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คณะ รัฐศาสตร์
รหัสสาขา 0364 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ)
จานวนรับ 95 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร (ข้อ 1 และ 2 ใส่เครื่องหมาย  )
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวส.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 กศน.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561
2. เกณฑ์ขั้นต่าคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA)
 GPA รวมทุกรายวิชา
 GPA แยกรายวิชา
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ขั้นต่า ... / ค่าร้อยละ ...
 กลุ่มสาระการเรียนรู้……..
ขั้นต่า ... / ค่าร้อยละ ...
3. เกณฑ์ขั้นต่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร 2.80
หรือ มีผลสอบ GED อย่างต่าเทียบเท่า 2,800 คะแนน
หรือ มีผลสอบ New GED 600 คะแนนขึ้นไป โดยแต่ละวิชาต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่า 145 คะแนน
หรือ มีผลสอบ IGCSE หรือ GCSE หรือ GCE ‘O’ Level, อย่างต่าเทียบเท่า C จานวน 5 วิชาขึ้นไป และต้องมีผลสอบ AS
จานวนอย่างน้อย 5 วิชา เกรด A-E หรือ GCE ‘A’ Level จานวนอย่างน้อย 3 วิชา เกรด A-E
หรือ มีผลสอบ IB ระดับ/คะแนน อย่างต่าเท่ากับ 4 ในจานวน 5 วิชาขึ้นไป
4. ความรู้หรือความสามารถพิเศษ 5. สุขภาพ ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
6. คะแนนภาษาอังกฤษ มีคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- TOEFL มีคะแนนรวมอย่างน้อย 500 คะแนนจาก PBT หรือ 60 คะแนนจาก IBT หรือ 170 คะแนนจาก CBT
- IELTS มีคะแนนรวมเฉลี่ยอย่างน้อย 5.5 คะแนน
- TU-GET มีคะแนนรวมอย่างน้อย 500 คะแนน
- OLD SAT มีคะแนนอย่างน้อย 50% ในภาค Writing และ Critical Reading หรือ
- NEW SAT มีคะแนนอย่างน้อย 50% ในภาค Evidence-Based Reading and Writing
7. อื่นๆ มีผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะของโครงการ BIR คณะรัฐศาสตร์
เกณฑ์การคัดเลือก
1.) องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
1.1) กรณีผู้สมัครที่พานักอยู่ภายในประเทศ
1. วิชาความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์ 50%
2. วิชาเรียงความ 50%
ผู้ที่จะได้รับการตรวจข้อสอบวิชาเรียงความจะต้องเป็นผู้มีคะแนนวิชาความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์ 250 อันดับแรก และทาง
โครงการฯ จะทาการประกาศคะแนนเฉพาะผู้ที่ได้รับการตรวจข้อสอบทั้ง 2 ส่วนเท่านั้น
3. สอบสัมภาษณ์
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1.2) กรณีผู้สมัครที่พานักอยู่ต่างประเทศ
พิจารณาจากคุณสมบัติและการสอบเขียนเรียงความตามประเด็นหรือหัวเรื่องที่โครงการกาหนดให้ในแต่ละปี
2.) ข้อมูลการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของ มธ.
มธ. เปิดรับสมัครสอบวันที่ 14 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ www.reg.tu.ac.th
2.1) กรณีผู้สมัครที่พานักอยู่ภายในประเทศ
วิชา วิชาความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์ และ วิชาเรียงความ
สอบวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 (มธ. ท่าพระจันทร์)

เวลา 9.00 – 11.00 น.

