
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) 

วิทยาลัยสหวิทยาการ ทาพระจันทร  ประจําปการศึกษา 2564 
 
 โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  เห็นสมควรเปดรับสมัครบุคคลเขาศึกษา หลักสูตร               
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยสหวิทยาการ  
จึงขอประกาศกําหนดการรับสมัครและการคัดเลือก ตลอดจนรายละเอียดตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

1. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) 
ศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร      
สงวนสิทธิ์ในการกําหนดสถานที่ศึกษาตามความเหมาะสม โดยมติสภามหาวิทยาลัย 

2. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร 
 2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
  2.1.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ตองมีผล     
การเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไมต่ํากวา 2.50 
 2.1.2 เปนผูสําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในระบบการศึกษาไทยหรือ 
เกรด 12 จากโรงเรียนนานาชาติที่กระทรวงศึกษารับรอง หรือ เทียบเทากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระบบ
การศึกษาของตางประเทศ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง แนวทางการเทียบวุฒิการศึกษา
เทากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2562 
 2.1.3 นักเรียนสัญชาติไทยที่สําเร็จการศึกษาจากตางประเทศหรือโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย
และนักเรียนตางชาติทุกกรณี 

2.1.4 ไมเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน เวนแตการศึกษาในมหาวิทยาลัยเปด
หรือการศึกษาหลักสูตรทางไกล (Online) ที่ไดรับปริญญา 
 2.1.5 ไมเปนผูปวยหรืออยูในสภาวะที่จะเปนอุปสรรครายแรงตอการศึกษา 
 2.1.6 ไมเปนผูประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอยางรายแรง 
 2.2 คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร 

  2.2.1 มีผลคะแนนมาตรฐานอยางใดอยางหนึ่งขั้นต่ํา ดังนี้ 
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การสอบ 
Inter 

Portfolio 
1*1 

Inter 
Portfolio 2 

TCAS 3 
admission 1 

TCAS 3 
admission 2 

ผลการ
ทดสอบ

ภาษาอังกฤษ 
อยางใดอยาง

หนึ่ง 

TU-GET 400 550 

วิ ท ย า ลั ย มี ก า ร เ ป ด รั บ ใ น ร อบ    
TCAS 3 admission 1  แ ล ะ  2      
ผ า น ร ะ บบก า ร รั บ ข อ ง  ทป อ .    
ผูสมัครสามารถติดตามรายละเอียด
ไดที่ student.mytcas.com 

IELTS 4.5 6.5 

TOEFL (paper-based) 400 550 

TOEFL (internet-based) 32 79 

ผลการ
ทดสอบ

ความรูอยาง
ใดอยางหนึ่ง 

SAT I (EBRW) หรือ GSAT 
(Reading, Writing and 
Language) 

- 450 
หรือ 

1,000*2 
SAT I (MATH) หรือ GSAT 
(MATH) 

- 600 

O-NET + PAT1 หรือ 
PAT7 ที่ดีที่สุด 

- - 

GAT + PAT1 หรือ PAT7 
ที่ดีที่สุด 

- - 

หมายเหตุ :  
*1. การรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติแบบมีเงื่อนไข ในกรณีผูสมัครเขาศึกษามีคะแนนสอบ

ภาษาอังกฤษไมเปนไปตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด แตมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ดี เชน ผลการเรียน
ระดับดีมากมีผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรระดับนานาชาติ เปนตน 

*2. กรณีคะแนนสอบ SAT I หรือ GSAT ไมถึงเกณฑขั้นต่ําแตคะแนนสอบรวมทั้งสองสวนได 1,000 
คะแนน ผูสมัครสามารถยื่นไดเชนกัน โดยผลการสอบทั้งหมดจะตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับจาก
วันที่สอบถึงวันขึ้นทะเบียนนักศึกษา 

