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ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ
สาขาวิชาอังกฤษ-อเมริกันศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะศิลปศาสตร ประจําปการศึกษา 2565
โดยที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร เห็ น สมควรเปดรั บ สมั ค รบุ ค คลเขาศึ ก ษา ระดั บ ปริ ญ ญาตรี โครงการพิ เศษ
สาขาวิชาอังกฤษ-อเมริกันศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร ประจําปการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศ
กําหนดการรับสมัคร และการคัดเลือก ตลอดจนรายละเอียดตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. สถานที่จัดการเรียนการสอน
สาขาวิ ชาอั งกฤษ-อเมริ กั น ศึ ก ษา (หลั ก สู ต รนานาชาติ ) คณะศิ ล ปศาสตร ศึ ก ษาที่ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร
ทาพระจั น ทร ทั้ งนี้ การเปลี่ ย นแปลงสถานที่ ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร สงวนสิ ท ธิ์ ในการกํ า หนดสถานที่ ศึ ก ษา
ตามความเหมาะสม โดยมติสภามหาวิทยาลัย
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
นักศึกษามหาวิทยาลัยตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้
2.1.1 สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา

หมายเหตุ : ผูสมัครที่กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในตางประเทศ หรือโรงเรียนนานาชาติ
ในประเทศไทย ตองสงหลักฐานการศึกษาใหคณะพิจารณา ตามเกณฑการเทียบคุณวุฒิที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศไว
2.1.2 ไมเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น เวนแตการศึกษาในมหาวิทยาลัยเปด หรือ
การศึกษาหลักสูตรทางไกล (Online) ที่ไดรับปริญญา
2.1.3 ไมเปนผูปวยหรืออยูในสภาวะที่จะเปนอุปสรรครายแรงตอการศึกษา
2.1.4 ไมเปนผูประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอยางรายแรง
นอกจากคุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษ ณ ะตองห ามดั ง กลาวแลว ผู ซึ่ ง จะเขาศึ ก ษาในห ลั ก สู ต รการศึ ก ษาใด
ตองมีคุณสมบัติเฉพาะตามขอกําหนดหลักสูตรที่เขาศึกษาและตามประกาศมหาวิทยาลัยวาดวยการรับเขาศึกษาดวย

2.2 คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร
2.2.1 ระดับการศึกษา
- กําลังศึกษามัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 หรือ สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา
2.2.2 ผลการศึกษา
ผูสมัครตองมีเกรดเฉลี่ย 4 เทอมไมตํ่ากวา 3.00 หรือเทียบเทา (รอบ Inter Portfolio 2) และเกรดเฉลี่ย 6 เทอม
ไมตํ่ากวา 2.50 หรือเทียบเทา (รอบ Inter Program Admission 2) หรือผลอยางใดอยางหนึ่งตามรายละเอียด ดังนี้
1. ระบบอังกฤษ
- ผล IGCSE, GCSE หรือ GCE ‘A’ level จํานวน 3 วิชา เกรด A*-B เทียบเทา (รอบ Inter Portfolio 2) /
A*-C หรือมีผลสอบ (รอบ Inter Program Admission 2) Cambridge Pre-U จํานวน 3 วิชา แตละรายวิชาเกรดขั้นตํ่า M1
หรือ D1-D3 (ไมนับรวมผลสอบวิชาภาษาไทยในทุก level)

