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ประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
เรือ่ง  การรบัสมคัรบคุคลเขา้ศกึษาในระดบัปรญิญาตร ี 

หลักสตูรวารสารศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาสือ่ศึกษา (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 
คณะวารสารศาสตรแ์ละสือ่สารมวลชน ประจ าปกีารศกึษา 2565  

 
โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตร

วารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ประจ าปีการศึกษา 
2565 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอประกาศก าหนดการรับสมัครและการคัดเลือก ตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 
1. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน   
ศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สงวนสิทธ์ิในการ
ก าหนดสถานท่ีศึกษาตามความเหมาะสม โดยมติสภามหาวิทยาลัย  

 
2.  จ านวนรับทั้งหลักสูตร 80 คน  

สาขาวชิา Inter Portfolio 1 Inter 
Program-admission 1 

Inter 
Program–admission 2 

สื่อศึกษา 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

10 65 5 

  หมายเหตุ : กรณีจ านวนรับในรอบ Inter Portfolio 1 และ Inter Program-admission 1 ไม่ครบตามจ านวนที่ระบุ จะรับเพิ่มในรอบถัดไป 
                 จนครบตามจ านวนที่ต้องการ 

 
3.   คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ 

 3.1 คุณสมบัติทั่วไป 
3.1.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาภาคสุดท้ายของช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6 หรือเทียบเท่าทั้งในและ

ตา่งประเทศ ตามระบบการศึกษาของประเทศไทยหรือต่างประเทศ   
หมายเหตุ : ผู้สมัครที่ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ หรือโรงเรียนนานาชาติ

ในประเทศไทย ต้องส่งหลักฐานการศึกษาให้คณะพิจารณา ตามเกณฑ์การเทียบคุณวุฒิท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศไว้ 
3.1.2 ไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น เว้นแต่การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิด  หรือ

การศึกษาหลักสูตรทางไกล (Online) ที่ได้รับปริญญา   
3.1.3 ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา  
3.1.4 ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 
นอกจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามดังกล่าวแล้ว ผู้ซึ่ งจะเข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษาใด ต้องมี

คุณสมบัติเฉพาะตามข้อก าหนดหลักสูตรที่เข้าศึกษาและตามประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยการรับเข้าศึกษาด้วย 
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 3.2 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
รอบ Inter Portfolio 1  

• นกัเรยีนสญัชาตไิทยทีก่ าลงัศกึษาหรอืส าเรจ็การศกึษาจากโรงเรยีนในสายสามญัหรอืเทยีบเทา่ 
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 3.00 
2. มีผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปนี ้

 

TOEFL ไม่ต่ ากว่า 79 คะแนน (Internet-based) หรือ 
IELTS ผลคะแนนเฉลี่ยรวม ไม่ต่ ากว่า 6.5 หรือ 

TU-GET ไม่ต่ ากว่า 550 คะแนน หรือ 
New SAT  ไม่ต่ ากว่า 450 คะแนน (Evidence Based Reading and Writing)  

ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันท่ีสอบ ถึง วันท่ีขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  
 

• นักเรียนสัญชาติไทยที่ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศหรือโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยและนักเรียน
ต่างชาติทุกกรณี 

1. ผู้สมัครที่ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ หรือโรงเรียนนานาชาติใน
ประเทศไทย ต้องส่งหลักฐานการศึกษาให้คณะพิจารณา ตามเกณฑ์การเทียบคุณวุฒิที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศไว้ กรณี
โรงเรียนนานาชาติในประเทศ โรงเรียนจะต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ และต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่
ต่ ากว่า 3.00 

2. กรณีผู้สมัครส าเร็จการศึกษาเทียบเท่า ม.ปลาย ต้องมีผลสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี ้
2.1 ระบบอังกฤษ 

