ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสือ่ ศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ประจําปีการศึกษา 2564
โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็ นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตร
วารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ประจําปีการศึกษา
2563 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอประกาศกําหนดการรับสมัคร และการคัดเลือก ตลอดจนรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. สถานที่จัดการเรียนการสอน
หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
ศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สงวนสิทธิ์ในการ
กําหนดสถานที่ศึกษาตามความเหมาะสม โดยมติสภามหาวิทยาลัย
2. จํานวนรับทั้งหลักสูตร 80 คน
สาขาวิชา
สื่อศึกษา
(หลักสูตรนานาชาติ)

Inter Portfolio 1

Inter
Program-admission 1
65

10

Inter
Program–admission 2
5

หมายเหตุ : กรณีจํานวนรับในรอบ Inter Portfolio 1 และ Inter Program-admission 1 ไม่ครบตามจํานวนที่ระบุ จะรับเพิ่มในรอบถัดไป
จนครบตามจํานวนที่ต้องการ

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
3.1 คุณสมบัติทั่วไป
3.1.1 เป็ นผู้ สํ าเร็ จ การศึ ก ษาหรื อ กํ า ลั ง ศึ กษาภาคสุ ด ท้ ายของชั้ น มั ธยมศึ ก ษาปี ที่ 6 หรื อเที ย บเท่ าทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ ตามระบบการศึกษาของประเทศไทยหรือต่างประเทศ
หมายเหตุ : ผู้สมัครที่กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ หรือโรงเรียนนานาชาติ
ในประเทศไทย ต้องส่งหลักฐานการศึกษาให้คณะพิจารณา ตามเกณฑ์การเทียบคุณวุฒิที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศไว้
3.1.2 ไม่ เ ป็ นนั กศึ กษาของมหาวิ ท ยาลั ย หรื อสถาบั นอุ ด มศึ กษาอื่ น เว้ นแต่ การศึ กษาในมหาวิ ท ยาลั ย เปิ ด หรื อ
หลักสูตรทางไกล (Online) ที่ได้รับปริญญา
3.1.3 ไม่เป็นผูป้ ่วยหรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา
3.1.4 ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
3.2 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
3.2.1 รอบ Inter Portfolio 1
3.2.1.1 นักเรียนสัญชาติไทยที่กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในสายสามัญหรือเทียบเท่า
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ํากว่า 3.00
2. มีผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
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TOEFL
ไม่ต่ํากว่า 79 คะแนน (Internet-based)
IELTS
ผลคะแนนเฉลี่ยรวม ไม่ต่ํากว่า 6.5
TU-GET
ไม่ต่ํากว่า 550 คะแนน
New SAT
ไม่ต่ํากว่า 450 คะแนน (Evidence Based Reading and Writing)
ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ ถึง วันที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