2. ระบบอเมริกา/แคนาดา
- ผล GED
เกณฑการเทียบวุฒิการศึกษาเทากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผูสมัครที่สอบ GED กอนเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 และมี ผลการสอบ GED 5 รายวิชา มี คะแนนรวม
ไมนอยกวา 2,250 คะแนน และแตละวิชาตองไดอยางนอย 410 คะแนน
ผู สมั ค รที่ ส อบ GED ตั้ งแตเดื อ นพฤษภาคม พ.ศ. 2560 เปนตนไป และมี ผ ลการสอบ GED 4 รายวิ ช า
โดยแตละวิชามีคะแนนอยางนอย 145 คะแนน
เกณฑการคัดเลือก
ผล GED เกณฑการคัด เลื อก (แบบเกา) ตองมีค ะแนนรวมขั้ น ตํ่า 3,000 คะแนน ตองสอบผานอยางตํ่ า
5 รายวิชาไมซํ้ากัน โดยแตละวิชาไดคะแนนไมตํ่ากวา 550 คะแนน (รอบ Inter Portfolio 2) / 2,250 คะแนน ตองสอบผาน
อยางตํ่ า 5 รายวิ ชาไมซํ้ ากั น โดยแตละวิ ชาไดคะแนนไมตํ่ า กวา 410 คะแนน (รอบ Inter Program Admission 1 และ
รอบ Inter Program Admission 2)
- ผล NEW GED ตองมีคะแนนรวมขั้นตํ่า 660 คะแนน ตองสอบผานอยางตํ่า 4 รายวิชาไมซํ้ากัน โดยแตละ
วิชาไดคะแนนไมตํ่ากวา 165 คะแนน (ทุกรอบการรับสมัคร)
- ผล OLD GED ตองมีคะแนนรวมขั้นตํ่า 3,000 คะแนน ตองสอบผานอยางตํ่า 5 รายวิชาไมซํ้ากัน โดยแตละ
วิชาไดคะแนนไมตํ่ากวา 550 คะแนน (รอบ Inter Portfolio 2)
- ผล OLD GED ตองมีคะแนนรวมขั้นตํ่า 2,250 คะแนน ตองสอบผานอยางตํ่า 5 รายวิชาไมซํ้ากัน โดยแตละ
วิชาไดคะแนนไมตํ่ากวา 410 คะแนน (รอบ Inter Program Admission 1 และรอบ Inter Program Admission 2)
3. ระบบนิวซีแลนด
- ผูสมัครที่จบการศึกษาจากประเทศนิวซีแลนด NZQA ตองสอบผาน (NCEA) ไมนอยกวา 80 หนวยกิต
ประกอบดวย level 2 หรือสูงกวาไมนอยกวา 60 หนวยกิตและ level 1 หรือสูงกวาไมนอยกวา 20 หนวยกิตและตองไดเกรด
เฉลี่ยเทียบเทา 2.75 ตามการคํานวณของ NZQA (รอบ Inter Portfolio 2)
- ผูสมัค รที่ จบการศึกษาจากประเทศนิ วซีแลนด NZQA ตองสอบผาน (NCEA) ไมนอยกวา 80 หนวยกิ ต
ประกอบดวย level 2 หรือสูงกวาไมนอยกวา 60 หนวยกิตและ level 1 หรือสูงกวาไมนอยกวา 20 หนวยกิตและตองได
เกรดเฉลี่ ย เที ย บเทา 2.50 ตามการคํ า นวณของ NZQA (รอบ Inter Program Admission 1 และรอบ Inter Program
Admission 2)
4. หลักสูตรนานาชาติ International Baccalaureate (IB)
- ผูสมัครที่จบการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ (IB) ตองไดผลคะแนนรวมจาก 5 หมวดวิชา และอีก 1 วิชาเลือก
ไมตํ่ากวา 24 คะแนน พรอมผานการประเมิน (EE), (TOK) และ (CAS) ตามเกณฑของ (IBO) หรือไดรับ (IBCR) อยางนอย
5 วิชา โดยแตละวิชาจะตองไมซํ้ากัน และไดผลการเรียนในแตละวิชา ไมนอยกวาเกรด 3 (รอบ Inter Portfolio 2)
- ผูสมัครที่จบการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ (IB) ตองไดผลคะแนนรวมจาก 5 หมวดวิชา และอีก 1 วิชาเลือก
ไมตํ่ากวา 24 คะแนน พรอมผานการประเมิน (EE), (TOK) และ (CAS) ตามเกณฑของ (IBO) หรือไดรับ (IBCR) อยางนอย
5 วิชา โดยแตละวิชาจะตองไมซํ้ากัน และไดผลการเรียนในแตละวิชา ไมนอยกวาเกรด 2.5 (รอบ Inter Program Admission 1
และรอบ Inter Program Admission 2)
5. ผูสมัครที่เขารวมโครงการศึกษาแลกเปลี่ยน ณ ตางประเทศในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายผลการเรียนจะตองอยู
ในระดับ “ผาน” ทุกวิชา และผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในประเทศในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวม 4 เทอมจะตองไมตํ่ากวา
3.00 (รอบ Inter Portfolio 2)
6. ผู สมั ค รที่ กํ าลั งศึ ก ษาชั้ น มั ธ ยมตอนปลายในตางประเทศหรื อ ในหลั ก สู ต รนานาชาติ ในประเทศไทย ตองมี
ผลการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเฉลี่ยสะสมรวม 4 เทอม ไมตํ่ากวา 3.00 (รอบ Inter Portfolio 2)

