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ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สาขาวิชาการสือสารภาษาอังกฤษ ชิงธุรกิจ (หลักสตรนานาชาติ)
คณะศิลปศาสตร ประจาปการศึกษา 2564
ดยที มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร หนสมควร ปดรั บ สมั ค รบุ ค คล ขาศึ ก ษา ครงการปริญ ญาตรี ครงการพิ ศษ
หลั ก สตรสาขาวิ ชาการสื อสารภาษาอั งกฤษ ชิ งธุ ร กิ จ (หลั ก สตรนานาชาติ ) คณะศิ ล ปศาสตร ประจาปการศึ ก ษา 2564
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จึงขอประกาศกาหนดการรับสมัคร ละการคัด ลือก ตลอดจนรายละ อียดตาง ดังตอ ปนี
1. สถานทีจัดการ รียนการสอน
หลักสตรนานาชาติ สาขาวิชาการการสือสารภาษาอังกฤษ ชิงธุรกิจ (หลักสตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร ศึกษาที
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศนยรังสิต ทังนี การ ปลียน ปลงสถานทีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สงวนสิทธิ นการกาหนด
สถานทีศึกษาตามความ หมาะสม ดยมติสภามหาวิทยาลัย
2. คุณสมบัติของผมีสิทธิสมัคร
2.1 คุณสมบัติทัว ป
2.1.1 สา รจการศึกษา มตากวาชันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ทียบ ทา
2.1.2 ม ปนนั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื น วน ตการศึ ก ษา นมหาวิ ท ยาลั ย ปด หรื อ
การศึกษาหลักสตรทาง กล (Online) ที ดรับปริญญา
2.1.3 ม ปนผปวยหรืออย นสภาวะทีจะ ปนอุปสรรคราย รงตอการศึกษา
2.1.4 ม ปนผประพฤติผิด ศีลธรรมอัน ดีห รือมี พฤติ กรรม สือม สียอยางราย รง นอกจากคุณ สมบั ติ ละลักษณะ
ตองหามตามวรรคหนึง ผซึงจะ ขาศึกษา นหลักสตร การศึกษา ด ตองมีคุณสมบัติ ฉพาะตามขอกาหนดหลักสตรที ขาศึกษา ละ
ตามประกาศมหาวิทยาลัย วาดวยการรับ ขาศึกษาดวย
2.2 คุณสมบัติ ฉพาะของผสมัคร
2.2.1 ระดับการศึกษา
- กาลังศึกษามัธยมศึกษาชันปที 6 หรือ สา รจการศึกษาชันมัธยมศึกษาปที 6 หรือ ทียบ ทา (ผทีกาลังจะสา รจ
การศึกษา นปการศึกษา 2563 กรุณาดรายละ อียด พิม ติม นขอ 2.2.2 ดยรายละ อียด)
2.2.2 ผลการศึกษา
- ผสมัครตองมี กรด ฉลีย 4 - 6 ทอม มตากวา 3.00 (รอบ Inter Portfolio) หรือ (รอบ Inter Program
Admission) กรด ฉลีย 5 ทอม มตากวา 2.75 หรือ 6 ทอม มตากวา 2.50 หรือ ทียบ ทา หรือผลอยาง ดอยางหนึงตาม
รายละ อียด ดังนี
- ผล IGCSE 5 วิชา ( มรวมภาษา ทย) ผลคะ นน มตากวา C
- ผล NEW GED minimum score of 660 (out of 800), minimum of 165 for each subject
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3. จานวนรับทังหลักสตร 100 คน
มีการรับนักศึกษาจานวน 100 คน ดังนี
สาขาวิชา
ครงการการสือสารภาษาอังกฤษ
ชิงธุรกิจ (หลักสตรนานาชาติ)

รอบ Inter
Portfolio 2

รอบ
Inter Program
Admission 1

30 คน

70 คน

หมาย หตุ : กรณีจานวนรับ น รอบ Inter Portfolio 2 มครบตามจานวนทีระบุ จะรับ พิม นรอบ Inter Program Admission 1 จนครบ
ตามจานวนทีตองการ

