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ประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
เรื่อง การรบัสมคัรบคุคลเข้าศกึษาในระดบัปริญญาตร ีโครงการพเิศษ 

หลักสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการสือ่สารเชงิธรุกจิ (หลักสตูรนานาชาติ) 
คณะศลิปศาสตร ์ประจ าปีการศกึษา 2566 

                        ....................................................................................  
โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี          

โครงการพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2566 จึงขอประกาศก าหนดการรับสมัครและการคัดเลือก ตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้ 

1. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ 

ศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
สงวนสิทธิ์ในการก าหนดสถานที่ศึกษาตามความเหมาะสม โดยมติสภามหาวิทยาลัย  

2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 

 2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
   2.1.1 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
        2.1.2 ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา  
        2.1.3 ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง  
 นอกจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่ง ผู้ซึ่งจะเข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษาใด ต้องมี
คุณสมบัติเฉพาะตามข้อก าหนดหลักสูตรที่เข้าศึกษาและตามประกาศมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการรับเข้าศึกษาด้วย 

 2.2 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
   2.2.1 ระดับการศึกษา  

- ก าลังศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า        
(ผู้ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 2.2.2 โดยรายละเอียด) 

2.2.2 ผลการศึกษา 
- ผู้สมัครรอบ Inter Portfolio 2 ต้องมีเกรดเฉลี่ย 4 - 6 เทอม ไม่ต่ ากว่า 3.00 หรือ รอบ Inter 

Program Admission 1,2 เกรดเฉลี่ย 5 เทอม ไม่ต่ ากว่า 2.75 หรือ 6 เทอม ไม่ต่ ากว่า 2.50 หรือเทียบเท่า หรือ         
ผลอย่างใดอย่างหนึ่งตามรายละเอียด ดังนี้  

- ผล IGCSE 5 วิชา (ไม่รวมภาษาไทย) ผลคะแนนไม่ต่ ากว่า C 
        - ผล NEW GED minimum score of 660 (out of 800), minimum of 145  for each subject 
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- ผู้สมัครที่จบการศึกษาจากประเทศนิวซีแลนด์ NZQA ต้องสอบผ่าน (NCEA) ไม่น้อยกว่า 80 หน่วยกิต 
ประกอบด้วย level 2 หรือสูงกว่าไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิตและ level 1 หรือสูงกว่าไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต
และต้องได้เกรดเฉลี่ยเทียบเท่า 2.50 ตามการค านวณของ NZQA (รอบ Inter Program Admission 1 และ       
รอบ Inter Program Admission 2) 

- ผู้สมัครที่เข้าร่วมโครงการศึกษาแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายผล          
การเรียนจะต้องอยู่ในระดับ “ผ่าน” ทุกวิชา และผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในประเทศในระดับมัธยมศึกษา          
ตอนปลายรวม 4 เทอมจะต้องไม่ต่ ากว่า 3.00 (รอบ Inter Portfolio 2) 

 - ผู้สมัครที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมตอนปลายในต่างประเทศหรือในหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย 
ต้องมีผลการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเฉลี่ยสะสมรวม 4 เทอม ไม่ต่ ากว่า 3.00 (รอบ Inter Portfolio 2) 

3. จ านวนรับทัง้หลกัสตูร 150  คน 
 มีการรับนักศึกษาจ านวน  150 คน ดังนี้  

              วชิาเอก รอบ Inter 
Portfolio 2 

รอบ 
Inter Program 
Admission 1                                         

รอบ 
Inter Program 
Admission 2 

สาขาภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ  20 คน 65 คน 5 คน 

สาขาภาษาจีนเชิงธุรกิจ 10 คน 5 คน 5 คน 

สาขาภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ 10 คน 5 คน 5 คน 

สาขาภาษาเกาหลีเชิงธุรกิจ 10 คน 5 คน 5 คน 

หมายเหต ุ: กรณจี านวนรบัใน รอบ Inter Portfolio 2 ไมค่รบตามจ านวนทีร่ะบ ุจะรบัเพิ่มในรอบ Inter Program  
Admission 1 และ รอบ Inter Program  Admission 2 จนครบตามจ านวนรบัทั้งหลกัสตูร 

4.  เงือ่นไขการสมัคร 
4.1 ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์คนละ 1 สิทธิ์ ในการตัดสินใจเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถสมัครได้             

