ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร ประจาปีการศึกษา 2564
ดยทีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หนสมควร ปดรับสมัครบุคคล ขาศึกษา ครงการปริญญาตรีภาคพิ ศษ
หลั ก สู ต ร ศรษฐศาสตรบั ณ ฑิ ต (หลั ก สู ต รนานาชาติ ) คณะ ศรษฐศาสตร ประจาปการศึ ก ษา 2564
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จึงขอประกาศกาหนดการรับสมัคร ละการคัด ลือก ตลอดจนรายละ อียดตาง ดังตอ ปนี
1. สถานที่จัดการเรียนการสอน
หลักสูตร ศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะ ศรษฐศาสตร ศึกษาทีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ทาพระจันทร
2. คุณสมบัติทั่วไปของผูมีสทิ ธิ์สมัคร
2.1 ปนผูสา รจการศึกษา มตากวาชันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ทียบ ทาทัง น ละตางประ ทศ หรือกาลัง
ศึกษาภาคสุดทายของชันมัธยมศึกษาปที 6 หรือ ทียบ ทาทัง นประ ทศ ละตางประ ทศ ดยมีผลการศึกษา ปน ป
ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รือง นวทางการ ทียบวุฒิการศึก ษา ทากับชันมัธยมศึกษาตอนปลายของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2562
หมายเหตุ : ผู้สมัครที่กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ หรือโรงเรียน
นานาชาติในประเทศไทย ต้องส่ง หลักฐานการศึกษาให้คณะพิจารณา ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง
แนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2562 ที่กาหนด
ไว้ข้างต้น
2.2 ม ปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอืน วน ตการศึกษา นมหาวิทยาลัย ปด หรือ
การศึกษาหลักสูตรทาง กล (Online) ที ดรับปริญญา
2.3 ม ปนผูปวยหรืออยู นสภาวะทีจะ ปนอุปสรรคราย รงตอการศึกษา
2.4 ม ปนผูประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรม สือม สียอยางราย รง
นอกจากนี ผูซึงจะ ขาศึกษา นหลักสูตรการศึกษา ด ตองมีคุณสมบัติ ฉพาะตามขอกาหนดหลักสูตรที ขา
ศึกษา ละตามประกาศมหาวิทยาลัยวาดวยการรับ ขาศึกษาดวย
3. จานวนรับทั้งหลักสูตร 150 คน
มีการรับนักศึกษาจานวน 2 รอบ ดังนี
สาขาวิชา
ศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

Inter Portfolio 1
130
1

Inter Portfolio 2
20

หมายเหตุ : กรณีจานวนรับในรอบ Inter Portfolio 1 ไม่ครบตามจานวนที่ระบุ จะรับเพิ่มในรอบ Inter
Portfolio 2 จนครบตามจานวนที่ต้องการ
4. เงื่อนไขการสมัคร
4.1 ผูสมัครทุกคนมีสิทธิคนละ 1 สิทธิ นการตัดสิน จ รียนสาขาวิชา ดวิชาหนึง ทังนี ผูสมัครสามารถสมัคร
ดหลายสาขาวิชาหรือสมัครรอบ ดก ดตามหลัก กณฑทีกาหนด ต มือยืนยันสิทธิ ลว จะ มสามารถสมัคร ขารับการ
คัด ลือก นรอบถัด ป หากตองการสมัคร นรอบถัด ป จะตองสละสิทธิทีมีอยูกอน ซึงการยืนยันสิทธิ ละการสละสิทธิ
จะตองดา นินการผานระบบบริหารจัดการสิทธิของ ทปอ. ภาย นระยะ วลาทีกาหนด ว ทานัน ทังนี การสละสิทธิที ดรับ
ลว พือ ชสิทธิ หม จะกระทา ด พียงครัง ดียว การสละสิทธินอก หนือจากระยะ วลา มนับ ปนการสละสิทธิ นระบบ
กลาง
4.2 ผูสมัครตองตรวจสอบ ละรับรองตน องวามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร หากมหาวิทยาลัย
ตรวจสอบ นภายหลังพบวาผูสมัครราย ดมีคุณสมบัติ มตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือวาผูนันขาดคุณสมบัติ มมี
สิทธิ ขาศึกษา กรณีที สียคาสมัคร ลวจะ มคืน งินคาสมัคร ห มวากรณี ด ทังสิน
5. วิธีการคัดเลือก/เกณฑการคัดเลือก
5.1. เกณฑการคัดเลือก รอบ Inter Portfolio 1 และรอบ Inter Portfolio 2
- มีผลคะ นนมาตรฐาน ดังตอ ปนี
วิชา
คณิตศาสตร

