ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ
โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน - จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์
โดยการสอบคัดเลือกตรง ประจาปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)
-------------------------------------------มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ เห็ น สมควรเปิ ด รั บ สมั ค รบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี
หลักสูตรนานาชาติ โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน - จีน) (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะศิล ปศาสตร์ โ ดยการสอบคัด เลื อกตรง ประจาปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2) จึงขอประกาศรายละเอีย ด
ดังต่อไปนี้
1. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
สาขาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน - จีน) (หลักสูตรนานาชาติ)
2. จานวนที่รับเข้าศึกษา
ประมาณ 75 คน
3. คุณสมบัติผู้สมัคร
3.1 ต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540
(พร้อมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ข้อ 7
3.2 ต้องสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
3.3 มีผลการสอบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
1) ผลคะแนนรวมการสอบ IETS ระดับ 6 ขึ้นไป หรือ
2) ผลคะแนน TOEFL iBT (internet based test) 61 คะแนนขึ้นไป หรือ
3) ผลการสอบ TU-GET 500 คะแนนขึ้นไป หรือ
4) ผลการสอบ SAT/New SAT (Critical reading) 350 คะแนนขึ้นไป
4.การสมัครสอบ
4.1 การดาวน์โหลดใบสมัคร
ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.tuasean.com
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560
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4.2 การยื่นใบสมัครสอบ
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560
ผู้ ส มัค รสามารถยื่ น ใบสมัค รได้ที่ ห้ อ งโครงการฯ (ห้ อ ง ศศ.102) คณะศิ ล ปศาสตร์ ท่า พระจั นทร์ ชั้น 1
ทุ ก วั น จั น ทร์ - วั น ศุ ก ร์ ในเวลา 08.30 – 16.00 น. หรื อ ทางไปรษณี ย์ ที่ โ ครงการศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน - จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
4.3 การชาระค่าสมัครสอบ
ผู้ ส มั ค รช าระค่ า สมั ค รสอบ 1,000 บาท โดยใช้ ใ บแจ้ ง เงิ น ค่ า สมั ค รสอบของโครงการวิ เ ทศคดี ศึ ก ษา
(อาเซียน - จีน) (หลักสูตรนานาชาติ)
4.4 เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
4.4.1 ใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป
4.4.2 สาเนาวุฒิการศึกษา และผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสาเนาใบรับรองและ
ใบเทียบวุฒิต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 3.2 จานวน 2 ชุด พร้อมแสดงฉบับจริง
4.4.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (กรณีเป็นชาวไทย) หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ)
จานวน 2 ชุด พร้อมแสดงต้นฉบับ
4.4.4 สาเนาผลการสอบต่างๆ จานวน 1 ชุด พร้อมแสดงฉบับจริง
4.4.5 หลักฐานการโอนค่าสมัครสอบเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากธนาคารตามข้อ 4.3
4.4.6 หนังสือมอบอานาจของผู้สมัครพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับ
มอบอานาจ (กรณีให้ผู้อื่นมายื่นใบสมัครแทน)
4.4.7 ผู้ ส มัค รที่ศึก ษาในระบบศูน ย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ที่ยั งไม่ส าเร็จการศึกษาต้องมี
ใบรับรองว่ากาลังศึกษาในภาคสุดท้ายของหลักสูตรมาแสดงในวันที่ยื่นใบสมัคร พร้อมทั้งผลการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคการศึกษา ทั้งนี้โครงการฯ จะไม่รับสมัครผู้ที่เข้าศึกษาในระบบ
กศน. ซึ่ ง ไม่ จ บการศึ ก ษาภายในเดื อ นกรกฎาคม 2559 พร้ อ มทั้ง ผลการศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนปลาย 5 ภาคการศึกษา มาแสดงวันที่ยื่นใบสมัคร
4.4.8 ผู้สมัครที่ศึกษาในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ที่ยังไม่สาเร็จการศึกษาต้องมีใบรับรองจาก
โรงเรียนว่ากาลังศึกษา Grade 12 ภายในเดือนกรกฎาคม 2560 พร้อมทั้งผลการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคการศึกษา มาแสดงวันที่ยื่นใบสมัคร
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4.4.9 ผู้สมัครที่ศึกษาในโรงเรียนต่างประเทศที่ยังไม่จบการศึกษาต้องมีใบรับรองจากโรงเรียนว่ากาลัง
ศึกษา Grade 12 หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะจบการศึกษา Grade 12 ภายในเดือนกรกฎาคม 2560
พร้อมทั้งผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคการศึกษา มาแสดงวันที่ยื่นใบสมัคร ทั้งนี้
