
 
 

 

 

 

ประกาศมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

เรื่อง  การส่งผลคะแนนสอบ GSAT และ TU-GET ในการสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาต)ิ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาต)ิ  

โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาต ิ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์  

ประจ าปีการศึกษา 2564 รอบ Inter Portfolio 1 

 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) โครงการ

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประจ าปีการศึกษา 2564 รอบ Inter Portfolio 1 ลงวันที่  9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ ได้ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าศึกษาในโครงการฯ ว่า ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนนสอบ 

SAT และ/หรือ GSAT และมีคะแนนสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

คือ TOEFL หรือ IELTS หรือ TU-GET น้ัน 

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 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 ธันวาคม 2563 และครั้ งที่  1/2564 ในวันที่  31 มกราคม 2564 เป็นวันที่  21 กุมภาพันธ์  2564             

ซึ่งการเลื่อนและการเปลี่ยนแปลงการจัดสอบดังกล่าวส่งผลกระทบให้ผู้สมัครจ านวนหนึ่งเสียโอกาส เนื่องจาก

ไม่มีคะแนนสอบเพ่ือใช้ในการยื่นสมัครเข้าศึกษาในโครงการฯ  

ในการนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พิจารณาเห็นว่าเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับผู้สมัครที่ได้รับ

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอแจ้งเรื่อง    

การส่งผลคะแนนสอบ GSAT และ TU-GET ในการสมัครเข้าศึกษา โดยให้ผู้สมัครปฏิบัติตามรายละเอียด  

แนบท้ายประกาศนี ้     

ประกาศ ณ วนัที่       มกราคม พ.ศ. 2564 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร. ชาลี เจริญลาภนพรตัน์) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

 

13



 
 

เอกสารแนบทา้ยประกาศ 

 

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ขยาย

ขอบเขตการแพร่ระบาดของโรคออกเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ ส่งผลให้มีการประกาศเลื่อนการจัดสอบ GSAT 

ในเดือนมกราคม 2564 ออกไปก่อน และประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบ TU-GET ในเดือนธันวาคม 2563 และ

เดือนมกราคม 2564 ไปในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 น้ัน  

ในการนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พิจารณาเห็นว่าเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับผู้สมัครเข้าศึกษาใน

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร

นานาชาติ) โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 รอบ Inter Portfolio 1 ที่ได้รับผลกระทบ จึงขอแจ้งให้

ผู้สมัครที่สมัครสอบ GSAT ครั้งที่ 1/2021 และ/หรือ สมัครสอบ TU-GET (PBT) ครั้งที่ 12/2563 และครั้งที่ 

1/2564 ให้ปฏิบัติดังนี ้

1. ให้ผู้สมัครบันทึกข้อมูลการสมัครส่วนที่ 1 ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ 

www.bba.tbs.tu.ac.th ภายในช่วงระยะเวลาของการสมัครรอบ Inter Portfolio 1 คือภายในวันที่ 16 

มกราคม 2564 แต่ไม่ต้องช าระเงินค่าสมัคร  

2. การบันทึกข้อมูลการสมัครในส่วนที่ 2 ซึ่งเป็นการยื่นผลคะแนนสอบต่างๆ ผู้สมัครที่ไม่มีผลคะแนนสอบ 

GSAT และ TU-GET ให้กรอกข้อมูลแจ้งความจ านงขอสมัครสอบผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ของโครงการฯ 

ภายในวันที่ 16 มกราคม 2564 โดยจะต้องอัปโหลดหลักฐานการสมัครสอบ GSAT ครั้งที่ 1/2021 และ    

TU-GET (PBT) ครั้งที่ 12/2563 และครั้งที่ 1/2564 มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 

3.  ให้ผู้สมัครส่งอีเมลแจ้งความจ านงขอสมัครสอบ พร้อมแนบหลักฐานการสมัครสอบ GSAT ครั้งที่ 1/2021 

และ TU-GET (PBT) ครั้งที่  12/2563 และครั้งที่  1/2564 มาที่  bbaadmissions@tbs.tu.ac.th อีกครั้ง    

เพื่อเป็นการยืนยันการแจ้งความจ านง 

โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้สมัครสอบ หากผู้สมัครไม่ได้แสดงหลักฐานตามที่ก าหนด และภายใน

เวลาที่ก าหนด หรือผู้สมัครไม่ได้สมัครสอบ GSAT ครั้งที่ 1/2021 และ TU-GET (PBT) ครั้งที่ 12/2563 และ

ครั้งที่ 1/2564 

4.  กรณีที่หน่วยงานที่จัดสอบ GSAT และ TU-GET สามารถจัดการสอบได้ และผู้สมัครมีผลคะแนนสอบที่ผ่าน

เกณฑ์ขั้นต่ าในการสมัคร 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 ไม่ต่ ากว่าคะแนนต่ าสุดของผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบ Inter Portfolio 1 จะได้รับสิทธิ์

ในการเข้าสอบสัมภาษณ์ โดยโครงการฯ จะพิจารณาผลการคัดเลือกเข้าศึกษารวมกับเป้ารับของรอบ Inter 

Portfolio 1 คือ 140 คน 

ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณารับนักศึกษาเข้าศึกษาระดับช้ันปริญญาตรีถือเป็นที่สิ้นสุด 