ภาษาอังกฤษ

คะแนน

คะแนนขั้นต่า

- SAT (Math)
- SAT Subject Test (Mathematics Level 2)
- GSAT (Math)
- SAT (EBRW)
- GSAT (EBRW)
- TOEFL (IBT)
- IELTS
- TU-GET (PBT)
- TU-GET (CBT)

650
650
650
450
450
80
6.5
550
80

รวม

คาน้าหนัก
60%

40%

100%

หมายเหตุ

- คะแนนสอบ SAT/GSAT/TOEFL/IELTS/TU-GET ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันสุดท้ายของการรับสมัคร
- ผู้สมัครสามารถยื่นผลคะแนนวิชาคณิตศาสตร และวิชาภาษาอังกฤษ ให้พิจารณาได้มากกว่า 1 ประเภท
- คะแนน SAT/GSAT(Math) และ คะแนน SAT/GSAT ( Evidence-Based Reading and Writing)
สามารถใช้ผลสอบที่มาจากการสอบคนละครั้งได้ โดยคะแนน SAT ผู้สมัครต้องส่งฉบับจริงให้โครงการผ่าน Code:
8003 และคะแนน GSAT ผู้สมัครต้องส่งคะแนนให้โครงการผ่านทางศูนยทดสอบสมรรถนะแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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- การสอบสัมภาษณ: การสัมภาษณ ปนภาษาอังกฤษ ดยผูสมัครทีผานการคัด ลือก ขาสอบสัมภาษณตอง
สดง อกสารวุฒิการศึกษา ละ อกสารประกอบการสมัครตาง ฉบับจริงพรอมสา นา นวันสอบสัมภาษณ
เกณฑการพิจารณารับเขาศึกษา
- พิจารณาผูมีสิทธิ ขาศึกษาจากคะ นนมาตรฐาน ละการสอบสัมภาษณ
5.2 เงื่อนไขอื่นๆ
5.2.1 ผู มี สิ ท ธิ สอบสั ม ภาษณตองดา นิ น การขันตอนตาง ตามกาหนดการ นประกาศนี ละมาสอบ
สัมภาษณ นวัน ละ วลาตามทีกาหนด มิฉะนันจะถือวาสละสิทธิ
5.2.2 นการคัด ลือกผูมีสิทธิ ขาศึกษา จะพิจารณาจากผูสมัครทีมีคะ นนรวม รียงตามลาดับ ตาม กณฑ
คะ นนทีกาหนด ตามจานวนนักศึกษาทีรับ ด
5.2.3 ผูสมัครทีศึกษา น รง รียนนานาชาติ นประ ทศ ทยหรือสถาบัน นตางประ ทศทียัง มสา รจการศึกษา
ตองยืน บรับรองจาก รง รียนวากาลังศึกษา Grade 12 หรือ ทียบ ทา ละคาดวาจะจบการศึกษาระดับ Grade 12
ภาย น ดื อ นกรกฎาคม 2564 พรอมทั งผลการศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ณ ปจจุ บั น ปนหลั ก ฐาน
ประกอบการสมัคร ดยผูสมัครจะตองสงหลักฐานการศึกษา หคณะภาย นวัน รกของการ ปด รียนภาคการศึกษาที
1/2563 มิฉะนัน ผูสมัครจะหมดสิทธิการ ปนนักศึกษาของ ครงการฯ
5.2.4 การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบคัด ลือกถือ ปนทีสินสุด
5.2.5 ผูสมัคร มสามารถขอรับ งินคาสมัครคืน มวากรณี ด ทังสิน
6. การรับสมัคร
6.1 สมัคร ละสง อกสาร นระบบออน ลน ทาง วบ ซต www.be.econ.tu.ac.th
6.2 คาสมัคร 1,000.- บาท (หนึงพันบาทถวน)
6.3 ชาระ งินคาสมัคร ผานทาง คาน ตอรธนาคารกสิกร ทย จากัด (มหาชน) ทุกสาขา
การสมัครจะสมบูรณ มือ ครงการฯ ดรับหลักฐานการ อน งินคาสมัคร ดยผูสมัครสามารถตรวจสอบสถานะ
ของการชาระ งิน ด นระบบรับสมัครหลังจากการชาระ งิน 3 วันทาการ
หากมีขอสงสัยสอบถาม พิม ติม ดที อี มล be.admission@econ.tu.ac.th หรือ ทรศัพท 02-613-2437-8
7. กาหนดการรับสมัคร
ผูสมัครลงทะ บียน ชงานระบบ TCAS64 ที student.mytcas.com ตัง ตวันที 5 มกราคม 2564
รายละเอียด
1. ปดรับสมัคร ละสง อกสารผานระบบออน ลนที
www.be.econ.tu.ac.th
2. วันสุดทายของการชาระ งินผานทาง คาน ตอรธนาคาร
กสิกร ทย จากัด (มหาชน) ทุกสาขา
(สามารถตรวจสอบสถานะการชาระเงินในระบบรับสมัครหลังจาก
การชาระเงิน 3 วันทาการ)