ผู้สมัครจะต้องนาใบแสดงการสาเร็จการศึกษาไปเทียบวุฒิการศึกษากับกระทรวงศึกษาธิการด้วยตนเอง
และน าใบเทีย บวุฒิ ฯ มายื่ น ที่โ ครงการฯ ภายในวันแรกของการเรียนในภาคการศึก ษาที่ 1/2560
มิฉะนั้นผู้สมัครจะหมดสิทธิ์การเป็นนักศึกษาของโครงการ
4.4.10 ผู้สมัครที่สอบ GCE, GCSE, IGCSE, IB และ GED ที่ยังไม่ได้รับผลการสอบจะต้องมีใบรับรองว่า
ได้เข้าสอบข้อสอบดังกล่ าวมายื่ นในวันที่ยื่นใบสมัคร พร้อมทั้งจดหมายรับรองการเรียนและความ
ประพฤติจากอาจารย์จากสถาบันการศึกษาเดิมอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องนาสอบไปเทียบ
วุฒิกับกระทรวงศึกษาธิการด้ว ยตนเองและนาใบเทียบวุฒิฯ มายื่นที่โ ครงการฯ ภายในวันแรกของ
การเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2560 มิฉะนั้นผู้สมัครจะหมดสิทธิ์การเป็นนักศึกษาของโครงการ
4.4.11 ผู้สมัครที่กาลังจะสาเร็จการศึกษาจากระบบการศึกษาที่ไม่ได้คานวณค่า GPA จะต้องมีจดหมาย
รับรองการเรียนและความประพฤติจากอาจารย์จากสถาบันการศึกษาเดิมอย่างน้อย 1 ฉบับ
4.5 การเข้าสอบข้อเขียน
4.5.1 ผู้สมัครจะได้รับบัตรประจาตัวผู้เข้าสอบในวันที่สมัคร
4.5.2 ผู้สมัครจะต้องนาบัตรประจาตัวผู้เข้าสอบและบัตรประจาตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางมา
แสดงเพื่อเข้าห้องสอบ มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์สอบ
4.5.3 ห้ามขีดเขียนข้อความใดๆ ลงในบัตรประจาตัวผู้สอบ
4.5.4 หากบัตรประจาตัวผู้เข้าสอบสูญหายหรือชารุด ผู้สมัครต้องติดต่อขอทาบัตรใหม่ในวันสอบก่อนจะ
เข้าห้องสอบ โดยนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางมาแสดงด้วย
4.6 เงื่อนไขในการสมัคร
ผู้ ส มั ค รจะต้ อ งตรวจสอบและรั บ รองตนเองว่ า มี คุ ณ สมบั ติ ต รงตามประกาศการรั บ สมั ค ร
หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบภายหลังและพบว่า ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติ ไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในกรณีที่ชาระค่าสมัครสอบแล้ว ผู้สมัครจะ
ไม่ได้รับเงินคืน
5. การประกาศแผนผังที่นั่งสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน
โครงการฯ จะประกาศแผนผังที่นั่งสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
ในวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560
5.1 ติดประกาศที่บอร์ดหน้าห้อง ศศ.102 คณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์
5.2 ทางเว็บไซต์โครงการฯ http://www.tuasean.com
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6. กาหนดการและสถานที่สอบข้อเขียน
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
คาเตือน ผู้เข้าสอบที่กระทาการทุจริต หรือร่วมกระทาการทุจริตในการสอบ จะถูกดาเนินการดังนี้
1) ตัดสิทธิ์ในการสมัครเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560
2) ตัดสิทธิ์ในการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นระยะเวลา 3 ปี
3) ในกรณีที่บุคคลเป็นนักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัยจะแจ้งไปยังสถานศึกษาให้ลงโทษทางวินัย
สถานหนัก
4) บุคคลที่ทาการทุจริตอย่างร้ายแรงจะถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย
7. การสอบสัมภาษณ์
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องนาบัตรประจาตัวผู้เข้าสอบและบัตรประจาตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางมาแสดงด้วย
8. เกณฑ์การพิจารณารับเข้าศึกษา
พิจารณาจากผลการสอบข้อเขียนโครงการฯ และผลสอบสัมภาษณ์
9. การประกาศผลสอบ
โครงการฯจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560
1) ติดประกาศที่บอร์ดหน้าห้อง ศศ.102
2) ทางเว็บไซต์โครงการฯ http://www.tuasean.com
10. การแสดงความจานงเข้าศึกษา
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแสดงความจานงเข้าศึกษาและรายงานตัว
วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560
ผู้ผ่านสารองรายงานตัว
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560
ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลื อกและมีสิ ทธิ์เข้าศึกษาในโครงการศิล ปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา
(อาเซียน - จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ จะต้องมารายงานตัวเพื่อแสดงความจานงเข้าศึกษาด้วย
ตนเอง หากพ้นกาหนดถือว่าสละสิทธิ์ หรือหากเป็นกรณีสุดวิสัยให้มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาดาเนินการแทน ทั้งนี้ ต้อง
มีหนังสือมอบอานาจ และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจแนบมาด้วย
กรณีที่มีผู้สละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยจะเรียกผู้สอบได้ลาดับสารองตามลาดับที่ประกาศไว้