3. จํานวนรับทั้งหลักสูตร 100 คน
มีการรับนักศึกษาจํานวน 100 คน ดังนี้
สาขาวิชา
Inter Portfolio 2

Inter Program
Admission 1
50 คน

Inter Program
Admission 2
20 คน

โครงการอังกฤษ-อเมริกันศึกษา
30 คน
(หลักสูตรนานาชาติ)
หมายเหตุ : กรณีจํานวนรับในรอบ Inter Portfolio 2 ไมครบตามจํานวนที่ระบุ จะรับเพิ่มในรอบ Inter Program
Admission 1 และรอบ Inter Program Admission 2 จนครบตามจํานวนรับทั้งหลักสูตร
4. เงื่อนไขการสมัคร
4.1 ผูสมัครทุกคนมีสิทธิ์คนละ 1 สิทธิ์ ในการตัดสินใจเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้ ผูสมัครสามารถสมัครไดหลาย
สาขาวิชาหรือสมัครรอบใดก็ไดตามหลักเกณฑที่กําหนด แตเมื่อยืนยันสิทธิ์แลว จะไมสามารถสมัครเขารับการคัดเลือกใน
รอบถัดไป หากตองการสมัครในรอบถัดไป จะตองสละสิทธิ์ที่มีอยูกอน ซึ่งการยืนยันสิทธิ์และการสละสิทธิ์จะตองดําเนินการ
ผานระบบบริหารจัดการสิทธิ์ของ ทปอ. ภายในระยะเวลาที่กําหนดไวเทานั้น ทั้งนี้ การสละสิทธิ์ที่ ไดรับแลวเพื่ อใชสิทธิ์ใหม
จะกระทําไดเพียงครั้งเดียว การสละสิทธิ์นอกเหนือจากระยะเวลาไมนับเปนการสละสิทธิ์ในระบบกลาง
4.2 ผูสมัครตองตรวจสอบและรับรองตนเองวามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบใน
ภายหลังพบวาผูสมัครรายใดมีคุณสมบัติไมตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือวาผูนั้นขาดคุณสมบัติไมมีสิทธิ์เขาศึกษา กรณีที่
เสียคาสมัครแลวจะไมคืนเงินคาสมัครใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
5. เกณฑและวิธีการคัดเลือก
5.1 เกณฑการคัดเลือก Inter Portfolio 2
5.1.1 Portfolio
5.1.2 ผลงานดานวิชาการ / นักเรียนแลกเปลี่ยน
5.1.3 มีผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษอยางใดอยางหนึ่ง ดังตาราง ขอ 5.2.2
5.1.4 สอบสัมภาษณ
5.2 เกณฑการคัดเลือก Inter Program Admission 1 และ Inter Program Admission 2
5.2.1 สอบขอเขียนและสัมภาษณ
5.2.2 มีผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
ผลคะแนนภาษาอังกฤษ