4. งือน ขการสมัคร
4.1 ผสมัครทุกคนมีสิทธิคนละ 1 สิทธิ นการตั ดสิน จ รียนสาขาวิชา ดวิชาหนึง ทังนี ผสมัครสามารถสมัคร ดหลาย
สาขาวิชาหรือสมัครรอบ ดก ดตามหลัก กณฑทีกาหนด ต มือยืนยันสิทธิ ลว จะ มสามารถสมัคร ขารับการคัด ลือก นรอบ
ถัด ป หากตองการสมัคร นรอบถัด ป จะตองสละสิทธิทีมีอยกอน ซึงการยืนยันสิทธิ ละการสละสิทธิจะตองดา นินการผาน
ระบบบริหารจัดการสิทธิของ ทปอ. ภาย นระยะ วลาทีกาหนด ว ทานัน ทังนี การสละสิทธิที ดรับ ลว พือ ชสิทธิ หม จะกระทา ด
พียงครัง ดียว การสละสิทธินอก หนือจากระยะ วลา มนับ ปนการสละสิทธิ นระบบกลาง
4.2 ผสมัครตองตรวจสอบ ละรับรองตน องวามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบ น
ภายหลังพบวาผสมัครราย ดมีคุณสมบัติ มตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือวาผนันขาดคุณสมบัติ มมีสิทธิ ขาศึกษา กรณีที
สียคาสมัคร ลวจะ มคืน งินคาสมัคร ห มวากรณี ด ทังสิน
5. วิธีการคัด ลือก/ กณฑการคัด ลือก
5.1 กณฑการคัด ลือก รอบ Inter Portfolio 2
- ผลงานดานวิชาการ
- Academic activities
- Business and management skills
- Green living and sustainability
- The world of digital and technology in the 21st -century
- Culture and language specialties
5.1.2 มีผลคะ นนมาตรฐานภาษาอังกฤษอยาง ดอยางหนึง ดังตอ ปนี
5.2 กณฑการคัด ลือก Inter Program Admission 1
5.2.1 สอบขอ ขียน ละ สัมภาษณ
5.2.2 มีผลคะ นนมาตรฐานภาษาอังกฤษอยาง ดอยางหนึง ดังตอ ปนี
ผลคะ นนภาษาอังกฤษ
IELTS
SAT

TUGET
TOEFL

รอบ Inter Portfolio 2

รอบInter Program Admission 1

ผลคะ นน ฉลีย มตากวา 6.5
SAT 400 คะ นน (NEW SAT) Evidence based Reading and Writing
- GSAT (Evidence based Reading and
Writing) 400 คะ นนขึน ป
TU-GET CBT 70 คะ นนขึน ป
80 (ibt)

ผลคะ นน ฉลีย มตากวา 6
SAT 400 คะ นน (NEW SAT) Evidence based Reading and Writing
- GSAT (Evidence based Reading and
Writing) 400 คะ นนขึน ป
TU-GET PBT 500 คะ นน
61 (ibt)