หรือ
หรือ
หรือ

3.2.1.2 นักเรียนสัญชาติไทยที่สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศหรือโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย
และนักเรียนต่างชาติทุกกรณี
1. ผู้สมัครที่กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ หรือโรงเรียน
นานาชาติใ นประเทศไทย ต้องส่งหลักฐานการศึ กษาให้ค ณะพิ จารณา ตามเกณฑ์การเทียบคุ ณวุ ฒิที่ กระทรวงศึ กษาธิ ก าร
ประกาศไว้ กรณีโรงเรียนนานาชาติในประเทศ โรงเรียนจะต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ และต้องมีผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00
2. กรณีผู้สมัครสําเร็จการศึกษาเทียบเท่า ม.ปลาย ต้องมีผลสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
2.1 ระบบอังกฤษ
2.1.1 ผู้สมัครมีผลสอบระดับ GCE ‘A’ Level จํานวน 3 วิชา เกรด A*-C หรือ
2.1.2 ผู้สมัครมีผลสอบ Cambridge Pre-U จํานวน 3 วิชา แต่ละรายวิชาเกรดขั้ นต่ํ า
M1 หรือ D1-D3
2.2 ระบบอเมริกา/แคนาดา
ผู้สมัครที่สอบ GED ก่อนเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 และมีผลสอบ GED 5 รายวิ ช า
มีคะแนนรวมไม่น้อยกว่า 2,250 คะแนน และแต่ละวิชาต้องได้อย่างน้อย 410 คะแนน
ผู้สมัครที่สอบ GED ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 และมีผลสอบ GED 4 รายวิช า
โดยมีคะแนนแต่ละวิชาอย่างน้อย 165 คะแนน โดยสามารถเทียบเท่าการจบมัธยมปลายสายศิลป์-ภาษา หรือ ศิลป์-คํานวณ
(เดิม) ได้เท่านั้น และต้องยื่น Transcript ของเกรด 10 และ 11 ประกอบ
2.3 ระบบนิวซีแลนด์
2.3.1 ผู้สมัครที่สอบผ่ านวิช า New Zealand National Certificate of Educational
Achievement (NCEA) ซึ่งอยู่ในความดูแลของ New Zealand Qualifications Authority (NZQA) จํานวนไม่น้อยกว่า 80
หน่วยกิต ประกอบด้วย
- วิชาใน level 2 หรือสูงกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต และ
- วิชาใน level 1 หรือสูงกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต
การพิจารณาให้นับวิช า English for Speaker of other Languages (ESOL)
เป็นอีก 1 วิชาได้ด้วย
ผู้จบการศึกษาจะต้ องได้รับประกาศนียบัตร NCEA level 2 ใบแสดงผลการ
สอบ (Record of Achievement) หนังสือรับรองระดับ จํานวนวิชา และจํานวนหน่วยกิตของแต่ละวิชาจาก New Zealand
Qualifications Authority (NZQA)
ทั้งนี้ การพิจารณาตามเกณฑ์ข้อที่ 2.3.1 ให้มีผลสําหรับผู้จบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศนิวซีแลนด์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป หรือ
2.3.2 ผู้ ส มั ค รที่ ส อบผ่ า นวิ ช า New Zealand National Certificate of Educational
Achievement (NCEA) ซึ่งอยู่ในความดูแลของ New Zealand Qualifications Authority (NZQA) ใน level 2 หรือสูงกว่า
อย่างน้อย 5 วิชา ไม่ซ้ํากัน นับจํานวนรวมไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาบังคับ 2 วิชา ได้แก่
- English (literacy) ใน level 2 หรือสูงกว่า อย่างน้อย 4 หน่วยกิต
- Mathematics (numeracy) ใน level 2 หรือสูงกว่า อย่างน้อย 4 หน่วยกิต
การพิจารณาไม่นับรวมวิชา English for Speaker of other Languages (ESOL)
ผู้ จบการศึ กษาจะต้ องได้ รั บ ใบแสดงผลการสอบ (Record of Achievement)
และ หนังสือรับรองระดับ จํานวนวิชา และจํานวนหน่วยกิตของแต่ ละวิช าจาก New Zealand Qualifications Authority
(NZQA)
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ทั้งนี้ การพิจารณาตามเกณฑ์ข้ อที่ 2.3.2 ให้มีผลสําหรับผู้จบการศึกษาในระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศนิวซีแลนด์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป
2.4 หลักสูตรนานาชาติ International Baccalaureate (IB)
2.4.1 ผู้ ส มั ค รจะต้ องได้รับ ประกาศนี ยบั ตรระดั บมั ธยมศึ กษาตอนปลายจากโรงเรียนใน
ประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ (High School Diploma) หรือ
2.4.2 ผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องได้รับ IB Diploma กล่าวคือเป็นผู้มี
คะแนนรวมจาก 5 หมวดวิชา และอีก 1 วิชาเลือก ไม่ต่ํากว่า 24 คะแนน พร้อมกับผ่านการประเมิน Extended Essay (EE),
Theory of Knowledge (TOK) และ Creativity, Action & Service (CAS) ตามเกณฑ์ของ International Baccalaureate
Organisation (IBO) หรือ
2.4.3 ได้รับ IB Diploma Course Results (IBCR) อย่างน้อย 5 วิชา โดยแต่ละวิชาจะต้อง
ไม่ซ้ํากัน และได้ผลการเรียนในแต่ละวิชา ไม่น้อยกว่าเกรด 3
2.5 หลักสูตรนานาชาติจากประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ 2.1 – 2.4
ตรวจสอบการเทียบวุฒิต่างประเทศ จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบวุฒิ
ความรู้วุฒิต่างประเทศ ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2545
2.6 สําหรับผู้สมัครที่จบการศึกษาหรือมีผลการสอบก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2562 อนุโลมให้ใช้
เกณฑ์การเทียบวุ ฒิการศึ กษาเท่ ากับชั้ นมั ธยมศึ กษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกบุ คคลเข้ าศึ กษาในสถาบั นอุดมศึ ก ษา
ประจําปีการศึกษา 2562 ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้
3. มีผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
TOEFL
ไม่ต่ํากว่า 79 คะแนน (Internet-based)
หรือ
IELTS
ผลคะแนนเฉลี่ยรวม ไม่ต่ํากว่า 6.5
หรือ
TU-GET
ไม่ต่ํากว่า 550 คะแนน
หรือ
New SAT
ไม่ต่ํากว่า 450 คะแนน (Evidence Based Reading and Writing)
ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ ถึง วันที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
3.2.2 รอบ Inter Program-admission 1 และ Inter Program-admission 2
3.2.2.1 นักเรียนสัญชาติไทยที่กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในสายสามัญหรือเทียบเท่า
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ํากว่า 2.50
2. มีผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
TOEFL
ไม่ต่ํากว่า 61 คะแนน (Internet-based)
หรือ
IELTS
ผลคะแนนเฉลี่ยรวม ไม่ต่ํากว่า 6.0