หลายสาขาวิชาหรือสมัครรอบใดก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด แต่เมื่อยืนยันสิทธิ์แล้ว จะไม่สามารถสมัคร                        
เข้ารับการคัดเลือกในรอบถัดไป หากต้องการสมัครในรอบถัดไป จะต้องสละสิทธิ์ที่มีอยู่ก่อน ซึ่งการยืนยันสิทธิ์และ
การสละสิทธิ์จะต้องด าเนินการผ่านระบบกลางของทปอ. ที่ student.mytcas.com ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้เท่านั้น 
ทั้งนี้ การสละสิทธิ์ที่ได้รับแล้วเพ่ือใช้สิทธิ์ใหม่ จะกระท าได้เพียงครั้งเดียว การสละสิทธิ์นอกเหนือจากระยะเวลา                 
ไม่นับเป็นการสละสิทธิ์ในระบบกลาง  

4.2 ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร หากมหาวิทยาลัย
ตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติ ไม่ตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือว่าผู้นั้น                    
ขาดคุณสมบัต ิไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา กรณีท่ีเสียค่าสมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
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5.  วธิกีารคดัเลอืก/เกณฑ์การคดัเลือก    

เกณฑ์การคัดเลือก 
รอบ Inter Portfolio 2 

วชิาเอกสาขาภาษาองักฤษเชงิธรุกิจ วชิาเอกสาขาภาษาจีนเชงิธรุกจิ วชิาเอกสาขาภาษาญีปุ่น่เชงิธรุกจิ วชิาเอกสาขาภาษาเกาหลีเชงิธรุกิจ 

ผลการศึกษา 
 
 

1. ผลการเรียนเฉลี่ย 4-6 เทอม  
ไม่ต่ ากว่า 3.00 หรือ 
2. ผล IGCSE 5 วชิา  
(ไม่รวมภาษาไทย) ไม่ต่ ากว่า C   

1. ผลการเรียนเฉลี่ย 4-6 เทอม  
ไม่ต่ ากว่า 3.00 หรือ 
2. ผล IGCSE 5 วชิา  
(ไม่รวมภาษาไทย) ไม่ต่ ากว่า C   

1. ผลการเรียนเฉลี่ย 4-6 เทอม  
ไม่ต่ ากว่า 3.00 หรือ 
2. ผล IGCSE 5 วชิา  
(ไม่รวมภาษาไทย) ไม่ต่ ากว่า C  

1. ผลการเรียนเฉลี่ย 4-6 เทอม  
ไม่ต่ ากว่า 3.00 หรือ 
2. ผล IGCSE 5 วชิา  
(ไม่รวมภาษาไทย) ไม่ต่ ากว่า C  

เกณฑ์การคัดเลือก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Portfolio  
1. ผลงานด้านวิชาการ 
2. Academic activities 
3. Business and management skills 
4. green living and 
sustainability 
5. the world of digital and 
technology in the 21st 
Century 
6. culture and language 
specialties 
7. มีผลคะแนนอังกฤษอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ดังนี้ 
- IELTS ไม่ต่ ากว่า 6.5 หรือ 
- SAT 400 คะแนนขึ้นไป  
- TU-GET CBT 70 คะแนนขึ้นไป 
- TOEFL 80 (ibt) 
ผลคะแนนไม่เกิน 2 ปี 
8. สัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ 

Portfolio 
1. ผลงานด้านวิชาการภาษาจีน 
2. Academic activities 
3. Business and management skills 
4. green living and sustainability 
5. the world of digital and 
technology in the 21st Century 
6. culture and language 
specialties 
7. มีผลคะแนนอังกฤษอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ดังนี้ 
- IELTS ไม่ต่ ากว่า 6 หรือ 
- SAT 350 คะแนนขึ้นไป  
- TU-GET CBT 61 คะแนนขึ้นไป 
- TU-GET PBT 500 คะแนนขึ้นไป 
- TOEFL 61 (ibt) คะแนนขึ้นไป 
ผลคะแนนไม่เกิน 2 ปี 

Portfolio 
1. ผลงานด้านวิชาการภาษาญี่ปุ่น 
2. Academic activities 
3. Business and management skills 
4. green living and sustainability 
5. the world of digital and 
technology in the 21st Century 
6. culture and language 
specialties 
7. มีผลคะแนนอังกฤษอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ดังนี้ 
- IELTS ไม่ต่ ากว่า 6 หรือ 
- SAT 350 คะแนนขึ้นไป  
- TU-GET CBT 61 คะแนนขึ้นไป 
- TU-GET PBT 500 คะแนนขึ้นไป 
- TOEFL 61 (ibt) คะแนนขึ้นไป 
ผลคะแนนไม่เกิน 2 ปี 