3. ประกาศรายชือผูมีสทิ ธิสอบสัมภาษณ
ที www.be.econ.tu.ac.th
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Inter Portfolio 1

Inter Portfolio 2

21 ธ.ค. 63 – 16 ม.ค. 64

16 30 มี.ค. 64

17 ม.ค. 64

31 มี.ค. 64

27 ม.ค. 64

8 ม.ย. 64

รายละเอียด
4. สอบสัมภาษณ
5. ประกาศผลผูผานการคัด ลือก ที www.be.econ.tu.ac.th
6. ยืนยันสิทธิ ขาศึกษา นระบบบริหารจัดการสิทธิ ของ ทปอ.
(Clearing house) ที student.mytcas.com
7. ชาระ งินคาขึนทะ บียน ปนนักศึกษา ละคาธรรม นียม
การศึกษาฯ
- จานวน งิน 74,185 บาท สาหรับนักศึกษาทีมีสัญชาติ ทย
- จานวน งิน 83,735 บาท สาหรับนักศึกษาทีมิ ชสัญชาติ ทย
พือยืนยันสิทธิ ขาศึกษา ละทาง ครงการฯ จะ มคืน งิน
คาธรรม นียม มวากรณี ด
8. ประกาศรายชือผูมีสทิ ธิ ขาศึกษา (ทียืนยันสิทธิ ขาศึกษา)