หรือ
TU-GET
ไม่ต่ํากว่า 500 คะแนน
หรือ
New SAT
ไม่ต่ํากว่า 400 คะแนน (Evidence Based Reading and Writing)
ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ ถึง วันที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
3.2.2.2 นักเรียนสัญชาติไทยที่สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศหรือโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย
และนักเรียนต่างชาติทุกกรณี
1. ผู้สมัครที่กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ หรือโรงเรียน
นานาชาติใ นประเทศไทย ต้องส่งหลักฐานการศึ กษาให้ค ณะพิ จารณา ตามเกณฑ์การเทียบคุ ณวุ ฒิที่ กระทรวงศึ กษาธิ ก าร
ประกาศไว้ กรณีโรงเรียนนานาชาติในประเทศ โรงเรียนจะต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ และต้องมีผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.50
2. กรณีผู้สมัครสําเร็จการศึกษาเทียบเท่า ม.ปลาย ต้องมีผลสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
2.1 ระบบอังกฤษ
2.1.1 ผู้สมัครมีผลสอบระดับ GCE ‘A’ Level จํานวน 3 วิชา เกรด A*-C หรือ
2.1.2 ผู้สมัครมีผลสอบ Cambridge Pre-U จํานวน 3 วิชา แต่ละรายวิชาเกรดขั้นต่ํา M1
หรือ D1-D3
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2.2 ระบบอเมริกา/แคนาดา
ผู้ ส มั ค รที่ ส อบ GED ก่ อนเดื อนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 และมี ผ ลสอบ GED 5 รายวิ ช า
มีคะแนนรวมไม่น้อยกว่า 2,250 คะแนน และแต่ละวิชาต้องได้อย่างน้อย 410 คะแนน
ผู้สมัครที่สอบ GED ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 และมีผลสอบ GED 4 รายวิชา โดยมี
คะแนนแต่ละวิชาอย่างน้อย 165 คะแนน โดยสามารถเทียบเท่าการจบมัธยมปลายสายศิลป์-ภาษา หรือ ศิลป์-คํานวณ (เดิม)
ได้เท่านั้น และต้องยื่น Transcript ของเกรด 10 และ 11 ประกอบ
2.3 ระบบนิวซีแลนด์
2.3.1 ผู้ ส มั ค รที่ ส อบผ่ า นวิ ช า New Zealand National Certificate of Educational
Achievement (NCEA) ซึ่งอยู่ในความดูแลของ New Zealand Qualifications Authority (NZQA) จํานวนไม่น้อยกว่า 80
หน่วยกิต ประกอบด้วย
- วิชาใน level 2 หรือสูงกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต และ
- วิชาใน level 1 หรือสูงกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต
การพิจารณาให้นับวิชา English for Speaker of other Languages (ESOL) เป็นอีก
1 วิชาได้ด้วย
ผู้ จบการศึ กษาจะต้ องได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต ร NCEA level 2 ใบแสดงผลการสอบ
(Record of Achievement) หนั ง สื อรั บ รองระดั บ จํ านวนวิ ช า และจํ านวนหน่ วยกิ ต ของแต่ ล ะวิ ช าจาก New Zealand
Qualifications Authority (NZQA)
ทั้ ง นี้ การพิ จารณาตามเกณฑ์ ข้ อที่ 2.3.1 ให้ มี ผ ลสํ าหรั บ ผู้ จบการศึ กษาในระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศนิวซีแลนด์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป หรือ
2.3.2 ผู้ ส มั ค รที่ ส อบผ่ า นวิ ช า New Zealand National Certificate of Educational
Achievement (NCEA) ซึ่งอยู่ในความดูแลของ New Zealand Qualifications Authority (NZQA) ใน level 2 หรือสูงกว่า
อย่างน้อย 5 วิชา ไม่ซ้ํากัน นับจํานวนรวมไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาบังคับ 2 วิชา ได้แก่
- English (literacy) ใน level 2 หรือสูงกว่า อย่างน้อย 4 หน่วยกิต
- Mathematics (numeracy) ใน level 2 หรือสูงกว่า อย่างน้อย 4 หน่วยกิต
การพิจารณาไม่นับรวมวิชา English for Speaker of other Languages (ESOL)
ผู้จบการศึกษาจะต้ องได้ รับ ใบแสดงผลการสอบ (Record of Achievement) และ
หนังสือรับรองระดับ จํานวนวิชา และจํานวนหน่วยกิตของแต่ละวิชาจาก New Zealand Qualifications Authority (NZQA)
ทั้ ง นี้ การพิ จารณาตามเกณฑ์ ข้ อที่ 2.3.2 ให้ มี ผ ลสํ าหรั บ ผู้ จบการศึ กษาในระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศนิวซีแลนด์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป
2.4 หลักสูตรนานาชาติ International Baccalaureate (IB)
2.4.1 ผู้ ส มั ค รจะต้ องได้รับ ประกาศนี ยบั ตรระดั บมั ธยมศึ กษาตอนปลายจากโรงเรียนใน
ประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ (High School Diploma) หรือ
2.4.2 ผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องได้รับ IB Diploma กล่าวคือเป็นผู้มี
คะแนนรวมจาก 5 หมวดวิชา และอีก 1 วิชาเลือก ไม่ต่ํากว่า 24 คะแนน พร้อมกับผ่านการประเมิน Extended Essay (EE),
Theory of Knowledge (TOK) และ Creativity, Action & Service (CAS) ตามเกณฑ์ของ International Baccalaureate
Organisation (IBO) หรือ
2.4.3 ได้รับ IB Diploma Course Results (IBCR) อย่างน้อย 5 วิชา โดยแต่ละวิชาจะต้อง
ไม่ซ้ํากัน และได้ผลการเรียนในแต่ละวิชา ไม่น้อยกว่าเกรด 3
2.5 หลักสูตรนานาชาติจากประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ 2.1 – 2.4
ตรวจสอบการเทียบวุฒิต่างประเทศ จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบวุฒิ
ความรู้วุฒิต่างประเทศ ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2545
2.6 สําหรับผู้สมัครที่จบการศึกษาหรือมีผลการสอบก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2562 อนุโลมให้ใช้
เกณฑ์การเทียบวุ ฒิการศึ กษาเท่ ากับชั้ นมั ธยมศึ กษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกบุ คคลเข้ าศึ กษาในสถาบั นอุดมศึ ก ษา
ประจําปีการศึกษา 2562 ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้
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3. มีผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
TOEFL
ไม่ต่ํากว่า 61 คะแนน (Internet-based)
IELTS
ผลคะแนนเฉลี่ยรวม ไม่ต่ํากว่า 6.0
TU-GET
ไม่ต่ํากว่า 500 คะแนน
New SAT
ไม่ต่ํากว่า 400 คะแนน (Evidence Based Reading and Writing)
ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ ถึง วันที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