Portfolio 
1. ผลงานด้านวิชาการภาษาเกาหลี 
2. Academic activities 
3. Business and management skills 
4. green living and 
sustainability 
5. the world of digital and 
technology in the 21st 
Century 
6. culture and language 
specialties 
7. มีผลคะแนนอังกฤษอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังนี้ 
- IELTS ไม่ต่ ากว่า 6 หรือ 
- SAT 350 คะแนนขึ้นไป  
- TU-GET CBT 61 คะแนนขึ้นไป 
- TU-GET PBT 500 คะแนนขึ้นไป 
- TOEFL 61 (ibt) คะแนนขึ้นไป 
ผลคะแนนไม่เกิน 2 ปี 
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เกณฑ์การคัดเลือก 
รอบ Inter Portfolio 2 

วชิาเอกสาขาภาษาองักฤษเชงิธรุกิจ วชิาเอกสาขาภาษาจีนเชงิธรุกจิ วชิาเอกสาขาภาษาญีปุ่น่เชงิธรุกจิ วชิาเอกสาขาภาษาเกาหลีเชงิธรุกิจ 

เกณฑ์การคัดเลือก (ต่อ) 
 

 8. ความสามารถภาษาที่ 3 (จีน) 
- เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยม
ปลายแผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน 
โดยมีเกรดเฉลี่ยเฉพาะวิชาภาษาจีน 
4-6 ภาคการศึกษา 3.00 ขึ้นไป หรือ 
- มีผลสอบระดับความรู้ HSK ระดับ 
2 ขึ้นไป ผลคะแนนไม่เกิน 2 ปี 
9. สอบสัมภาษณ์ (อังกฤษ+จีน) 

8. ความสามารถภาษาที่ 3 (ญี่ปุ่น) 
- เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยม
ปลายแผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น 
โดยมีเกรดเฉลี่ยเฉพาะวิชาภาษาญี่ปุ่น  
4-6 ภาคการศึกษา 3.00 ขึ้นไป หรือ 
- มีผลสอบระดับความรู้ JLPT ระดับ 
N4 ขึ้นไป ผลคะแนนไม่เกิน 2 ป ี
9. สอบสัมภาษณ์ (อังกฤษ+ญี่ปุ่น) 

8. ความสามารถภาษาที่ 3 (เกาหลี) 
- เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยม
ปลายแผนการเรียนศิลป์-ภาษา
เกาหลี โดยมีเกรดเฉลี่ยเฉพาะวิชา
ภาษาเกาหลี  4-6 ภาคการศึกษา 
3.00 ขึ้นไป หรือ 
- มีผลสอบระดับความรู้ TOPIK 
ระดับ 2 ขึ้นไป ผลคะแนนไม่เกนิ 2 ป ี
9. สอบสัมภาษณ์ (อังกฤษ+เกาหลี) 
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เกณฑ์การคัดเลือก 

รอบ Inter Admission 1- 2 

วชิาเอกสาขาภาษาอังกฤษเชิงธรุกจิ วชิาเอกสาขาภาษาจีนเชงิธรุกจิ วชิาเอกสาขาภาษาญีปุ่น่เชงิธรุกจิ วชิาเอกสาขาภาษาเกาหลีเชงิธรุกิจ 

ผลการศึกษา 

 

 

 

        
 
 
 
 
 
 
 
        

 
 

              

 

1. ผลการเรียนเฉลี่ย 5 เทอม  
ไม่ต่ ากว่า 2.75 หรือ 6 เทอม 2.50 
2. ผล IGCSE 5 วชิา  
(ไม่รวมภาษาไทย) ไม่ต่ ากว่า C หรือ 
3. New GED ไม่ต่ ากว่า 660/800  
 (คะแนนทุกวิชาไม่ต่ ากว่า 145) 
4. มีผลคะแนนอังกฤษอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังนี้ 
- IELTS ไม่ต่ ากว่า 6 หรือ 
- SAT 400 คะแนนขึ้นไป  
- TU-GET CBT 61 คะแนนขึ้นไป 
- TU-GET PBT 500 คะแนนขึ้นไป 
- TOEFL 61 (ibt) 
ผลคะแนนไม่เกิน 2 ปี 
 

 
 
 

 