ทังนีผลคะ นนภาษาอังกฤษตอง ม กิน 2 ป นับจากวันทีสอบถึงวันทีขึนทะ บียน ปนนักศึกษา
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5.4 งือน ขอืน
5.4.1 ผมีสิทธิสอบสัมภาษณตองดา นินการขันตอนตาง ตามกาหนดการ นประกาศนี ละมาสอบสัมภาษณ นวัน
ละ วลาตามทีกาหนด มิฉะนันจะถือวาสละสิทธิ
5.4.2 นการคัด ลือกผมีสิทธิ ขาศึกษา จะพิจารณาจากผสมัครทีมีคะ นนรวม รียงตามลาดับ ตาม กณฑคะ นนที
กาหนด ตามจานวนนักศึกษาทีรับ ด น ตละกลุมของ ตละสาขา
5.4.3 คะ นนสอบมาตรฐานที ชยืน นการสมัครจะตองมีอายุ ม กิน 2 ป นับจากวันสอบ ดยจะนาผลคะ นนสอบ
ครังทีดีทีสุดมาพิจารณาคัด ลือก
5.4.4 ผสมัครทีศึกษา น รง รียนนานาชาติ นประ ทศ ทย ทียัง มสา รจการศึก ษาตองยืน บรับรองจาก รง รียนวา
กาลังศึกษา Grade 12 หรือ ทียบ ทา ละคาดวาจะจบการศึกษาระดับ Grade 12 ภาย น ดือนพฤษภาคม 2564 พรอมทังผล
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคการศึกษา ปนหลักฐานประกอบการสมัคร
5.4.5 ผสมัครทีสา รจการศึกษาจาก รง รียนนานาชาติ นประ ทศ ทยซึง ปน รง รียนทียัง ม ดรับการรับรองจาก
กระทรวงศึกษาธิการ หรือ จากสถาบัน นตางประ ทศจะตองยืน บ ทียบวุฒิการศึกษากับ กระทรวงศึกษาธิการ ปนหลักฐาน น
การสมัคร
5.4.6 ผสมัครทีศึกษา นสถาบัน นตางประ ทศทียัง มจบการศึกษาตองยืน บรับรองจาก รง รียนวากาลังศึกษา Grade
12 หรือ ทียบ ทา ละคาดวาจะจบการศึกษาระดับ Grade 12 ภาย น ดือนพฤษภาคม 2564 พรอม ทังผลการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคการศึกษา ปนหลักฐานประกอบการสมั คร นอกจากนัน ผสมัครจะตองสงหลักฐานการศึกษา ห
คณะภาย นวัน รกของการ รียน นภาคการศึกษาที 1/2564 มิฉะนัน ผสมัครจะหมดสิทธิการ ปนนักศึกษาของ ครงการฯ
5.4.7 ผสมัครทีศึกษา นระบบการศึกษาทีมิ ดคานวนคา GPA จะตองยืนจดหมายรับรองการ รียน ละความประพฤติ
จากอาจารย นสถาบัน ดิม อยางนอย 1 ฉบับ ปนหลักฐานประกอบการสมัคร
5.4.8 การพิจารณาของคณะกรรมการถือ ปนทีสินสุด
5.4.9 ผสมัคร มสามารถขอรับ งินคาสมัครคืน มวากรณี ด ทังสิน
6. การรับสมัคร
6.1 สมั ค ร นระบบออน ลน ทาง วบ ซต WWW. TUBEC.NET / ละสง อกสาร นการสมั ค รทาง ปรษณี ย ที อย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศนยรังสิต ครงการ BEC คณะศิลปศาสตร หอง 140 ต.คลองหนึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
6.2 คาสมัคร 1,000 บาท
6.3 ชาระ งินคาสมัครสอบ 1,000 บาท ธนาคารกรุง ทย ลขทีบัญชี 475-0-99296-8 ชือบัญชี ค.ศิลปศาสตร สาขาวิชาการ
สือสาร
หากมีขอสงสัยสอบถาม พิม ติม ดที FB :BEC Thammasat University หรือ ทรศัพท 02-696-5648 / 02-696-5658
การสมัครจะสมบรณ มือ ครงการฯ ดรับหลักฐานการ อน งินคาสมัครภาย น 3 วัน นับตัง ตวันสง บสมัค ร
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7. กาหนดการรับสมัคร
รายละ อียด

รอบ Inter Portfolio 2

1. ปดรับสมัคร
7 มกราคม ถึง 5 กุมภาพันธ 2564
2.ประกาศรายชื อผมี สิ ท ธิ สอบ
สัมภาษณ / สอบขอ ขียน
5 มีนาคม 2564
3. สอบขอ ขียน
4. สอบสัมภาษณ
13 มีนาคม 2564
5. ประกาศผลผผานการคัด ลือก
19 มีนาคม 2564
6.ยื น ยัน สิ ท ธิ ขาศึก ษา นระบบ
บริหารจัดการสิทธิ ของ ทปอ.
10 - 11 พฤษภาคม 2564
(Clearing house)
7 . ยื น ยั น สิ ท ธ ข า ศึ ก ษ ากั บ
ครงการ BEC
ทีมหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร ศนย
รังสิต คณะศิลปศาสตร หอง 140
ชัน 1
10 มิถุนายน 2564
ชาระคาธรรม นียมพิ ศษ กบ รก
ขา จานวน งิน 30,000 บาท พือ
ยืนยันสิทธิ ขาศึกษา ละทาง
ครงการฯ
จะ มคืน งินคาธรรม นียม มวา
กรณี ด

รอบ Inter
Program-admission 1
1- 23 มีนาคม 2564
31 มีนาคม 2564
4 มษายน 2564
4 มษายน 2564
30 มษายน 2564
10 - 11 พฤษภาคม 2564