รอบ Inter Portfolio 2

รอบ Inter Program Admission 1
และรอบ Inter Program Admission 2
IELTS
ผลคะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวา 6.5
ผลคะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวา 6
SAT
SAT (Old SAT) Critical Reading
SAT (Old SAT) Critical Reading
400 คะแนน
350 คะแนน
SAT (NEW SAT) Evidence -based
SAT (NEW SAT) Evidence -based
Reading and Writing 400 คะแนน
Reading and Writing 350 คะแนน
- GSAT (Evidence – based Reading -GSAT (Evidence – based Reading and
and Writing) 400 คะแนน
Writing) 350 คะแนน
TUGET
TU-GET CBT 70 คะแนนขึ้นไป
TU-GET CBT 61 คะแนน
TU-Get PBT 550 คะแนน
TU-GET PBT 500 คะแนน
TOEFL
TOEFL (iBT) 80
TOEFL (iBT) 61
ทั้งนี้ผลคะแนนภาษาอังกฤษตองไมเกิน 2 ป นับจากวันที่สอบ ถึง วันที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา

5.3 เงื่อนไขอื่น ๆ
5.3.1 ผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณตองดําเนินการขั้นตอนตาง ๆ ตามกําหนดการในประกาศนี้ และมาสอบสัมภาษณในวัน
และเวลาตามที่กําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์
5.3.2 ในการคัดเลือกผูมีสิทธิ์เขาศึกษา จะพิจารณาจากผูสมัครที่มีคะแนนรวมเรียงตามลําดับ ตามเกณฑคะแนน
ที่กําหนด ตามจํานวนนักศึกษาที่รับไดในแตละกลุมของแตละสาขา
5.3.3 คะแนนสอบมาตรฐานที่ใชยื่นในการสมัครจะตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับจากวันสอบ โดยจะนําผลคะแนนสอบ
ครั้งที่ดีที่สุดมาพิจารณาคัดเลือก
5.3.4 ผูสมัครที่ศึกษาในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ที่ยังไมสําเร็จการศึกษาตองยื่นใบรับรองจากโรงเรียนวา
กําลังศึกษา Grade 12 หรือเทียบเทา และคาดวาจะจบการศึกษาระดับ Grade 12 ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 พรอมทั้งผล
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคการศึกษา เปนหลักฐานประกอบการสมัคร
5.3.5 ผูสมัครที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยซึ่งเปนโรงเรียนที่ยังไมไดรับการรับรองจาก
กระทรวงศึกษาธิการ หรือ จากสถาบันในตางประเทศจะตองยื่นใบเทียบวุฒิการศึกษากับกระทรวงศึกษาธิการเปนหลักฐาน
ในการสมัคร
5.3.6 ผูสมัครที่ศึกษาในสถาบันในตางประเทศที่ยังไมจบการศึกษาตองยื่นใบรับรองจากโรงเรียนวากําลังศึกษา
Grade 12 หรือเทียบเทา และคาดวาจะจบการศึกษาระดับ Grade 12 ภายในเดือนพฤษภาคม 2563 พรอม ทั้งผลการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคการศึกษา เปนหลักฐานประกอบการสมัคร นอกจากนั้น ผูสมัครจะตองสงหลักฐาน
การศึกษาใหคณะภายในวันแรกของการเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2565 มิฉะนั้น ผูสมัครจะหมดสิทธิ์การเปนนักศึกษาของ
โครงการฯ
5.3.7 ผู สมั ค รที่ ศึ ก ษาในระบบการศึ ก ษาที่ มิ ไ ดคํ า นวนคา GPA จะตองยื่ น จดหมายรั บ รองการเรี ย นและ
ความประพฤติจากอาจารยในสถาบันเดิม อยางนอย 1 ฉบับเปนหลักฐานประกอบการสมัคร
5.3.8 การพิจารณาของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
5.3.9 ผูสมัครไมสามารถขอรับเงินคาสมัครคืนไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
6. การรับสมัคร
6.1 สมัครในระบบออนไลน ที่ www.basthammasat.org และสงเอกสารในการสมัครดวยตัวเองหรือสงทางไปรษณีย
ที่ อ ยู มห าวิ ท ยาลั ย ธรรม ศาสตร ทาพ ระจั น ทร คณ ะศิ ล ป ศาสตร โครงการ BAS เลขที่ 2 ถนนพระจั น ทร
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
6.2 คาสมัคร 1,000 บาท
6.3 ชําระเงินคาสมัครสอบ 1,000 บาท ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร เลขที่บัญชี
983-9-69543-6 ชื่อบัญชี โครงการอังกฤษ-อเมริกันศึกษา คณะศิลปศาสตร มธ.
หากมีขอสงสัยสอบถามเพิ่มเติมไดที่ FB : British and American Studies, Thammasat University
อีเมล : basprogramme@gmail.com หรือโทรศัพท 02-613-2618 / 02-613-2625
การสมัครจะสมบูรณเมื่อโครงการฯ ไดรับหลักฐานการโอนเงินคาสมัครภายใน 3 วัน นับตั้งแตวันสงใบสมัคร