 2.2.2. กรณีผูสมัครสําเร็จการศึกษาเทียบเทา ม.ปลาย ตองมีผลสอบอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 
  1. ระบบอังกฤษ 
      1.1 ผูสมัครมีผลสอบระดับ GCE ‘A’ Level จํานวน 3 วิชา เกรด A*-C หรือ 
     1.2 ผูสมัครมีผลสอบ Cambridge Pre-U จํานวน 3 วิชา แตละรายวิชาเกรดข้ันต่ํา M1 หรอื    
D1-D3 
  2. ระบบอเมริกา/แคนาดา 

 ผูสมัครที่สอบ GED กอนเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 และมีผลสอบ GED 5 รายวิชา             
มีคะแนนรวมไมนอยกวา 2,250 คะแนน แตละวิชาตองไดอยางนอย 410 คะแนน  
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 ผูสมัครที่สอบ GED ตั้งแตเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 และมีผลสอบ GED 4 รายวิชา โดยมี
คะแนนแตละวิชาอยางนอย 165 คะแนน โดยสามารถเทียบเทาการจบมัธยมปลายสายศิลป -ภาษา หรือ      
ศิลป-คํานวณ (เดิม) ไดเทานั้น และตองยื่น Transcript ของเกรด 10 และ 11 ประกอบ 
  3. ระบบนิวซีแลนด 

 3 . 1  ผู ส มั ค รที่ ส อบผ า น วิ ช า  New Zealand National Certificate of Educational 
Achievement (NCEA) ซึ่งอยูในความดูแลของ New Zealand Qualifications Authority (NZQA) จํานวน 
ไมนอยกวา 80 หนวยกิต ประกอบดวย 
   - วิชาใน level 2 หรือสูงกวาจํานวนไมนอยกวา 60 หนวยกิต และ 
   - วิชาใน level 1 หรือสูงกวาจํานวนไมนอยกวา 20 หนวยกิต 
   การพิจารณาใหนับวิชา English for Speaker of other Languages (ESOL) เปนอีก 
1 วิชาไดดวย ผูจบการศึกษาจะตองไดรับประกาศนียบัตร NCEA level 2 ใบแสดงผลการสอบ (Record of 
Achievement) หนังสือรับรองระดับ จํานวนวิชา และจํานวนหนวยกิตของแตละวิชาจาก New Zealand 
Qualifications Authority (NZQA)  
   ทั้งนี้  การพิจารณาตามเกณฑขอที่ 3.1 ใหมีผลสําหรับผูจบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศนิวซีแลนดตั้งแตปการศึกษา 2553 เปนตนไป หรือ 
     3 . 2  ผู ส มั ค รที่ ส อบผ า น วิ ช า  New Zealand National Certificate of Educational 
Achievement (NCEA) ซ่ึงอยูในความดูแลของ New Zealand Qualifications Authority (NZQA) ใน level 
2 หรือสูงกวาอยางนอย 5 วิชา ไมซ้ํากัน นับจํานวนรวมไมนอยกวา 60 หนวยกิต ประกอบดวยวิชาบังคับ 2 วิชา 
ไดแก 
    - English (literacy) ใน level 2 หรือสูงกวา อยางนอย 4 หนวยกิต 
    - Mathematics (numeracy) ใน level 2 หรือสูงกวา อยางนอย 4 หนวยกิต 
    การพิจารณาไมนับรวมวิชา English for Speaker of other Languages (ESOL) 
    ผูจบการศึกษาจะตองไดรับใบแสดงผลการสอบ (Record of Achievement) หนังสือ
รับรองระดับ จํานวนวิชา และจํานวนหนวยกิตของแตละวิชาจาก New Zealand Qualifications Authority 
(NZQA)  
    ทั้งนี้  การพิจารณาตามเกณฑขอที่ 3.2 ใหมีผลสําหรับผูจบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศนิวซีแลนดตั้งแตปการศึกษา 2552 เปนตนไป 
  4. หลักสูตรนานาชาติ International Baccalaureate (IB) 

  4.1 ผูสมัครจะตองไดรับประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนในประเทศ
ไทยที่ไดรับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ (High School Diploma) หรือ 