1. ผลการเรียนเฉลี่ย 5 เทอม  
ไม่ต่ ากว่า 2.75 หรือ 6 เทอม 2.50 
2. ผล  IGCSE 5 วิชา  
(ไม่รวมภาษาไทย) ไม่ต่ ากว่า C  หรือ 
3. New GED ไม่ต่ ากว่า 660/800  
 (คะแนนทุกวิชาไม่ต่ ากว่า 145) 
4. มีผลคะแนนอังกฤษอย่างใด 
อย่างหนึ่ง ดังนี ้
- IELTS ไม่ต่ ากว่า 6 หรือ 
- SAT 350 คะแนนขึ้นไป  
- TU-GET CBT 61 คะแนนขึ้นไป 
- TU-GET PBT 500 คะแนนขึ้นไป 
- TOEFL 61 (ibt) 
ผลคะแนนไม่เกิน 2 ป ี
4. ความสามารถภาษาที่ 3 (จนี) 
- เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมธัยมปลาย
แผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน โดยมีเกรด
เฉลี่ยเฉพาะวิชาภาษาจีน 5-6 ภาค
การศึกษา 2.8 ขึ้นไป หรือ 
- มีผลสอบระดบัความรู้ HSK ระดับ 1 
ขึ้นไป หรือ   
- มีคะแนน A-level ภาษาจนี (87) 
ไม่ต่ ากว่า 35%  
ผลคะแนนไม่เกิน 2 ป ี

1. ผลการเรียนเฉลี่ย 5 เทอม  
ไม่ต่ ากว่า 2.75 หรือ 6 เทอม 2.50 
2. ผล  IGCSE 5 วิชา  
(ไม่รวมภาษาไทย) ไม่ต่ ากว่า C  หรือ 
3. New GED ไม่ต่ ากว่า 660/800  
 (คะแนนทุกวิชาไม่ต่ ากว่า 145) 
4. มีผลคะแนนอังกฤษอย่างใด 
อย่างหนึ่ง ดังนี ้
- IELTS ไม่ต่ ากว่า 6 หรือ 
- SAT 350 คะแนนขึ้นไป  
- TU-GET CBT 61 คะแนนขึ้นไป 
- TU-GET PBT 500 คะแนนขึ้นไป 
- TOEFL 61 (ibt) 
ผลคะแนนไม่เกิน 2 ป ี
4. ความสามารถภาษาที่ 3 (ญีปุ่น่) 
- เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมธัยม
ปลายแผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น 
โดยมีเกรดเฉลี่ยเฉพาะวิชาภาษาญี่ปุน่ 
5-6 ภาคการศึกษา 2.8 ข้ึนไป หรือ 
- มีผลสอบระดบัความรู้ JLPT ระดับ 
N5 ข้ึนไป หรือ 
- มีคะแนน A-level ภาษาญีปุ่น่ (85) 
ไม่ต่ ากว่า 35%  
ผลคะแนนไม่เกิน 2 ป ี

1. ผลการเรียนเฉลี่ย 5 เทอม  
ไม่ต่ ากว่า 2.75 หรือ 6 เทอม 2.50 
2. ผล  IGCSE 5 วิชา  
(ไม่รวมภาษาไทย) ไม่ต่ ากว่า C หรือ 
3. New GED ไม่ต่ ากว่า 660/800  
 (คะแนนทุกวิชาไม่ต่ ากว่า 145) 
4. มีผลคะแนนอังกฤษอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ดังนี ้
- IELTS ไม่ต่ ากว่า 6 หรือ 
- SAT 350 คะแนนขึ้นไป  
- TU-GET CBT 61 คะแนนขึ้นไป 
- TU-GET PBT 500 คะแนนขึ้นไป 
- TOEFL 61 (ibt) 
ผลคะแนนไม่เกิน 2 ป ี
4. ความสามารถภาษาที่ 3 (เกาหลี) 
- เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมธัยม
ปลายแผนการเรียนศิลป์-ภาษาเกาหลี 
โดยมีเกรดเฉลี่ยเฉพาะวิชาภาษาเกาหลี 
5-6 ภาคการศึกษา 2.8 ขึ้นไป หรือ 
- มีผลสอบระดบัความรู้ TOPIK 
ระดับ 1 ขึ้นไป หรือ 
- มีคะแนน A-level ภาษาเกาหลี (86) 
ไม่ต่ ากว่า 35%  
ผลคะแนนไม่เกิน 2 ปี 
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 ทั้งนี้ ผลคะแนนภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบถึงวันที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
 
 