7. กําหนดการรับสมัคร
กิจกรรม
1. รับสมัคร

Inter Portfolio 2
1 มกราคม – 11
กุมภาพันธ 2565

2. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์
7 มีนาคม 2565
สอบขอเขียน/สอบสัมภาษณ
3. สอบขอเขียน
4. สอบสัมภาษณ
13 มีนาคม 2565
5. ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก
23 มีนาคม 2565
6. ยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาในระบบบริหาร
4 – 5 พฤษภาคม
จัดการสิทธิ์ ของ ทปอ.
2565
(Clearing house)
7. ยืนยันสิทธเขาศึกษากับโครงการ
อังกฤษ-อเมริกันศึกษา
ชําระคาธรรมเนียมพิเศษเก็บแรกเขา จํานวน
10 มิถุนายน 2565
เงิน 30,000 บาท เพื่อยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา
และทางโครงการฯ จะไมคืนเงินคาธรรมเนียม
ไมวากรณีใด ๆ
8. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา
27 มิถุนายน 2565
(ที่ยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา)

Inter Program
Admission 1
1 - 31 มีนาคม 2565

Inter Program
Admission 2
2 – 6 พฤษภาคม
2565

8 เมษายน 2565

12 พฤษภาคม 2565

10 เมษายน 2565
10 เมษายน 2565
28 เมษายน 2565
4 – 5 พฤษภาคม
2565

14 พฤษภาคม 2565
14 พฤษภาคม 2565
31 พฤษภาคม 2565
8 – 9 มิถุนายน
2565

10 มิถุนายน 2565

20 มิถุนายน 2565

27 มิถุนายน 2565

27 มิถุนายน 2565

* ผู ผานการคั ด เลื อ ก ตองดํ า เนิ น การยืน ยั น สิ ท ธิ์เขาศึ ก ษาในระบบบริ ห ารจั ด การสิ ท ธิ์ ของ ทปอ. (Clearing house)
ตามชวงเวลาที่กําหนด โดยขั้น ตอนการยืน ยัน สิท ธิ์เขาศึกษาใหเปนไปตามกระบวนการจัด การและ ขั้น ตอนของสมาคม
ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) กําหนด
8. หลักฐานประกอบการสมัคร ผูสมัครลงชื่อรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ
8.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ Passport
1 ชุด
8.2 สําเนาหลักฐานซึ่งแสดงวาสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
1 ชุด
เชน สําเนาวุฒิการศึกษา สําเนาใบรับรองหรือใบเทียบวุฒิตามที่ระบุในเงื่อนไขการสมัคร
8.3 สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
1 ชุด
8.4 สําเนาใบแสดงผลการสอบภาษาอังกฤษตาง ๆ ตามที่ระบุไว
1 ชุด
8.5 หลักฐานการโอนคาสมัครสอบทางธนาคาร
1 ชุด
ผูสมัครตองนําหลักฐานตัวจริงในขอ 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 และ 8.5 มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ นอกจากนี้
ผูสมัครตองนํา Portfolio มาแสดงในวันสอบสัมภาษณดวย (เฉพาะรอบ Inter Portfolio 2)

9. การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
9.1 เงื่อนไขของผูมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
1) ตองเปนผูยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาผานระบบของที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)
2) ตองมี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปและไมมี ลั ก ษณะตองหามตามขอบั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร วาดวยการศึ ก ษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
3) การขึ้ น ทะเบี ย นเปนนั ก ศึ ก ษา ตองเปนไปตามขอบั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร วาดวยการศึ ก ษ า
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
หากมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ตรวจสอบพบภายหลั ง วาผู มี สิ ท ธิ์ เ ขาศึ ก ษาคนใดมี คุ ณ สมบั ติ ไ มครบถวน
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดมหาวิทยาลัยจะถือวาการมีสิทธิ์เขาศึกษาในครั้งนี้ เปนโมฆะและจะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ
9.2 รายละเอียดการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
ผูที่ ยืนยั นสิ ทธิ์ก ารเขาศึก ษากับ มหาวิท ยาลัย มหาวิท ยาลัยจะประกาศเลขทะเบีย นนั กศึก ษา และรายละเอีย ด
การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา พรอมปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม ใหทราบภายหลัง ที่ www.reg.tu.ac.th หากมีขอสงสัย
ประการใด สามารถติดตอสอบถามไดที่ งานรับ เขาและทะเบี ยนประวัตินักศึกษา สํานั กงานทะเบียนนั กศึกษา โทรศั พท
025644440-79 ตอ 1603-1609 เเละ 1626
10. ขอกําหนดเรื่องการทดสอบสมรรถนะ GREATS และการจัดพื้นฐานความรูภาษาตางประเทศสําหรับผูมีสิทธิ์เขาศึกษา
10.1 ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตองเขารับ การทดสอบสมรรถนะ GREATS เพื่อนําไปใชใน
การประเมินระดับสมรรถนะและทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา ทั้งนี้ หากมีผลการทดสอบเปนไปตามเกณฑที่
มหาวิทยาลัยกําหนด จะไดรับการยกเวนการเรียนวิชาศึกษาทั่วไปในสวนที่เกี่ยวของ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เรื่อง หลักเกณฑการยกเวนการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป สวนที่ 1 ดูรายละเอียดไดที่ https://tu.ac.th/academictu)
10.2 ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาที่มีผลคะแนนสอบวิชาสามัญภาษาอังกฤษ หรือ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ
GCE A-Level หรือ IBDP หรือ NCEE จะไดรับ การจัดใหเรียนวิชาพื้ นฐานภาษาอังกฤษตามระดั บผลคะแนน หรือไดรับ
การยกเวนการเรียนวิชาพื้ นฐานภาษาอัง กฤษ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง เกณฑการจัดการเรียนวิชา
ดานทั ก ษะการสื่ อ สารดวยภาษาอั งกฤษ และดานการคิ ด อาน เขี ย น อยางมี วิ จ ารญาณ สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาเขาใหม
ระดับปริญญาตรี ดูรายละเอียดไดที่ https://tu.ac.th/academictu)
10.3 ผูไมมีผลคะแนนภาษาอังกฤษใหสมัครสอบที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หรือหากไมประสงค
จะสอบจะถูกจัดใหเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานตัวแรกสุด
11. อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
นักศึกษาตองเสียคาธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ดังตอไปนี้
- ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรี โครงการพิเศษ พ.ศ. 2553
- ประกาศคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาหลักสูตร
ระดับชั้นปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรโครงการอังกฤษ-อเมริกันศึกษา พ.ศ. 2565
ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารย ดร.พิภพ อุดร)
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