10 มิถุนายน 2564

* ผผานการคัด ลือก ตองดา นินการยืน ยัน สิทธิ ขาศึกษา นระบบบริ ห ารจัดการสิทธิ ของ ทปอ. (Clearing
house) ตามชวง วลาทีกาหนด ดยขันตอนการยืนยันสิทธิ ขาศึกษา ห ปน ปตามกระบวนการจัดการ ละ
ขันตอนของสมาคมทีประชุมอธิการบดี หงประ ทศ ทย (ทปอ.) กาหนด
8. หลักฐานประกอบการสมัคร ผสมัครลงชือรับรองสา นาถกตองทุกฉบับ
8.1 สา นาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ Passport
8.2 สา นาหลักฐานซึง สดงวาสา รจการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ทียบ ทา
ชน สา นาวุฒิการศึกษา สา นา บรับรองหรือ บ ทียบวุฒิตามทีระบุ น งือน ขการสมัคร
8.3 สา นา บระ บียน สดงผลการ รียนระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย
8.4 สา นา บ สดงผลการสอบภาษาอังกฤษตาง ตามทีระบุ ว
8.5 หลักฐานการ อนคาสมัครสอบทางธนาคาร

1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด

ผสมั ครตองนาหลั ก ฐานตัว จริง นขอ 8.1, 8.2, 8.3 ละ 8.4 มา สดง นวั นสอบสัม ภาษณ นอกจากนี ผสมั ครตองนา
Portfolio มา สดง นวันสอบสัมภาษณดวย
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9. การจัดระดับพืนฐานความรภาษาตางประ ทศสาหรับผมีสิทธิ ขาศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดมีการกาหนด หผทีผานการคัด ลือก ขาศึกษา นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรทุกคนจะตอง
ขารับการ ทดสอบความรภาษาอังกฤษ ละสมรรถนะ GREATS พือนา ป ช นการประ มินระดับสมรรถนะ ละทักษะทีจา ปน
นศตวรรษที 21 ของนักศึกษา รวมทัง นา ปจัดทาระบบสาหรับการสง สริม การสรางสมรรถนะตาม นวทาง GREATS พือ ห
นัก ศึ ก ษาพั ฒ นาตน อง หมี คุ ณ ภาพสงสุ ดตามศั กยภาพของ ตละคน ซึ งนา ปสการ ปนผนารุน หมที ประสบความสา รจ
นศตวรรษที 21
10. งือน ขของผมีสิทธิขึนทะ บียน ปนนักศึกษา
10.1 ตอง ปนผผานการคัด ลือก ละมีสิทธิ ขาศึกษา นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตาม ครงการนี
10.2 ตอง ปนผสา รจการศึกษาตามหลักสตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ทียบ ทา ละหากปรากฏวาผมีสิทธิ
ขาศึกษา มสา รจการศึกษาตามทีกาหนด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะ มรับ ขาศึกษา
10.3 การขึนทะ บียนนักศึกษา ห ปน ปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2561
หากมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตรตรวจสอบพบภายหลังวาผมี สิท ธิ ขาศึ ก ษาคน ดมี คุ ณ สมบั ติ มครบถวนตามที
มหาวิทยาลัยกาหนด จะถือวาการมีสิทธิ ขาศึกษา นครังนี ปน มฆะ ละจะ มคืน งิน ห มวากรณี ด
11. อัตราคาธรรม นียมการศึกษา
นักศึกษาตอง สียคาธรรม นียมการศึกษาตลอดหลักสตร ดังตอ ปนี
- ระ บียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยอัตราคาธรรม นียมการศึกษาชันปริญญาตรี ครงการพิ ศษ พ.ศ. 2553
- ประกาศคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รือง คาธรรม นียมการศึกษาสาหรับนักศึกษาหลักสตรระดับชัน
ปริญญาตรี ครงการพิ ศษ หลักสตร ครงการการสือสารภาษาอังกฤษ ชิงธุรกิจ พ.ศ. 2562

ประกาศ ณ วันที

5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารย ดร. ชาลี จริญลาภนพรัตน)
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ปฏิบัติการ ทนอธิการบดี
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