เกณฑ์การคัดเลือก 

รอบ Inter Admission 1- 2 

วชิาเอกสาขาภาษาอังกฤษเชิงธรุกจิ วชิาเอกสาขาภาษาจีนเชงิธรุกจิ วชิาเอกสาขาภาษาญีปุ่น่เชงิธรุกจิ วชิาเอกสาขาภาษาเกาหลีเชงิธรุกิจ 

เกณฑ์การคัดเลือก 
 

1. สอบข้อเขียน (อังกฤษ) 
2. สอบสัมภาษณ์ (อังกฤษ) 

 

1. สอบข้อเขียน (อังกฤษ) 
2. สอบสัมภาษณ์ (อังกฤษ+จีน) 

 

1. สอบข้อเขียน (อังกฤษ) 
2. สอบสัมภาษณ์ (อังกฤษ+ญี่ปุ่น) 

 

1. สอบข้อเขียน (อังกฤษ) 
2. สอบสัมภาษณ์ (อังกฤษ+เกาหลี) 
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6.  เงื่อนไขอื่น ๆ  
6.1 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องด าเนินการขั้นตอนต่างๆ ตามก าหนดการในประกาศนี้  และ                  

มาสอบสัมภาษณ์ในวัน และเวลาตามท่ีก าหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์  
6.2 ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษา จะพิจารณาจากผู้สมัครที่มีคะแนนรวมเรียงตามล าดับ                 

ตามเกณฑ์คะแนน ที่ก าหนด ตามจ านวนนักศึกษาท่ีรับได้ในแต่ละกลุ่มของแต่ละสาขา  
6.3 คะแนนสอบมาตรฐานที่ใช้ยื่นในการสมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ โดยจะ                  

น าผลคะแนนสอบครั้งที่ดีท่ีสุดมาพิจารณาคัดเลือก  
6.4 ผู้สมัครที่ศึกษาในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาต้องยื่นใบรับรองจาก

โรงเรียนว่าก าลังศึกษา Grade 12 หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับ Grade 12 ภายในเดือน
พฤษภาคม 2566 พร้อมทั้ง ผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคการศึกษา เป็นหลักฐาน
ประกอบการสมัคร  

6.5 ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยซึ่งเป็นโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับ          
การรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือ จากสถาบันในต่างประเทศจะต้องยื่นใบเทียบวุฒิการศึกษากับ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นหลักฐานในการสมัคร  

6.6 ผู้สมัครที่ศึกษาในสถาบันในต่างประเทศที่ยังไม่จบการศึกษาต้องยื่นใบรับรองจากโรงเรียนว่า   
ก าลังศึกษา Grade 12 หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับ Grade 12 ภายในเดือนพฤษภาคม 2566     
พร้อมทั้งผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคการศึกษา เป็นหลักฐานประกอบการสมัคร 
นอกจากนั้น ผู้สมัครจะต้องส่งหลักฐานการศึกษาให้คณะภายในวันแรกของการเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2566 
มิฉะนั้น ผู้สมัครจะหมดสิทธิ์การเป็นนักศึกษาของโครงการฯ  

6.7 ผู้สมัครที่ศึกษาในระบบการศึกษาที่มิได้ค านวนค่า GPA จะต้องยื่นจดหมายรับรองการเรียนและ
ความประพฤติจากอาจารย์ในสถาบันเดิม อย่างน้อย 1 ฉบับเป็นหลักฐานประกอบการสมัคร  

6.8 การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  
6.9 ผู้สมัครไม่สามารถขอรับเงินค่าสมัครคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

7.  การรับสมัคร  
7.1 สมัครในระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์  WWW. TUBEC.NET  และส่งเอกสารในการสมัครทางไปรษณีย์      

ที่อยู่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โครงการ BEC คณะศิลปศาสตร์ ห้อง 140 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 12120  

7.2 ค่าสมัคร 1,000 บาท ช าระเงินค่าสมัคร 1 ,000 บาท ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 0910251149         
ชื่อบัญชี คณะศิลปศาสตร์ มธ. (BEC)  

หากมีข้อสงสัยสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ FB : BEC Thammasat University  หรือโทรศัพท์ 02-696-5648  / 
02-696-5658 การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อโครงการฯ ได้รับหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครภายใน 3 วัน นับตั้งแต่       
วันส่งใบสมัคร 
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8.  ปฏิทินการคัดเลือก  