  4.2 ผูสมัครที่สําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ จะตองไดรับ IB Diploma กลาวคือเปนผูมี
คะแนนรวมจาก 5 หมวดวิชา และอีก 1 วิชาเลือก ไมต่ํากวา 24 คะแนน พรอมกับผานการประเมิน Extended 
Essay (EE),Theory of Knowledge (TOK) และ  Creativity, Action & Service (CAS) ตาม เ กณฑ ข อ ง 
International Baccalaureate Organisation (IBO) หรือ 

  4.3 ไดรับ IB Diploma Course Results (IBCR) อยางนอย 5 วิชา โดยแตละวิชาจะตอง    
ไมซ้ํากัน และไดผลการเรียนในแตละวิชา ไมนอยกวาเกรด 3 
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5. หลักสูตรนานาชาติจากประเทศอ่ืน ๆ นอกเหนือจากขอ 1–4 ตรวจสอบการเทียบวุฒิ 
ตางประเทศ จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบวุฒิความรูวุฒิตางประเทศ ประกาศ ณ วันที่ 18 
มกราคม 2545 

6. สําหรับผูสมัครที่จบการศึกษาหรือมีผลการสอบกอนวันที่ 1 สิงหาคม 2562 อนุโลมใหใช
เกณฑการเทียบวุฒิการศึกษาเทากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 ของที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยได  
 
3. จํานวนรับสมัครทั้งหลักสูตร จํานวน 50 คน 

สาขาวิชา 
Inter 

Portfolio 1 
Inter 

Portfolio 2 
TCAS 3 admission 1 

รับผาน (ทปอ.) 
TCAS 3 admission 2 

รับผาน (ทปอ.) 
ปรัชญา การเมือง 
และเศรษฐศาสตร 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

5 35 4 6 

หมายเหตุ :  
1. กรณีจํานวนรับในรอบ Inter Portfolio 1 รอบ Inter Portfolio 2 และ รอบ TCAS 3 admission 1 

ไมครบตามจํานวนที่ระบุ จะรับเพ่ิมในรอบถัดไป จนครบตามจํานวนที่ตองการ 
2. วิทยาลัยมีการเปดรับในรอบ TCAS 3 admission 1 และ 2 ผานระบบการรับของ ทปอ. ผูสมัคร

สามารถติดตามรายละเอียดไดท่ี student.mytcas.com 

4. เงื่อนไขการสมัคร 
   4.1 ผูสมัครทุกคนมีสิทธิ์คนละ 1 สิทธิ์ ในการตัดสินใจเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้ ผูสมัครสามารถ
สมัครไดหลายสาขาวิชาหรือสมัครรอบใดก็ไดตามหลักเกณฑที่กําหนด แตเมื่อยืนยันสิทธิ์แลว จะไมสามารถสมัคร
เขารับการคัดเลือกในรอบถัดไป หากตองการสมัครในรอบถัดไป จะตองสละสิทธิ์ที่มีอยูกอน ซึ่งการยืนยันสิทธิ์
และการสละสิทธิ์จะตองดําเนินการผานระบบบริหารสิทธิ์ของ ทปอ. ภายในระยะเวลาที่กําหนดไวเทานั้น ทั้งนี้ 
การสละสิทธิ์ที่ไดรับแลวเพ่ือใชสิทธิ์ใหม จะกระทําไดเพียงครั้งเดียว การสละสิทธิ์นอกเหนือจากระยะเวลา       
ไมนับเปนการสละสิทธิ์ในระบบกลาง 
   4.2 ผูสมัครตองตรวจสอบและรับรองตนเองวามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัครหาก 
มหาวิทยาลัยตรวจสอบในภายหลังพบวาผูสมัครรายใดมีคุณสมบัติไมตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือวาผูนั้น
ขาดคุณสมบัติไมมีสิทธิ์เขาศึกษา กรณีท่ีเสียคาสมัครแลวจะไมคืนเงินคาสมัครใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