          2.1.1  ผู้สมัครมีผลสอบระดับ GCE ‘A’ Level จ านวน 3 วิชา เกรด A*-E หรือผลการสอบ 
Cambridge Pre-U จ านวนอย่างน้อย 3 วิชา เกรด M1 หรือ D1-D3 
  2.2 ระบบอเมริกา/แคนาดา 
     ผู้สมัครที่สอบ GED ก่อนเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 และมีผลสอบ GED 5 รายวิชา 
มีคะแนนรวมไม่น้อยกว่า 2,250 คะแนน และแต่ละวิชาต้องได้อย่างน้อย 410 คะแนน  
      ผู้สมัครที่สอบ GED ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 และมีผลสอบ GED 4 รายวิชา โดยแต่
ละวิชามีคะแนนอย่างน้อย 165 คะแนน และต้องยื่น Transcript ของเกรด 10 และ 11 ประกอบ 
  2.3 ระบบนิวซีแลนด์  
 2 . 3 . 1  ผู้ ส มั ค ร ที่ ส อ บ ผ่ า น วิ ช า  New Zealand National Certificate of Educational 
Achievement (NCEA) ซึ่งอยู่ในความดูแลของ New Zealand Qualifications Authority (NZQA) จ านวนไม่น้อยกว่า 80 
หน่วยกิต ประกอบด้วย 
   - วิชาใน level 2 หรือสูงกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต และ 
   - วิชาใน level 1 หรือสูงกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต 

การพิจารณาให้นับวิชา English for Speaker of other Languages (ESOL) เป็นอีก 1 วิชาได้ด้วย 
ผู้จบการศึกษาจะต้องได้รับประกาศนียบัตร NCEA level 2 ใบแสดงผลการสอบ (Record of 

Achievement) หนังสือรับรองระดับ จ านวนวิชา และจ านวนหน่วยกิตของแต่ละวิชาจาก New Zealand Qualifications 
Authority (NZQA) 
  ทั้งนี้ การพิจารณาตามเกณฑ์ข้อที่ 2.3.1 ให้มีผลส าหรับผู้จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของ
ประเทศนิวซีแลนด์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป หรือ 
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 2 . 3 . 2  ผู้ ส มั ค ร ที่ ส อ บ ผ่ า น วิ ช า  New Zealand National Certificate of Educational 
Achievement (NCEA) ซึ่งอยู่ในความดูแลของ New Zealand Qualifications Authority (NZQA) ใน level 2 หรือสูงกว่า 
อย่างน้อย 5 วิชา ไม่ซ้ ากัน นับจ านวนรวมไม่น้อยกว่า 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) 
  ผู้จบการศึกษาจะต้องได้รับใบแสดงผลการสอบ (Record of Achievement) และ หนังสือรับรองระดับ 
จ านวนวิชา และจ านวนหน่วยกิตของแต่ละวิชาจาก New Zealand Qualifications Authority (NZQA) 
  ทั้งนี้ การพิจารณาตามเกณฑ์ข้อที่ 2.3.2 ให้มีผลส าหรับผู้จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของ
ประเทศนิวซีแลนด์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป   
  2.4 หลักสูตรนานาชาติ International Baccalaureate (IB)  
 ผู้สมัครจะต้องได้รับประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียน (High School Diploma) 
และ/หรือ ได้รับ IB Diploma และ/หรือ IB DP Course Result ดังนี ้ 
 2.4.1 ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องได้รับ IB Diploma กล่าวคือเป็นผู้มี
คะแนนรวมจาก 5 หมวดวิชา และอีก 1 วิชาเลือก ไม่ต่ ากว่า 24 คะแนน พร้อมกับผ่านการประเมิน Extended Essay (EE), 
Theory of Knowledge (TOK) และ Creativity, Action & Service (CAS) ตามเกณฑ์ของ International Baccalaureate 
Organisation (IBO) หรือ 
 2.4.2 ได้รับ IB Diploma Course Results (IBCR) อย่างน้อย 5 วิชา โดยแต่ละวิชาจะต้องไม่ซ้ ากัน 
และได้ผลการเรียนในแต่ละวิชา ไม่น้อยกว่าเกรด 3 
  2.5 หลักสูตรนานาชาติจากประเทศอ่ืนๆ นอกเหนือจากข้อ 2.1 – 2.4  