หรือ
หรือ
หรือ

4. เงื่อนไขการสมัคร
4.1 ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์คนละ 1 สิทธิ์ ในการตัดสินใจเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถสมัครได้หลาย
สาขาวิชาหรือสมัครรอบใดก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด แต่เมื่อยืนยันสิทธิ์แล้ว จะไม่สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกในรอบ
ถัดไป หากต้องการสมัครในรอบถัดไป จะต้องสละสิทธิ์ที่มีอยู่ก่อน ซึ่งการยืนยันสิทธิ์และการสละสิทธิ์จะต้องดําเนินการผ่ าน
ระบบบริหารจัดการสิทธิ์ของ ทปอ. ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้เท่านั้น ทั้งนี้ การสละสิทธิ์ที่ได้รับแล้วเพื่อใช้สิทธิ์ใหม่ จะกระทํา
ได้เพียงครั้งเดียว การสละสิทธิ์นอกเหนือจากระยะเวลาไม่นับเป็นการสละสิทธิ์ในระบบกลาง
4.2 ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบใน
ภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา กรณีที่
เสียค่าสมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5. วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก
5.1 เกณฑ์การคัดเลือก
5.1.1 รอบ Inter Portfolio 1
1) การนําเสนอ Portfolio ของผู้สมัคร ซึ่งต้องแสดงให้เห็นถึง
- การทํากิจกรรม และการผ่านการเข้าร่วมการแข่งขั นและ/หรือทําการผลิตสื่อและเผยแพร่ผลงานด้ า น
สื่อสารมวลชนอย่างต่อเนื่องสู่สาธารณะเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี และ/หรือ
- ทํากิจกรรมหรือเข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสื่อสารมวลชนในระดับภูมิภาค/
ชาติ/นานาชาติ
2) Statement of Purpose
3) การสอบสัมภาษณ์
5.1.2 รอบ Inter Program-admission 1 และ Inter Program-admission 2
1) การสอบข้อเขียน เกี่ยวกับความรู้ด้านสื่อสารมวลชน เหตุการณ์ปัจจุบัน เป็นภาษาอังกฤษ
2) การสอบสั ม ภาษณ์ เ ป็ นภาษาอั ง กฤษ (เฉพาะผู้ ผ่ านการสอบข้ อเขี ยน) ตามเกณฑ์ ที่ ค ณะ/มหาวิ ท ยาลัย
กําหนด โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ซึ่งแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5.2 เกณฑ์การพิจารณารับเข้าศึกษา
5.2.1 ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าผู้ส มัครรายใดมี
คุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิเ์ ข้าศึกษา
5.2.2 ผู้ ส มั ค รจะต้ อ งสอบผ่ า นการสอบข้ อ เขี ย นและการสอบสั ม ภาษณ์ เ ป็ น ภาษาอั ง กฤษ ตามเกณฑ์ ที่ ค ณะ/
มหาวิทยาลัยกําหนด โดยคณะกรรมการสอบซึ่งแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5.3 เงื่อนไขอื่นๆ
5.3.1 ผู้สมัครจะต้องส่งหลักฐานตามวันที่กําหนดในกําหนดการรับสมัคร ถ้าผู้สมัครไม่สามารถนําหลักฐานดังกล่ าวมา
มอบตามวันและเวลาที่กําหนดไว้ จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา
5.3.2 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องดําเนินการขั้นตอนต่างๆ ตามกําหนดการในประกาศนี้ และมาสอบสัมภาษณ์ในวัน
และเวลาตามที่กาํ หนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
5.3.3 ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะพิจารณาจากผู้สมัครที่มีคะแนนรวมเรียงตามลําดับ ตามเกณฑ์คะแนนที่
กําหนด ตามจํานวนนักศึกษาที่รับได้ในแต่ละกลุ่มของแต่ละสาขา
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5.3.4 คะแนนสอบมาตรฐานที่ใช้ยื่ นในการสมัครจะต้องมี อายุไ ม่เกิ น 2 ปี นับจากวันสอบ ถึงวันที่ขึ้นทะเบีย นเป็ น
นักศึกษา โดยจะนําผลคะแนนสอบครั้งที่ดีที่สุดมาพิจารณาคัดเลือก
5.3.5 ผู้สมัครที่ศึกษาในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ที่ยังไม่สําเร็จการศึก ษาต้องยื่นใบรับรองจากโรงเรี ย นว่ า
กําลังศึกษา Grade 12 หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับ Grade 12 ภายในเดือนพฤษภาคม 2564 พร้อมทั้งผล
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคการศึกษา เป็นหลักฐานประกอบการสมัคร
5.3.6 ผู้สมัครที่สําเร็จการศึ กษาจากโรงเรีย นนานาชาติใ นประเทศไทยซึ่งเป็ นโรงเรีย นที่ ยังไม่ได้รับ การรับรองจาก
กระทรวงศึกษาธิการ หรือ จากสถาบันในต่างประเทศจะต้องยื่นหลักฐานการสําเร็จการศึกษาเทียบเท่า ม.ปลาย ที่เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ระบุไว้ในคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครข้อ 2.2.2 เป็นหลักฐานในการสมัคร
5.3.7 ผู้สมัครที่ศึกษาในสถาบันในต่างประเทศที่ยังไม่จบการศึกษาต้องยื่นใบรับรองจากโรงเรียนว่ากําลังศึกษา Grade
12 หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับ Grade 12 ภายในเดือนพฤษภาคม 2564 พร้อม ทั้งผลการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคการศึกษา เป็นหลักฐานประกอบการสมัคร นอกจากนั้น ผู้สมัครจะต้องส่งหลักฐานการศึกษาให้
คณะภายในวันแรกของการเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึ กษา 2564 มิฉะนั้น ผู้สมัครจะหมดสิทธิ์การเป็นนักศึกษาของ
โครงการฯ
5.3.8 ผู้สมัครที่ศึกษาในระบบการศึกษาที่มิได้คํานวนค่า GPAX จะต้องยื่นจดหมายรับรองการเรียนและความประพฤติ
จากอาจารย์ในสถาบันเดิม อย่างน้อย 1 ฉบับเป็นหลักฐานประกอบการสมัคร
5.3.9 การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
5.3.10 ผู้สมัครไม่สามารถขอรับเงินค่าสมัครคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5.3.11 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจะต้องชําระเงินค่าธรรมเนียมพิเศษ จํานวนเงิน 15,000 บาท ตามวันที่ระบุใน
กําหนดการรับสมัคร โดยทางโครงการฯ จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
6. การรับสมัคร
ขั้นตอนการรับสมัคร
รอบ Inter Portfolio 1
1. สมั ค รในระบบออนไลน์ ทางเว็ บ ไซต์ www.jc.tu.ac.th/bjm ตามวั นที่ ที่ กําหนดในกํ าหนดการรั บ สมัคร
2. ผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วและตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้
ถูกต้องก่อนนําไปชําระเงินค่าสมัครที่ธนาคาร มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครที่บันทึกในระบบอินเทอร์เน็ตเป็นสําคัญ
3. ผู้สมัครไปยื่นชําระเงินค่าสมัครที่เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตามวันที่ที่กําหนดใน
กําหนดการรับสมัคร จํานวนเงิน 1,000 บาท พร้อมค่าธรรมเนียมธนาคาร 30 บาท (เฉพาะนอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล) หากผู้สมัครรายใดมิได้ดําเนินการชําระเงินค่าสมัครผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารไทยพาณิชย์ ตามวันที่ที่กําหนดจะ