5. วิธีการคัดเลือก/เกณฑการคัดเลือก 
   5.1 เกณฑการคัดเลือก รอบ Inter Portfolio 1 
  1) พิจารณาจากแฟมสะสมงาน (Portfolio) 
 2) การสอบสัมภาษณ เปนภาษาอังกฤษ 
 *กรณีที่ ผู สมั ครคะแนนสอบขั้ นต่ํ า ไม ถึ ง เกณฑการรับ เข าศึ กษาหลักสู ตรนานาชาติ ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (TU-GET 500 คะแนน/IELTS 6.0 คะแนน/TOEFL (paper-based) 500 คะแนน 
หรือ TOEFL (internet-based) 61 คะแนน) ผูสมัครตองเรียนวิชาปรับพ้ืนฐานดานภาษาเพ่ิมเติมขณะที่กําลัง
ศึกษาอยูเพ่ือใหสอบผานเกณฑภาษาอังกฤษกอนสําเร็จการศึกษา (TU-GET 550 คะแนน/IELTS 6.5 คะแนน/
TOEFL (paper-based) 550 คะแนน หรือ TOEFL (internet-based) 79 คะแนน)  
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  5.2 เกณฑการคัดเลือก รอบ Inter Portfolio 2 
 1) ผลคะแนนสอบมาตรฐานความรูทั่วไป SAT I หรือ GSAT 
 2) การสอบสัมภาษณ เปนภาษาอังกฤษ 

5.3 เกณฑการคัดเลือก รอบ TCAS 3 admission 1 
 1) ผลการสอบ O-NET  

2) ผลการสอบ PAT1 หรือ PAT7 
 3) ผลการสอบมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษตามเกณฑการรับเขาศึกษาหลักสูตรนานาชาติของ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 4) การสอบสัมภาษณ เปนภาษาอังกฤษ 
 5.4 เกณฑการคัดเลือก รอบ TCAS 3 admission 2 
 1) ผลการสอบ GAT 

2) ผลการสอบ PAT1 หรือ PAT7 
 3) ผลการสอบมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษตามเกณฑการรับเขาศึกษาหลักสูตรนานาชาติของ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 4) การสอบสัมภาษณ เปนภาษาอังกฤษ 
 5.5 เงื่อนไขอ่ืน ๆ  
 1) ผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณตองดําเนินการขั้นตอนตาง ๆ ตามกําหนดการในประกาศนี้ และสอบ
สัมภาษณเวลาตามที่กําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์ 
 2) ในการคัดเลือกผูมีสิทธิ์เขาศึกษา จะพิจารณาจากผูสมัครที่คะแนนรวมเรียงตามลําดับ ตามเกณฑ
คะแนนที่กําหนด ตามจํานวนนักศึกษาท่ีรับไดในแตละกลุมของแตละสาขา 
 3) คะแนนสอบมาตรฐานที่ใชยื่นในการสมัครจะตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับจากวันสอบ โดยจะนําผล
คะแนนสอบครั้งที่ดีท่ีสุดมาพิจารณาคัดเลือก 
 4) ผูสมัครที่ศึกษาในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ที่ยังไมสําเร็จการศึกษาตองยื่นใบรับรองจาก
โรงเรียนวากําลังศึกษา Grade 12 หรือเทียบเทา และคาดวาจะจบการศึกษาระดับ Grade 12 ภายในเดือน
พฤษภาคม 2564 พรอมทั้งผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคการศึกษา เปนหลักฐาน
ประกอบการสมัคร 
 5) ผูสมัครที่ศึกษาในสถาบันในตางประเทศที่ยังไมจบการศึกษาตองยื่นใบรับรองจากโรงเรียนวา
กําลังศึกษา Grade 12 หรือเทียบเทา และคาดวาจะจบการศึกษาระดับ Grade 12 ภายในเดือนพฤษภาคม 
2564 พรอมทั้งผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคการศึกษา เปนหลักฐานประกอบการสมัคร 
นอกจากนั้น ผูสมัครจะตองสงหลักฐานการศึกษาใหวิทยาลัยฯ ภายในวันแรกของการเรียน ในภาคการศึกษาที่ 1 
ปการศึกษา 2564 มิฉะนั้น ผูสมัครจะหมดสิทธิ์การเปนนักศึกษาของหลักสูตรฯ 
 6) ผูสมัครที่ศึกษาในระบบการศึกษาที่มิไดคํานวนคา GPAX จะตองยื่นจดหมายรับรองการเรียน
และความประพฤติจากอาจารยในสถาบันเดิม อยางนอย 1 ฉบับเปนหลักฐานประกอบการสมัคร 
 7) การพิจารณาของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด 
 8) ผูสมัครไมสามารถขอรับเงินคาสมัครคืนไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