ก าหนดการ รอบ Inter Portfolio 2 รอบ  
Inter Program Admission 1 

รอบ  
Inter Program Admission 2 

1. เปิดรับสมัคร 2 – 27 มกราคม 2566      1 - 21 มีนาคม 2566 2 - 12 พฤษภาคม 2566 
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ 
สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์  

28 กุมภาพันธ์ 2566 30 มีนาคม 2566 24 พฤษภาคม 2566 

3. สอบข้อเขียน - 1 เมษายน 2566 27 พฤษภาคม 2566 
4. สอบสัมภาษณ์ 4 มีนาคม 2566 1 เมษายน 2566 27 พฤษภาคม 2566 
5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 17 มีนาคม 2566 27 เมษายน 2566 7 มิถุนายน 2566 
6. ยนืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษาผา่นระบบกลาง
ของทปอ. ที ่student.mytcas.com 

4 - 5 พฤษภาคม 2566 4 - 5 พฤษภาคม 2566 13 -14 มถิุนายน 2566 

7. ยืนยันสิทธ์เข้าศึกษากับโครงการ 
BC ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ท่ าพระจันทร์  คณะศิลปศาสตร์      
ห้อง 102 ชั้น 1 ช าระค่าธรรมเนียม
พิเศษเก็บแรกเข้า จ านวนเงิน 30,000 บาท 
เ พ่ื อ ยื น ยั น สิ ท ธิ์ เ ข้ า ศึ กษ า  แล ะ
โครงการฯ จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียม
ไม่ว่ากรณีใด ๆ  

31 พฤษภาคม 2566 31 พฤษภาคม 2566 21 มิถุนายน 2566 

8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
(ท่ียืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา) 

30 มิถุนายน 2566 30 มิถุนายน 2566 30 มิถุนายน 2566 
 

* ผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องด าเนินการยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษาผ่านระบบกลางของทปอ. ที่  student.mytcas.com             
ตามช่วงเวลาที่ก าหนด โดยขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาให้เป็นไปตามกระบวนการจัดการและขั้นตอนของ                
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ก าหนด   

9. หลักฐานประกอบการสมัคร ผู้สมัครลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ  
 9.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ Passport      1  ชุด 
 9.2 ส าเนาหลักฐานซึ่งแสดงว่าส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า   1  ชุด 
เช่น ส าเนาวุฒิการศึกษา ส าเนาใบรับรองหรือใบเทียบวุฒิตามที่ระบุในเงื่อนไขการสมัคร 
 9.3 ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย    1  ชุด 
 9.4 ส าเนาใบแสดงผลการสอบภาษาอังกฤษต่างๆ ตามท่ีระบุไว้     1  ชุด 
 9.5 หลักฐานการโอนค่าสมัครสอบทางธนาคาร       1  ชุด 
ผู้สมัครต้องน าหลักฐานตัวจริงในข้อ 9.1, 9.2, 9.3 และ 9.4 มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ นอกจากนี้ผู้สมัครต้อง
น า Portfolio มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย 
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10. การขึ้นทะเบียนนักศึกษา
10.1 เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

10.1.1 ต้องเป็นผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 
10.1.2 ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามช้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    

ว่าด้วยการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
10.1.3 การขึ้นทะเบียนนักศึกษา ต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
  หากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ตรวจสอบพบภายหลงัวา่ผูม้ีสทิธิเ์ข้าศึกษาคนใดมคีุณสมบัติไมค่รบถว้น 

ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดมหาวิทยาลัยจะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษาในครั้งนี้ เป็นโมฆะและจะไม่คืนเงินให้ 
ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
   10.2 รายละเอียดการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

        ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา และ
รายละเอียด การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา พร้อมปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ให้ทราบภายหลัง ที่  
www.reg.tu.ac.th หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานรับเข้าและทะเบียนประวัตินักศึกษา 
ส านักงานทะเบียนนักศึกษา โทรศัพท์  025644440-79 ต่อ 1603-1609 เเละ 1626  

11.  อัตราคา่ธรรมเนยีมการศึกษา
นักศึกษาต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ดังต่อไปนี้ 
- ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรี โครงการพิเศษ พ.ศ. 2553
- ประกาศคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษา

หลักสูตรระดับชั้นปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรสาขาวิชาการสื่อสารเชิงธุรกิจ พ.ศ. 2566 

  ประกาศ ณ วันที่     พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 

 (รองศาสตราจารย์ ดร. ชาลี  เจริญลาภนพรัตน์) 
       ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับเข้าศึกษา  

 ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
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