ถือว่าการกรอกข้อมูลการสมัครในระบบอินเทอร์เน็ตเป็นโมฆะ
4. ธนาคารรับชําระเงินค่าสมัครและบันทึกข้อมูลการชําระเงินของผู้สมัคร บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วธนาคารจะ
ออกหลักฐานการชําระเงินค่าสมัคร
5. ผู้สมัครจะต้องนําหลักฐานที่กําหนดส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงโครงการฯ ภายในวันที่ 31 ธัน วาคม 2563
ถ้าผู้สมัครไม่สามารถนําหลักฐานดังกล่าวมามอบตามวันและเวลาที่กําหนดไว้ จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิ์เข้า
ศึกษา ดังมีหลักฐานที่จะต้องส่งต่อไปนี้
1) Portfolio และ Statement of Purpose ของผู้สมัคร ซึ่งต้องแสดงให้เห็นถึง
- การทํากิจกรรม และการผ่านการเข้าร่วมการแข่ง ขันและ/หรือทําการผลิตสื่ อและเผยแพร่ผลงานด้า น
สื่อสารมวลชนอย่างต่อเนื่องสู่สาธารณะเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี และ/หรือ
- ทํากิจกรรมหรือเข้ าร่ วมการแข่ง ขั นและได้ รับรางวั ลที่เ กี่ย วข้ องกับ งานด้ านสื่ อสารมวลชนในระดั บ
ภูมิภาค/ชาติ/นานาชาติ
2) ใบสมั ค รพร้ อมประวั ติ ที่ พิ ม พ์ ท างอิ นเทอร์ เ น็ ต ที่ www.jc.tu.ac.th/bjm พร้ อมติ ด รู ป ถ่ ายหน้ า ตรง
ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว
3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ผู้สมัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ชุด หรือสําเนาหนังสือ
เดินทาง (กรณีผู้สมัครชาวต่างชาติเท่านั้น)
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4) สําเนาหลักฐานการศึกษา
4.1 กรณี สํ าเร็ จการศึ กษาระดั บมั ธยมปลาย จะต้ องส่ ง หลั กฐานซึ่ ง แสดงว่ าสํ าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เช่น สําเนาวุฒิการศึกษา สําเนาใบรับรองหรือใบเทียบวุฒิตามที่ระบุในเงื่อนไขการสมัคร
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ชุด
4.2 กรณีกําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องส่งหลักฐานใบรับรองการเป็นนักเรียนฉบับจริง ซึ่ง
มีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันสมัคร จํานวน 1 ชุด
5) หนังสือแสดงผลการศึกษาของผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือเทียบเท่ า
(Transcript) ผู้ที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติหรือจากต่างประเทศต้องส่งหลักฐานการสําเร็จการศึกษาเทียบเท่า
ม.ปลาย ที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ ในคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครข้อ 2.2.2 เป็นหลักฐานในการสมัคร (สําเนาที่ผู้สมัครลง
นามรับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ชุด
6) สําเนาหนังสือแสดงผลการสอบภาษาอังกฤษที่ออกให้โดยสถาบันผู้จัดสอบ (ผูส้ มัครลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้อง) จํานวน 1 ชุด
นําหลักฐานดังกล่าวข้างต้ น ใส่ซองเอกสารปิดผนึกส่ งไปรษณีย์ ลงทะเบียนจ่าหน้าซองถึงโครงการฯ
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมหาวิทยาลัยจะถือวันที่ลงตราประทับของที่ทําการไปรษณีย์บนซองใส่เอกสารที่ผู้ ส มัคร
ส่งให้มหาวิทยาลัยเป็นสําคัญ หากพ้นกําหนดดังกล่าวถือว่าหมดสิทธิ์สมัคร และส่งถึง
“สํานักงานโครงการวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศึกษา หลักสูตรนานาชาติ
(B.J.M.) คณะวารสารศาสตร์แ ละสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูน ย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
12121”
6. ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครและสถานะการชําระเงินค่าสมัครได้หลังจากชําระค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว 5 วัน
ทําการ (ไม่นับรวมวันหยุดราชการ) ทางอินเทอร์เน็ตที่ www.jc.tu.ac.th/bjm และตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
ได้ตามวันที่ที่กําหนด
รอบ Inter Program-admission 1 และ Inter Program-admission 2
1. สมัครในระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ www.jc.tu.ac.th/bjm ตามวันที่ที่กําหนดในกําหนดการรับสมัคร
2. ผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต เรียบร้อยแล้วและตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้
ถูกต้องก่อนนําไปชําระเงินค่าสมัครที่ธนาคาร มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครที่บันทึกในระบบอินเทอร์เน็ตเป็นสําคัญ
3. ผู้สมัครไปยื่นชําระเงินค่าสมัครที่เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตามวันที่ที่กําหนดใน
กําหนดการรับสมัคร จํานวนเงิน 1,000 บาท พร้อมค่าธรรมเนียมธนาคาร 30 บาท (เฉพาะนอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล) หากผู้สมัครรายใดมิได้ดําเนินการชําระเงินค่าสมัครผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารไทยพาณิชย์ ตามวันที่ที่กําหนดจะ
ถือว่าการกรอกข้อมูลการสมัครในระบบอินเทอร์เน็ตเป็นโมฆะ
4. ธนาคารรับชําระเงินค่าสมัครและบันทึกข้อมูลการชําระเงินของผู้สมัคร บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วธนาคารจะ
ออกหลักฐานการชําระเงินค่าสมัคร
5. ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครและสถานะการชําระเงินค่าสมัครได้หลังจากชําระค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว 5 วัน
ทําการ (ไม่นับรวมวันหยุดราชการ) ทางอินเทอร์เน็ตที่ www.jc.tu.ac.th/bjm และตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและแผนผั ง
ที่นั่งสอบหรือรายชื่อผู้มีสิทธิส์ ัมภาษณ์ได้ตามวันที่ที่กําหนด
6. ผู้สมัครจะต้องมาสอบข้อเขียนในวัน และเวลาตามที่กําหนด โดยผู้สมัครจะต้องนําหลักฐานที่กําหนดมายื่น ต่อ
เจ้าหน้าที่ในวันสอบข้อเขียน เวลา 09.00 -12.00 น. ถ้าผู้สมัครไม่สามารถนําหลักฐานดังกล่าวมามอบตามวันและเวลาที่
กําหนดไว้ จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา ดังมีหลักฐานที่จะต้องนํามาแสดงต่อไปนี้
1) ใบสมั ค รพร้ อ มประวั ติ ที่ พิ ม พ์ ท างอิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ www.jc.tu.ac.th/bjm พร้ อ มติ ด รู ป ถ่ า ยหน้ า ตรง
ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว
2) บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสําเนาที่ผู้สมัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ชุด หรือ
หนังสือเดินทาง (กรณีผู้สมัครชาวต่างชาติเท่านั้น)