ตรวจสอบการเทียบวุฒิต่างประเทศ จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบวุฒิความรู้วุฒิ
ต่างประเทศ ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2545  
   

3. มีผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปนี ้
TOEFL ไม่ต่ ากว่า 79 คะแนน (Internet-based) หรือ 

IELTS ผลคะแนนเฉลี่ยรวม ไม่ต่ ากว่า 6.5 หรือ 
TU-GET ไม่ต่ ากว่า 550 คะแนน หรือ 
New SAT  ไม่ต่ ากว่า 450 คะแนน (Evidence Based Reading and Writing)  

ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันท่ีสอบ ถึง วันท่ีขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  
 
รอบ Inter Program-admission 1 และ Inter Program-admission 2 

• นักเรียนสัญชาติไทยที่ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในสายสามัญหรือเทียบเท่า  
 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.50 

 2. มีผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปนี้ 
TOEFL ไม่ต่ ากว่า 61 คะแนน (Internet-based) หรือ 

IELTS ผลคะแนนเฉลี่ยรวม ไม่ต่ ากว่า 6.0 หรือ 
TU-GET ไม่ต่ ากว่า 500 คะแนน หรือ 

New SAT  ไม่ต่ ากว่า 400 คะแนน (Evidence Based Reading and Writing)  
ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันท่ีสอบ ถึง วันท่ีขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  
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• นักเรียนสญัชาตไิทยทีส่ าเรจ็การศกึษาจากตา่งประเทศหรอืโรงเรยีนนานาชาตใินประเทศไทยและนกัเรยีนตา่งชาตทิกุกรณี 
 1. ผู้สมัครที่ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ หรือโรงเรียนนานาชาติในประเทศ
ไทย ต้องส่งหลักฐานการศึกษาให้คณะพิจารณา ตามเกณฑ์การเทียบคุณวุฒิที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศไว้  กรณีโรงเรียน
นานาชาติในประเทศ โรงเรียนจะต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ และต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 
 2. กรณีผู้สมัครส าเร็จการศึกษาเทียบเท่า ม.ปลาย ต้องมีผลสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี ้
  1. ผู้สมัครที่ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ หรือโรงเรียนนานาชาติ
ในประเทศไทย ต้องส่งหลักฐานการศึกษาให้คณะพิจารณา ตามเกณฑ์การเทียบคุณวุฒิท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศไว้ กรณี
โรงเรียนนานาชาติในประเทศ โรงเรียนจะต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ และต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่
ต่ ากว่า 3.00 
  2. กรณีผู้สมัครส าเร็จการศึกษาเทียบเท่า ม.ปลาย ต้องมีผลสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี ้
  2.1 ระบบอังกฤษ 
   2.1.1  ผู้สมัครมีผลสอบระดับ GCE ‘A’ Level จ านวน 3 วิชา เกรด A*-E หรือผลการสอบ 
Cambridge Pre-U จ านวนอย่างน้อย 3 วิชา เกรด M1 หรือ D1-D3 
  2.2 ระบบอเมริกา/แคนาดา 
  ผู้ ส มั ค รที่ ส อบ  GED ก่ อน เ ดื อนพฤษภาคม  พ . ศ .  2 560  และมี ผ ลสอบ  GED 5  ร า ย วิ ช า 
มีคะแนนรวมไม่น้อยกว่า 2,250 คะแนน และแต่ละวิชาต้องได้อย่างน้อย 410 คะแนน  
   ผู้สมัครที่สอบ GED ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 และมีผลสอบ GED 4 รายวิชา โดยแต่ละวิชามี
คะแนนอย่างน้อย 165 คะแนน และต้องยื่น Transcript ของเกรด 10 และ 11 ประกอบ 
  2.3 ระบบนิวซีแลนด์  