2.2) กรณีผู้สมัครที่พานักอยู่ต่างประเทศ
สอบเขียนเรียงความตามประเด็นหรือหัวเรื่องที่โครงการฯ กาหนดให้ในแต่ละปี
สอบวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562
โครงการฯ แจ้งประเด็นหรือหัวข้อในการสอบผ่านระบบออนไลน์ เวลา 10.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
ผู้สอบส่งข้อสอบภายในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
เอกสารประกอบการสมัคร
1.) กรณีผู้สมัครทีพ่ านักอยู่ภายในประเทศ
ผู้สมัครสอบต้องสมัครสอบผ่านระบบ TCAS รอบที่ 3 ด้วยตนเองและต้องนาหลักฐานประกอบการสมัครมายื่นที่โครงการ BIR คณะ
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์ ภายในวันที่ 17– 29 เมษายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ทุกวัน ยกเว้น
วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
ประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้
1. รูปถ่ายสีหรือขาว-ดา ขนาด 2 นิ้ว จานวน 3 รูป
2. ใบรับรองผลการศึกษาและหลักฐานสาเร็จการศึกษาตัวจริงพร้อมสาเนา 1 ชุด
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (กรณีเป็นชาวไทย) หรือ สาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) จานวน 1 ชุด
4. สาเนาผลการสอบภาษาอังกฤษตามคุณสมบัติผู้สมัครข้อ 3 จานวน 1 ชุด โดยมีผลคะแนนที่ ได้รับมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันเปิดภาค
การศึกษาใหม่ในเดือนสิงหาคม
5. สาเนาผลการสอบวิชาเฉพาะโครงการ BIR คณะรัฐศาสตร์
2.) กรณีผู้สมัครทีพ่ านักอยู่ต่างประเทศ
ต้องเป็นผู้ที่มีภมู ิลาเนาหรือพักอาศัยในต่างประเทศไม่ต่ากว่า 6 เดือน หรือตามที่คณะกรรมการบริหารโครงการฯ พิจารณาเห็นชอบ โดย
สามารถสมัครสอบวิชาเฉพาะกับโครงการฯ ทางไปรษณียต์ ั้งแต่วันที่ 14 มกราคม – 31 มกราคม 2562 (ถือวันที่ประทับตราของที่ทาการ
ไปรษณีย์เป็นเกณฑ์ หากพ้นกาหนดจะไม่รับพิจารณา) โดยต้องนาส่งหลักฐานประกอบการสมัคร ดังต่อไปนี้
1. ใบสมัครของโครงการฯ ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว (ขอใบสมัครผ่านอีเมลโครงการฯ ที่ bir.thammasat@gmail.com)
2. รูปถ่ายสีหรือขาว-ดา ขนาด 2 นิ้ว จานวน 3 รูป
3. ใบรับรองผลการศึกษาและหลักฐานสาเร็จการศึกษาตัวจริงพร้อมสาเนา 1 ชุด
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (กรณีเป็นชาวไทย) หรือ สาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) จานวน 1 ชุด
5. สาเนาผลการสอบภาษาอังกฤษตามคุณสมบัติผู้สมัครข้อ 3 จานวน 1 ชุด โดยมีผลคะแนนที่ได้รับมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันเปิดภาค
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การศึกษาใหม่ในเดือนสิงหาคม
6. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง สุขภาพจิตดี และไม่มีความพิการ ที่จะเป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ
7. หนังสือให้คารับรอง (Letter of Recommendation) จานวน 2 ฉบับ
8. ประวัติย่อ (CV/Resume)
9. หนังสือมอบอานาจในการสมัครสอบแก่โครงการฯ (เอกสารแนบอยู่ในใบสมัคร)
10. หลักฐานการโอนเงินค่าสมัครสอบ จานวน 60 USD (รายละเอียดการชาระเงินจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)
- ค่าสมัครสอบวิชาเฉพาะ 800 บาท
- ค่าสมัครสอบ TCAS รอบ 3 (ยังไม่ทราบรายละเอียดค่าใช้จ่าย)
**เงินค่าสมัครและหลักฐานการสมัคร โครงการฯ จะไม่คืนให้ไม่วา่ กรณีใดๆ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์ (มธ.กาหนดช่วงวันสัมภาษณ์ 10-12 พฤษภาคม 2562)
วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่ www.polsci.tu.ac.th หรือ www.reg.tu.ac.th
การรายงานตัว เวลา 8.00 น.
เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประจาตัวประชาชน (กรณีเป็นชาวไทย) หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ มธ. (www.reg.tu.ac.th)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะรัฐศาสตร์ โครงการ BIR
www.polsci.tu.ac.th
ท่าพระจันทร์ : 02-613-2304