3) สําเนาหลักฐานการศึกษา
3.1 กรณีสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จะต้องส่งหลักฐานซึ่งแสดงว่าสําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เช่น สําเนาวุฒิการศึกษา สําเนาใบรับรองหรือใบเทียบวุฒิตามที่ระบุในเงื่อนไขการสมัคร
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ชุด
3.2 กรณีกําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องส่งหลักฐานใบรับรองการเป็นนักเรียนฉบับจริง ซึ่งมีอายุ
ไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันสมัคร จํานวน 1 ชุด
4) หนั ง สื อแสดงผลการศึกษาของผู้ส มั ครที่สํ า เร็ จการศึกษามั ธยมศึกษาตอนปลายสายสามั ญ หรือเทียบเท่า
(Transcript) ผู้ที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติหรือจากต่างประเทศต้องนําหลักฐานการสําเร็จการศึกษาเทียบเท่า
ม.ปลาย ที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครข้อ 2.2.2 เป็นหลักฐานในการสมัคร (ฉบับจริงพร้อมสําเนา
ที่ผู้สมัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ชุด
5) หนังสือแสดงผลการสอบภาษาอังกฤษที่ออกให้โดยสถาบันผู้จัดสอบ (ฉบับจริงพร้อมสําเนาที่ผู้สมัครลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ชุด
ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการให้ข้อมูลเท็จและหมดสิทธิ์ในการเป็นนักศึ กษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่อีเมล adminbjm@gmail.com หรือโทรศัพท์ 02-6966193
การการสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครโอนเงินค่าสมัครตามวันเวลาที่กําหนดไว้ในกําหนดการรับสมัคร
7. กําหนดการรับสมัคร

5. ประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิ์สอบสัมภาษณ์
6. สอบสัมภาษณ์

15 มกราคม 2564

Inter ProgramInter Programadmission 1
admission 2
(จํานวนรับ 65 คน) (จํานวนรับ 5 คน)
1-19 มีนาคม
1-14 พฤษภาคม
2564
2564
1-20 มีนาคม
1-15 พฤษภาคม
2564
2564
27 มีนาคม 2564 22 พฤษภาคม 2564
(09.00 - 12.00 น.) (09.00 - 12.00 น.)
27 มีนาคม 2564 22 พฤษภาคม 2564
(13.00 - 16.00 น.) (13.00 - 16.00 น.)
26 เมษายน 2564
10 มิถุนายน 2564

18 มกราคม 2564

28 เมษายน 2564

12 มิถุนายน 2564

7. ประกาศผลผู้ผ่านการ
คัดเลือก
8. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
ในระบบบริหารจัดการ
สิทธิ์ของทปอ.
(Clearing house)
9. ชําระค่าธรรมเนียม
พิเศษ 15,000 บาท

27 มกราคม 2564

4 พฤษภาคม 2564

22 มิถุนายน 2564

มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
www.jc.tu.ac.th/bjm

22-23 กุมภาพันธ์
2564

10-11 พฤษภาคม
2564

-

student.mytcas.com

4 มีนาคม 2564

20-21 พฤษภาคม
2564

23 มิถุนายน 2564

10. ประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิ์เข้าศึกษา (ที่ยืนยัน
สิทธิ์เข้าศึกษา)

10 มีนาคม 2564

26 พฤษภาคม
2564

28 มิถุนายน 2564

โครงการ B.J.M.
คณะวารสารศาสตร์ฯ
ศูนย์รังสิต
www.jc.tu.ac.th/bjm

รายละเอียด
1. เปิดรับสมัคร
2. ชําระเงินค่าสมัคร
3. ส่งหลักฐานการสมัคร
ที่กําหนด
4. สอบข้อเขียน