   2 . 3 . 1  ผู้ ส มั ค รที่ ส อบผ่ า น วิ ช า  New Zealand National Certificate of Educational 
Achievement (NCEA) ซึ่งอยู่ในความดูแลของ New Zealand Qualifications Authority (NZQA) จ านวนไม่น้อยกว่า 80 
หน่วยกิต ประกอบด้วย 
   - วิชาใน level 2 หรือสูงกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต และ 
   - วิชาใน level 1 หรือสูงกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต 
  การพิจารณาให้นับวิชา English for Speaker of other Languages (ESOL) เป็นอีก 1 วิชาได้ด้วย 
  ผู้จบการศึกษาจะต้องได้รับประกาศนียบัตร NCEA level 2 ใบแสดงผลการสอบ (Record of 
Achievement) หนังสือรับรองระดับ จ านวนวิชา และจ านวนหน่วยกิตของแต่ละวิชาจาก New Zealand Qualifications 
Authority (NZQA) 
  ทั้งนี้ การพิจารณาตามเกณฑ์ข้อที่ 2.3.1 ให้มีผลส าหรับผู้จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของ
ประเทศนิวซีแลนด์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป หรือ 
   2 . 3 . 2  ผู้ ส มั ค รที่ ส อบผ่ า น วิ ช า  New Zealand National Certificate of Educational 
Achievement (NCEA) ซึ่งอยู่ในความดูแลของ New Zealand Qualifications Authority (NZQA) ใน level 2 หรือสูงกว่า 
อย่างน้อย 5 วิชา ไม่ซ้ ากัน นับจ านวนรวมไม่น้อยกว่า 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) 
  ผู้จบการศึกษาจะต้องได้รับใบแสดงผลการสอบ (Record of Achievement) และ หนังสือรับรองระดับ 
จ านวนวิชา และจ านวนหน่วยกิตของแต่ละวิชาจาก New Zealand Qualifications Authority (NZQA) 
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  ทั้งนี้ การพิจารณาตามเกณฑ์ข้อที่ 2.3.2 ให้มีผลส าหรับผู้จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของ
ประเทศนิวซีแลนด์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป   
  2.4 หลักสูตรนานาชาติ International Baccalaureate (IB)  
  ผู้สมัครจะต้องได้รับประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียน (High School Diploma) 
และ/หรือ ได้รับ IB Diploma และ/หรือ IB DP Course Result ดังนี ้      
        2.4.1 ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องได้รับ IB Diploma กล่าวคือเป็นผู้มี
คะแนนรวมจาก 5 หมวดวิชา และอีก 1 วิชาเลือก ไม่ต่ ากว่า 24 คะแนน พร้อมกับผ่านการประเมิน Extended Essay (EE), 
Theory of Knowledge (TOK) และ Creativity, Action & Service (CAS) ตามเกณฑ์ของ International Baccalaureate 
Organisation (IBO) หรือ 
   2.4.2 ได้รับ IB Diploma Course Results (IBCR) อย่างน้อย 5 วิชา โดยแต่ละวิชาจะต้องไมซ่้ า
กัน และได้ผลการเรียนในแต่ละวิชา ไม่น้อยกว่าเกรด 3 
  2.5 หลักสูตรนานาชาติจากประเทศอ่ืนๆ นอกเหนือจากข้อ 2.1 – 2.4  
   ตรวจสอบการเทียบวุฒิต่างประเทศ จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบวุฒิ
ความรู้วุฒิต่างประเทศ ประกาศ ณ วันท่ี 18 มกราคม 2545  
 
  3. มีผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปนี ้

TOEFL ไม่ต่ ากว่า 61 คะแนน (Internet-based) หรือ 

IELTS ผลคะแนนเฉลี่ยรวม ไม่ต่ ากว่า 6.0 หรือ 
TU-GET ไม่ต่ ากว่า 500 คะแนน หรือ 

New SAT  ไม่ต่ ากว่า 400 คะแนน (Evidence Based Reading and Writing)  
ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันท่ีสอบ ถึง วันท่ีขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  

