะเบียนนักศึกษา ต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2561
หากมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ตรวจสอบพบภายหลั ง ว่ า ผู้ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า ศึ ก ษาคนใดมี คุ ณ สมบั ติ
ไม่ค รบถ้ว นตามที่ม หาวิท ยาลัย ก าหนด มหาวิท ยาลัย จะถือ ว่าการมีสิท ธิ์เข้า ศึก ษาในครั้ง นี้ เป็น โมฆะและจะ
ไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
9.2 รายละเอียดการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา และรายละเอียด
การขึ้นทะเบี ยนเป็ นนั กศึ กษา พร้ อมปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ให้ ทราบภายหลั งที่ www.reg.tu.ac.th หากมี
ข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานรับเข้าและทะเบียนประวัตินักศึกษา สานักงานทะเบียนนักศึกษา
โทรศัพท์ 02-564-4440-79 ต่อ 1603-1609 และ 1626
10. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
นั ก ศึ ก ษาต้ อ งเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาตลอดหลั ก สู ต ร ตามประกาศวิ ท ยาลั ย โลกคดี ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับชั้นปริญญาตรี โครงการพิเศษ
หลั กสู ตรศิลปศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิชาโลกคดี ศึ กษาและการประกอบการสั งคม (หลั กสู ตรนานาชาติ ) (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559

ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565

(รองศาสตราจารย์ ดร. ชาลี เจริญลาภนพรัตน์)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับเข้าศึกษา
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี
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