Inter
Portfolio 1
(จํานวนรับ 10 คน)
2 พฤศจิกายน 30 ธันวาคม 2563
2 พฤศจิกายน 31 ธันวาคม 2563
2 พฤศจิกายน 31 ธันวาคม 2563
-

รายละเอียดเพิ่มเติม
www.jc.tu.ac.th/bjm
ธนาคารไทยพาณิชย์
ทุกสาขาทั่วประเทศ
www.jc.tu.ac.th/bjm
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
www.jc.tu.ac.th/bjm

* ผูผ้ ่านการคัดเลือก ต้องดําเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบบริหารจัดการสิทธิ์ ของ ทปอ. (Clearing
house) ตามช่วงเวลาที่กําหนด โดยขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาให้เป็นไปตามกระบวนการจัดการ
และขั้นตอนของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กําหนด
8. หลักฐานประกอบการสมัคร
8.1 รอบ Inter Portfolio 1
ผู้สมัครส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนจ่าหน้าซองถึงโครงการฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมหาวิทยาลัยจะถือวั นที่
ลงตราประทับของที่ทําการไปรษณีย์บนซองใส่เอกสารที่ผู้สมัครส่งให้มหาวิทยาลัยเป็นสําคัญ
8.1.1 Portfolio และ Statement of Purpose
1 ชุด
8.1.2 ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว
1 ชุด
8.1.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาหนังสือเดินทาง กรณีผู้สมัครชาวต่างชาติ
1 ชุด
8.1.4 สําเนาหลักฐานซึ่งแสดงว่าสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
1 ชุด
เช่น สําเนาวุฒิการศึกษา สําเนาใบรับรองหรือใบเทียบวุฒิตามที่ระบุในเงื่อนไขการสมัคร
กรณีผู้สมัครกําลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องส่งใบรับรองการเป็นนักเรียน
ฉบับจริงซึ่งมีอายุไม่เกิน 1 เดือน
8.1.5 สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (Transcript)
1 ชุด
8.1.6 สําเนาใบแสดงผลคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุไว้
1 ชุด
ผูส้ มัครต้องนําหลักฐานตัวจริงในข้อ 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5 และ 8.1.6 มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
8.2 รอบ Inter Program - admission 1 และ Inter Program - admission 2
ยื่นด้วยตนเองในวันสอบข้อเขียน เวลา 09.00 -12.00 น. โดยผู้สมัครลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ
8.2.1 ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว
1 ชุด
8.2.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง กรณีผู้สมัครชาวต่างชาติ
1 ชุด
8.2.3 สําเนาหลักฐานซึ่งแสดงว่าสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
1 ชุด
เช่น สําเนาวุฒิการศึกษา สําเนาใบรับรองหรือใบเทียบวุฒิตามที่ระบุในเงื่อนไขการสมัคร
กรณีผู้สมัครกําลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องส่งใบรับรองการเป็นนักเรียน
ฉบับจริงซึ่งมีอายุไม่เกิน 1 เดือน
8.2.4 สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (Transcript)
1 ชุด
8.2.5 สําเนาใบแสดงผลคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุไว้
1 ชุด
ผู้สมัครต้องนําหลักฐานตัวจริงในข้อ 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4 และ 8.2.5 มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
9. การจัดระดับพื้นฐานความรู้ภาษาต่างประเทศสําหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีการกําหนดให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกคนจะต้อง
เข้ารับการทดสอบความรู้ภ าษาอั งกฤษและสมรรถนะ GREATS เพื่อนําไปใช้ใ นการประเมิ นระดั บสมรรถนะ และทักษะที่
จําเป็นในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา รวมทั้งนําไปจัดทําระบบสําหรับการส่งเสริมการสร้างสมรรถนะตามแนวทาง GREATS
เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพสูงสุดตามศักยภาพของแต่ละคน ซึ่งนําไปสู่การเป็นผู้นํารุ่นใหม่ที่ประสบความสําเร็ จ
ในศตวรรษที่ 21
10. เงือ่ นไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
10.1 ต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิเ์ ข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามโครงการนี้
10.2 ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (มั ธยมศึกษาปีที่ 6) หรือเทียบเท่า และหาก
ปรากฏว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สําเร็จการศึกษาตามที่กําหนด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะไม่รับเข้าศึกษา
หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษาในครั้งนี้ เป็นโมฆะ และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
10.3 การขึ้นทะเบียนนักศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญ ญาตรี
พ.ศ. 2561

11. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
นักศึกษาต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ดังต่อไปนี้
11.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยอัตราค่ าธรรมเนียมการศึ กษาชั้ นปริญญาตรี โครงการพิเศษ พ.ศ.
2553
11.2 ประกาศคณะวารสารศาสตร์แ ละสื่ อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึ ก ษา
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับชั้นปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศึกษา (หลักสูต ร
นานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2561

ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี
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