 
4.  เงื่อนไขการสมัคร 

4.1 ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์คนละ 1 สิทธิ์ ในการตัดสินใจเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถสมัครได้หลาย
สาขาวิชาหรือสมัครรอบใดก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด แต่เมื่อยืนยันสิทธิ์แล้ว จะไม่สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกในรอบ
ถัดไป หากต้องการสมัครในรอบถัดไป จะต้องสละสิทธิ์ที่มีอยู่ก่อน ซึ่งการยืนยันสิทธิ์และการสละสิทธิ์จะต้องด าเนินการผ่าน
ระบบบริหารจัดการสิทธิ์ของ ทปอ. ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้เท่านั้น ทั้งนี้ การสละสิทธิ์ท่ีได้รับแล้วเพื่อใช้สิทธิ์ใหม่ จะกระท า
ได้เพียงครั้งเดียว การสละสิทธ์ินอกเหนือจากระยะเวลาไม่นับเป็นการสละสิทธ์ิในระบบกลาง  

4.2 ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบใน
ภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธ์ิเข้าศึกษา กรณีที่
เสียค่าสมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 
5. วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก  

5.1 เกณฑ์การคัดเลือก 
     5.1.1 รอบ Inter Portfolio 1 
       1) การน าเสนอ Portfolio ของผู้สมัคร ซึ่งต้องแสดงให้เห็นถึง 
               -  การท ากิจกรรม และการผ่านการเข้าร่วมการแข่งขันและ/หรือท าการผลิตสื่อและเผยแพร่ผลงานด้าน
สื่อสารมวลชนอย่างต่อเนื่องสู่สาธารณะเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี และ/หรือ 
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                -  ท ากิจกรรมหรือเข้าร่วมการแข่งขันและได้รบัรางวัลที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสื่อสารมวลชนในระดบัภูมภิาค/
ชาติ/นานาชาติ 
           **ผลงานที่ไม่เข้าเกณฑ์การยื่น Portfolio ได้แก่ งานนางแบบ นายแบบ การแสดงละคร นักแสดง นักร้อง
โมเดลลิ่ง เต้น เชียร์ลีดเดอร์ เป็นต้น 
               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) การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ (เฉพาะผู้ผ่านการสอบข้อเขียน) ตามเกณฑ์ที่คณะ/มหาวิทยาลัย
ก าหนด โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ซึ่งแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
  

    5.2 เกณฑ์การพิจารณารับเข้าศึกษา  
     5.2.1 ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าผู้สมัครรายใดมี
คุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธ์ิเข้าศึกษา  
     5.2.2 ผู้สมัครจะต้องสอบผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ เป็นภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่คณะ/
มหาวิทยาลัยก าหนด โดยคณะกรรมการสอบซึ่งแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
 