6. การรับสมัคร 
 6 . 1  ก า ร สมั ค ร ใน ร อบ  Portfolio 1 และ  2  รั บ สมั ค ร ใน ร ะบบออน ไลน  ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต  
https://ci.tu.ac.th/ppe-inter โดยใหอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครและสําเนาหลักฐานการโอนเงิน  
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พร้อมกับการส่งใบสมัครในระบบ (หากท าการสมัครและอัปโหลดเอกสารทั้งหมดล่าช้ากว่าก าหนด วิทยาลัย
สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณา) 
 6.2 การช าระค่าสมัครสอบ 1,000 บาท ส าหรับรอบ Inter Portfolio 1 และ 2 ให้ช าระโดยโอนเข้า
บัญชี ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 905-0-09452-4 ชื่อบัญชี วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ. (PPE Inter) 
 6.3 การสมัครในรอบ TCAS 3 ทั้ง admission 1 และ 2 ให้ด าเนินการผ่านระบบ ทปอ. 
 6.4 หากมีข้อสงสัยสอบถามเ พ่ิมเติมได้ที่  E-mail : ppe.tu.international@gmail.com   หรือ
โทรศัพท์ 02-613-2852  

7. ก ำหนดกำรรับสมัคร 
 ผู้สมัครลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS 64 ที่ student.mytcas.com ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 

รำยละเอียด 
รอบ Inter 
Portfolio 1 

รอบ Inter 
Portfolio 2 

รอบ TCAS 3 
admission 1 

รอบ TCAS 3 
admission 2 

1. รับสมัคร 
บัดนี ้– 

1 ธ.ค. 63 
10 ม.ค. – 
25 ก.พ. 64 

7 - 15 พ.ค. 64 

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 11 ธ.ค. 63 5 มี.ค. 64 

วิทยาลัยมีการเปิดรับในรอบ 
TCAS 3 admission 1 และ 2 
ผ่านระบบการรับของ ทปอ. 
ผู้ ส มั ค ร ส า ม า ร ถ ติ ด ต า ม
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ไ ด้ ที่  
student.mytcas.com 

3. สอบสัมภาษณ์ 
19 – 20 ธ.ค. 

63 
13  – 14 
มี.ค. 64 

4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 29 ธ.ค. 63 26 มี.ค. 64 
5. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบบริหาร 
จัดการสิทธิ์ของ ทปอ. (Clearing 
house) ที่ student.mytcas.com 

22 – 23 ก.พ. 
64 

10 - 11 พ.ค. 
64 

6. ช าระค่าธรรมเนียมพิเศษเก็บแรกเข้า 
จ านวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท
ถ้วน) เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
โดยส่งหลักฐานการโอนเงินที่ 
E-mail: 
ppe.tu.international@gmail.com 
และทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืน
เงินค่าธรรมเนียมไม่ว่ากรณีใด ๆ 

4 - 5 มี.ค. 64 
20 – 21 พ.ค. 