Inter Portfolio 1
30 31 ม.ค. 64
16 ก.พ. 64

Inter Portfolio 2
17 - 19 ม.ย. 64
4 พ.ค. 64

22 23 ก.พ. 64

10 11 พ.ค. 64

4 5 มี.ค. 64

20 21 พ.ค. 64

12 มี.ค. 64

28 พ.ค. 64

* ผู ผานการคัด เลื อก ตองด าเนินการยืนยันสิ ทธิ์ เขาศึกษาในระบบบริ หารจัด การสิท ธิ์ ของสมาคมที่ ประชุม
อธิการบดี (ทปอ.) (Clearing house) ตามชวงเวลาที่กาหนด โดยขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาใหเปนไปตาม
กระบวนการจัดการและขั้นตอนของสมาคมที่ ทปอ. กาหนด
8. หลักฐานประกอบการสมัครออนไลน (รับรองสาเนาถูกตองทุกฉบับ)
8.1 สา นาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ Passport
1 ชุด
8.2 สา นาหลักฐานซึง สดงวาสา รจการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ทียบ ทา
1 ชุด
ชน สา นาวุฒิการศึกษา สา นา บรับรองหรือ บ ทียบวุฒิตามทีระบุ น งือน ขการสมัคร
8.3 สา นา บระ บียน สดงผลการ รียนระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย
1 ชุด
8.4 สา นา บ สดงผลการสอบตาง ตามทีระบุ ว
1 ชุด
8.5 รูปถายสีหนาตรง มสวมหมวก มสวม วนดา ขนาด 2 นิว (ถาย ว ม กิน 6 ดือน)
1 รูป
หมายเหตุ: ผูสมัครตองนาหลักฐานตัวจริง ละสา นามา สดง นวันสอบสัมภาษณ ดย
- คะ นน SAT ละ SAT Subject Test หผูสมัคร ช บ สดงคะ นน (Download Report) ทีพิมพจาก
วบ ซต www.collegeboard.com นการอัป หลดผานระบบรับสมัคร ละตองสงฉบับจริง ห ครงการผาน Code:
8003 (สามารถตรวจสอบสถานะการสงคะ นน SAT ดที www.be.econ.tu.ac.th)
- คะ นน GSAT คปภาพหนาจอที สดงคะ นน นการอัป หลดผานระบบรับสมัคร ละผูสมัครตองสง
คะ นน ห ครงการผานทางศูนยทดสอบสมรรถนะ หงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
9. การจัดระดับพื้นฐานความรูภาษาตางประเทศสาหรับผูมีสิทธิ์เขาศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดมีการกาหนด หผูทีผานการคัด ลือก ขาศึกษา นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ทุ กคนจะตอง ขารับการทดสอบความรูภาษาอั งกฤษ ละสมรรถนะ GREATS พื อนา ป ช นการประ มินระดับ
สมรรถนะ ละทักษะทีจา ปน นศตวรรษที 21 ของนักศึกษา รวมทังนา ปจัดทาระบบสาหรับการสง สริมการสราง
สมรรถนะตาม นวทาง GREATS พื อ หนั ก ศึ ก ษาพั ฒ นาตน อง หมี คุ ณ ภาพสู ง สุ ด ตามศั ก ยภาพของ ตละคน
ซึงนา ปสูการ ปนผูนารุน หมทีประสบความสา รจ นศตวรรษที 21
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10. เงื่อนไขของผูมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
10.1 ตอง ปนผูผานการคัด ลือก ละมีสิทธิ ขาศึกษา นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตามหลักสูตรนี
10.2 ตอง ปนผูสา รจการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ทียบ ทา ละหากปรากฏวา
ผูมีสิทธิ ขาศึกษา มสา รจการศึกษาตามทีกาหนด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะ มรับ ขาศึกษา
หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตรวจสอบพบภายหลังวาผูมีสิทธิ์เขาศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไมครบถวน
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด จะถือวาการมีสิทธิ์เขาศึกษาในครั้งนี้ เปนโมฆะ และจะไมคืนเงินใหไมวากรณีใดๆ
10.3 การขึนทะ บียนนักศึกษา ห ปน ปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2561
11. อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
นักศึกษาตอง สียคาธรรม นียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ตามรายละ อียดทีปรากฏ นระ บียบ ละประกาศ
ดังตอ ปนี
11.1 ระ บียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยอัตราคาธรรม นียมการศึกษาชันปริญญาตรี ครงการพิ ศษ
พ.ศ. 2553
11.2 ประกาศคณะ ศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รือง คาธรรม นียมการศึกษาสาหรับนักศึกษา
หลั ก สู ต รระดั บ ชั นปริ ญ ญาตรี ครงการพิ ศษ หลั ก สู ต ร ศรษฐศาสตรบั ณ ฑิ ต ภาคภาษาอั ง กฤษ (B.E.)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2554
ประกาศ ณ วันที 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารย ดร. ชาลี จริญลาภนพรัตน)
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ปฏิบัติการ ทนอธิการบดี
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