5.3  เงื่อนไขอื่นๆ 

          5.3.1 ผู้สมัครจะต้องส่งหลักฐานตามวันที่ก าหนดในก าหนดการรับสมัคร ถ้าผู้สมัครไม่สามารถน าหลักฐานดังกล่าวมา
มอบตามวันและเวลาที่ก าหนดไว้ จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธ์ิเข้าศึกษา 
          5.3.2 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องด าเนินการขั้นตอนต่าง ๆ ตามก าหนดการในประกาศนี้ และมาสอบสัมภาษณ์ในวัน 
และเวลาตามที่ก าหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธ์ิ  
          5.3.3 ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะพิจารณาจากผู้สมัครที่มีคะแนนรวมเรียงตามล าดับ ตามเกณฑ์คะแนนที่
ก าหนด ตามจ านวนนักศึกษาที่รับได้ในแต่ละกลุ่มของแต่ละสาขา  
         5.3.4 คะแนนสอบมาตรฐานที่ใช้ยื่นในการสมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ ถึงวันที่ขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษา โดยจะน าผลคะแนนสอบครั้งท่ีดีที่สุดมาพิจารณาคัดเลือก  
         5.3.5 ผู้สมัครที่ศึกษาในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาต้องยื่นใบรับรองจากโรงเรียนว่า
ก าลังศึกษา Grade 12 หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับ Grade 12 ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 พร้อมท้ังผล
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคการศึกษา เป็นหลักฐานประกอบการสมัคร  
         5.3.6 ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยซึ่งเป็นโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการรับรองจาก
กระทรวงศึกษาธิการ หรือ จากสถาบันในต่างประเทศจะต้องยื่นหลักฐานการส าเร็จการศึกษาเทียบเท่า ม.ปลาย ที่เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ระบุไวใ้นคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครข้อ 2.2.2 เป็นหลักฐานในการสมัคร  
         5.3.7 ผู้สมัครที่ศึกษาในสถาบันในต่างประเทศที่ยังไม่จบการศึกษาต้องยื่นใบรับรองจากโรงเรียนว่าก าลังศึกษา Grade 
12 หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับ Grade 12 ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 พร้อมทั้งผลการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคการศึกษา เป็นหลักฐานประกอบการสมัคร นอกจากน้ัน ผู้สมัครจะต้องส่งหลักฐานการศึกษาให้
คณะภายในวันแรกของการเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 มิฉะนั้น ผู้สมัครจะหมดสิทธิ์การเป็นนักศึกษาของ
โครงการฯ  
        5.3.8 ผู้สมัครที่ศึกษาในระบบการศึกษาที่มิได้ค านวนค่า GPAX จะต้องยื่นจดหมายรับรองการเรียนและความประพฤติ
จากอาจารย์ในสถาบันเดิม อย่างน้อย 1 ฉบับเป็นหลักฐานประกอบการสมัคร  
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        5.3.9 การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิ้นสุด  
        5.3.10 ผู้สมัครไม่สามารถขอรับเงินค่าสมัครคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
        5.3.11 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจะต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมพิเศษ จ านวนเงิน 15,000 บาท ตามวันที่ระบุใน
ก าหนดการรับสมัคร โดยทางโครงการฯ จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

 
6.  การรับสมัคร  
     ขั้นตอนการรับสมัคร 
     รอบ Inter Portfolio 1 
     1.  ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาและศึกษาเกณฑ์การรับสมัครอย่างละเอียด พร้อมทั้ง
ตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองว่าตรงตามที่ประกาศไว้หรือไม่ 
     2. สมัครในระบบออนไลน์  ทางเว็บไซต์  www.jc.tu.ac.th/bjm คลิกเมนู Admissions ตั้ งแต่วันที่  15 
พฤศจิกายน -17 ธันวาคม 2564      
                3.  ผู้สมัครช าระเงินค่าสมัคร จ านวน 1,000 บาท ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหน้ารับสมัคร พร้อมทั้งเก็บ
หลักฐานการช าระเงินค่าสมัครไว้ 
     4. ผู้สมัครสแกนเอกสารการสมัครทั้งหมดรวมเป็นไฟล์ PDF ไฟล์ เดียว ตั้ ง ช่ือไฟล์ เป็น ช่ือ -นามสกุล 
(ภาษาอังกฤษ) ของผู้สมัคร โดยจะต้องสแกนเอกสารเป็นภาพส ีและต้องสแกนเอกสารทั้งด้านหน้าและด้านหลังที่มีตราประทบั
เอกสารที่สแกนจะต้องสามารถอ่านได้ชัดเจน และไม่มีส่วนใดส่วนหน่ึงของเอกสารถูกตัดออกไป ความจุของไฟล์จะต้องไม่เกิน 
2.0 MB. โดยเอกสารที่จะต้องสแกน มีดังน้ี 
                     1)  Portfolio และ Statement of Purpose ของผู้สมัคร ซึ่งต้องแสดงให้เห็นถึง 

      -  การท ากิจกรรม และการผ่านการเข้าร่วมการแข่งขันและ/หรือท าการผลิตสื่อและเผยแพร่ผลงานด้าน
สื่อสารมวลชนอย่างต่อเนื่องสู่สาธารณะเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี และ/หรือ 

       -  ท ากิจกรรมหรือเข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสื่อสารมวลชนในระดับ
ภูมิภาค/ชาติ/นานาชาติ 