64 

7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
(ท่ียืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา) 

16 มี.ค. 64 1 มิ.ย. 64 

หมายเหตุ :  
*ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำต้องด ำเนินกำรยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำในระบบบริหำรจัดกำรสิทธิ์ของ ทปอ.  (Clearing 
House) ตำมช่วงเวลำที่ก ำหนด โดยขั้นตอนกำรยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำให้เป็นไปตำมกระบวนกำรจัดกำรและ
ขั้นตอนของสมำคมที่ประชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นผู้ก ำหนด 
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8. หลักฐานประกอบการสมัคร ผูสมัครลงชือ่รับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ 
หลักฐาน/เอกสาร จํานวน 

8.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ Passport 1 ชุด 
8.2 สําเนาหลักฐานซึ่งแสดงวาสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา เชน 
สําเนาวุฒิการศึกษา สําเนาใบรับรองหรือใบเทียบวุฒิตามที่ระบุในเงื่อนไขการสมัคร 

1 ชุด 

8.3 สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 ชุด 
8.4 สําเนาใบแสดงผลการสอบตาง ๆ ตามท่ีระบุไว 1 ชุด 
8.5 หลักฐานการโอนคาสมัครสอบทางธนาคาร 1 ชุด 
ผูสมัครสงเอกสารการสมัคร ในขอ 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 และ 8.5 โดยอัปโหลดไฟลเอกสารในรูปแบบ PDF 

รวม 1 ไฟลสงหลักฐาน พรอมใบสมัครไดที่เว็บไซต https://ci.tu.ac.th/ppe-inter  
และนําเอกสารทั้งหมดมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ 

9. เงื่อนไขของผูมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 
9.1 ตองเปนผูผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตามหลักสูตรฯ นี้ 
9.2 ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา และหากปรากฏ

วาผูมีสิทธิ์เขาศึกษาไมสําเร็จการศึกษาตามที่กําหนด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะไมรั บเขาศึกษา หาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตรวจสอบพบภายหลังวาผูมีสิทธิ์เขาศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไมครบถวนตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด จะถือวาการมีสิทธิ์เขาศึกษาในครั้งนี้ เปนโมฆะ และจะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ 

9.3 การข้ึนทะเบียนใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2561 

10. อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา 
นักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ดังตอไปนี้ 

10.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรี โครงการ
พิเศษ พ.ศ. 2553 

10.2 ประกาศวิทยาลัยสหวิทยาการ วาดวยอัตราคาหนวยกิตและคาธรรมเนียมหลักสูตร               
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. 2563 

    
ประกาศ ณ วันที่   3   พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

 (รองศาสตราจารย ดร. ชาลี เจริญลาภนพรัตน) 
          รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

                    ปฏิบัติการแทนอธิการบด ี



 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

วิทยาลัยสหวิทยาการ ท่าพระจันทร์  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ รอบ Inter Portfolio ๒ 

…………………………………………………… 

          ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์  (หลักสูตรนานาชาติ)        

วิทยาลัยสหวิทยาการ ท่าพระจันทร์  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นั้น 

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา        

ในระดับปริญญาตรี  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์                 

(หลักสูตรนานาชาติ) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ รอบ Inter Portfolio ๒ โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ดังนี ้

เดิม แก้ไขใหม ่

ก าหนดรบัสมัครรอบ Inter Portfolio ๒  

๑. รับสมัคร 

      วันที่ ๑๐ มกราคม – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

๒. ประกาศรายช่ือผู้มสีิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ 

  วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๓. สอบสัมภาษณ์ 

      วันที่ ๑๓ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๔. ประกาศรายช่ือผูผ้่านการคัดเลือก 

      วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ 

ก าหนดรบัสมัครรอบ Inter Portfolio ๒  

 ๑. รับสมัคร 

       วันที่ ๑๐ มกราคม – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔

 ๒. ประกาศรายช่ือผู้มสีิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ 

   วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

 ๓. สอบสมัภาษณ์ 

       วันที่ ๒๔ – ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ 

 ๔. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 

       วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

 

                                            ประกาศ ณ วันที่        มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

    (รองศาสตราจารย์ ดร. ชาลี เจริญลาภนพรัตน์) 

       รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

        ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

 

 

๗


