ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง การส่งผลคะแนนสอบ GSAT และ TU-GET ในการสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2564 รอบ Inter Portfolio 1
ตามประกาศมหาวิท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ เรื่อ ง การรับ สมั ค รบุ ค คลเข้ าศึ ก ษาในระดั บ ปริญ ญาตรี
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) โครงการ
ปริญ ญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญ ชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2564 รอบ Inter Portfolio 1 ลงวั น ที่ 9 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2563 มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ ได้กาหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าศึกษาในโครงการฯ ว่า ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนนสอบ
SAT และ/หรือ GSAT และมีคะแนนสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
คือ TOEFL หรือ IELTS หรือ TU-GET นัน้
สืบเนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ขยาย
ขอบเขตการแพร่ระบาดของโรคออกเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ ส่งผลให้มีการประกาศเลื่อนการจัดสอบ GSAT
ครั้งที่ 1/2021 ในวันที่ 10 มกราคม 2564 ออกไปก่อน เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของรัฐบาล โดยจะแจ้ง
ความคืบหน้าให้ทราบในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 และเลื่อนวันสอบ TU-GET (PBT) ครั้งที่ 12/2563 ในวันที่
27 ธั น วาคม 2563 และครั้ ง ที่ 1/2564 ในวั น ที่ 31 มกราคม 2564 เป็ น วั น ที่ 21 กุ ม ภาพั น ธ์ 2564
ซึ่งการเลื่อนและการเปลี่ยนแปลงการจัดสอบดังกล่าวส่งผลกระทบให้ผู้สมัครจานวนหนึ่งเสียโอกาส เนื่องจาก
ไม่มีคะแนนสอบเพื่อใช้ในการยื่นสมัครเข้าศึกษาในโครงการฯ
ในการนี้ มหาวิท ยาลั ยธรรมศาสตร์ พิ จารณาเห็ น ว่าเพื่ อเป็ น การเพิ่ มโอกาสให้ กับผู้สมัครที่ ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอแจ้งเรื่อง
การส่งผลคะแนนสอบ GSAT และ TU-GET ในการสมัครเข้าศึกษา โดยให้ผู้สมัครปฏิบัติตามรายละเอียด
แนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารย์ ดร. ชาลี เจริญลาภนพรัตน์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

เอกสารแนบท้ายประกาศ
สืบเนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ขยาย
ขอบเขตการแพร่ระบาดของโรคออกเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ ส่งผลให้มีการประกาศเลื่อนการจัดสอบ GSAT
ในเดือนมกราคม 2564 ออกไปก่อน และประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบ TU-GET ในเดือนธันวาคม 2563 และ
เดือนมกราคม 2564 ไปในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นัน้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พิจารณาเห็นว่าเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับผู้สมัครเข้าศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรบัญ ชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร
นานาชาติ ) โครงการปริ ญ ญาตรี บ ริ ห ารธุ ร กิ จ หลั ก สู ต รนานาชาติ คณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบั ญ ชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2564 รอบ Inter Portfolio 1 ที่ได้รับผลกระทบ จึงขอแจ้งให้
ผู้สมัครที่สมัครสอบ GSAT ครั้งที่ 1/2021 และ/หรือ สมัครสอบ TU-GET (PBT) ครั้งที่ 12/2563 และครั้งที่
1/2564 ให้ปฏิบัติดังนี้
1. ให้ ผู้ ส มั ค รบั น ทึ ก ข้ อ มู ล การสมั ค รส่ วนที่ 1 ซึ่ งเป็ น ข้ อ มู ล ส่ วนบุ ค คล ผ่ านระบบออนไลน์ ท างเว็บ ไซต์
www.bba.tbs.tu.ac.th ภายในช่ วงระยะเวลาของการสมั ค รรอบ Inter Portfolio 1 คื อ ภายในวั น ที่ 16
มกราคม 2564 แต่ไม่ต้องชาระเงินค่าสมัคร
2. การบันทึกข้อมูลการสมัครในส่วนที่ 2 ซึ่งเป็นการยื่นผลคะแนนสอบต่างๆ ผู้สมัครที่ไม่มีผลคะแนนสอบ
GSAT และ TU-GET ให้กรอกข้อมูลแจ้งความจานงขอสมัครสอบผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ของโครงการฯ
ภายในวัน ที่ 16 มกราคม 2564 โดยจะต้ อ งอั ป โหลดหลั ก ฐานการสมั ค รสอบ GSAT ครั้งที่ 1/2021 และ
TU-GET (PBT) ครั้งที่ 12/2563 และครั้งที่ 1/2564 มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
3. ให้ผู้สมัครส่งอีเมลแจ้งความจานงขอสมัครสอบ พร้อมแนบหลักฐานการสมัครสอบ GSAT ครั้งที่ 1/2021
และ TU-GET (PBT) ครั้ ง ที่ 12/2563 และครั้ ง ที่ 1/2564 มาที่ bbaadmissions@tbs.tu.ac.th อี ก ครั้ ง
เพื่อเป็นการยืนยันการแจ้งความจานง
โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้สมัครสอบ หากผู้สมัครไม่ได้แสดงหลักฐานตามที่กาหนด และภายใน
เวลาที่กาหนด หรือผู้สมัครไม่ได้สมัครสอบ GSAT ครั้งที่ 1/2021 และ TU-GET (PBT) ครั้งที่ 12/2563 และ
ครั้งที่ 1/2564
4. กรณีที่หน่วยงานที่จัดสอบ GSAT และ TU-GET สามารถจัดการสอบได้ และผู้สมัครมีผลคะแนนสอบที่ผ่าน
เกณฑ์ขั้นต่าในการสมัคร ภายในช่วงระยะเวลาการเปิดรับสมัครรอบ Inter Portfolio 2 คือระหว่างวันที่ 22
มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2564 ให้ผู้สมัครเข้าไปกรอกข้อมูลการสมัครเฉพาะในส่วนที่ 2 และอัปโหลดผลคะแนน
สอบ GSAT และ/หรือ TU-GET ภายในวันที่ 1 เมษายน 2564
5. ผู้สมัครที่มีคะแนนรวมของคะแนนการทดสอบความรู้ และคะแนนการทดสอบความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่าคะแนนต่าสุดของผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ Inter Portfolio 1 จะได้รับสิทธิ์
ในการเข้าสอบสัมภาษณ์ โดยโครงการฯ จะพิจารณาผลการคัดเลือกเข้าศึกษารวมกับเป้ารับของรอบ Inter
Portfolio 1 คือ 140 คน
ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณารับนักศึกษาเข้าศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีถือเป็นที่สิ้นสุด