         2)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน 1 ชุด หรือส าเนาหนังสือ
เดินทางในกรณีผู้สมัครชาวต่างชาติเท่าน้ัน 
           3) ส าเนาหลักฐานการศึกษา 
       3.1 กรณีส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย จะต้องส่งหลักฐานซึ่งแสดงว่าส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เช่น ส าเนาวุฒิการศึกษา ส าเนาใบรับรองหรือใบเทียบวุฒิตามที่ระบุในเง่ือนไขการสมัคร
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1  ชุด  
       3.2 กรณีก าลังศึกษาอยู่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องส่งหลักฐานใบรับรองการเป็นนักเรียนฉบับจริง  
ซึ่งมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันสมัคร จ านวน 1 ชุด 

4) หนังสือแสดงผลการศึกษาของผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือเทียบเท่า 
(Transcript) ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติหรือจากต่างประเทศต้องส่งหลักฐานการส าเร็จการศึกษาเทียบเท่า  
ม.ปลาย ที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครข้อ 2.2.2 เป็นหลักฐานในการสมัคร (ส าเนาที่ผู้สมัคร 
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน 1 ชุด  

5) ส าเนาหนังสือแสดงผลการสอบภาษาอังกฤษที่ออกให้โดยสถาบันผู้จัดสอบ (ผู้สมัครลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้อง) จ านวน 1 ชุด  

         6) ส าเนาหลักฐานการช าระเงินค่าสมัคร (ผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน 1 ชุด  
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     5. ผู้สมัครกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ในหน้าเว็บไซต์ www.jc.tu.ac.th/bjm คลิกเมนู Admissions  
อัพโหลดเอกสารที่ระบุไว้ในข้อ 4. เมื่อด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม Submit เพื่อส่งใบสมัคร  

    6. เมื่อได้รับใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครเรียบร้อยแล้ว โครงการฯ จะด าเนินการตอบกลับอีเมลของ
ท่านภายใน 5 วันท าการ นับจากวันที่ส่งใบสมัคร โดยถือการตอบกลับนี้เป็นข้อความยืนยัน ในการได้รับเอกสารของผู้สมัคร 
หากผู้สมัครไม่ได้รับการตอบกลับภายในระยะเวลาที่ก าหนด โปรดติดต่อโครงการฯ ที่อีเมล adminbjm@gmail.com หรือ 
Facebook Fanpage: B.J.M. Thammasat หากผู้สมัครไม่อัพโหลดเอกสารหลักฐานดังกล่าวตามเกณฑ์ที่ระบุในระบบ 
รับสมัครให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา  

**ผู้สมัครต้องน าหลักฐานตัวจริงในข้อ 4 มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์** 
 

 รอบ Inter Program-admission 1 และ Inter Program-admission 2 
     1. ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาและศึกษาเกณฑ์การรับสมัครอย่างละเอียด พร้อมทั้ง
ตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองว่าตรงตามที่ประกาศไว้หรือไม่ 
     2. สมัครในระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ www.jc.tu.ac.th/bjm คลิกเมน ูAdmissions โดยรอบ Inter Program-
admission 1 สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-15 มีนาคม 2565 และ รอบ Inter Program-admission 2 สามารถสมัครได้
ตั้งแต่วันท่ี 1-7 พฤษภาคม 2565 
                3.  ผู้สมัครช าระเงินค่าสมัคร จ านวน 1,000 บาท ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหน้ารับสมัคร พร้อมทั้งเก็บ
หลักฐานการช าระเงินค่าสมัครไว้ 
     4. ผู้สมัครสแกนเอกสารการสมัครทั้งหมดรวมเป็นไฟล์ PDF ไฟล์ เดียว ตั้ ง ช่ือไฟล์ เป็น ช่ือ-นามสกุล 
(ภาษาอังกฤษ) ของผู้สมัคร โดยจะต้องสแกนเอกสารเป็นภาพส ีและต้องสแกนเอกสารทั้งด้านหน้าและด้านหลังที่มีตราประทบั
เอกสารที่สแกนจะต้องสามารถอ่านได้ชัดเจน และไม่มีส่วนใดส่วนหน่ึงของเอกสารถูกตัดออกไป ความจุของไฟล์จะต้องไม่เกิน 
2.0 MB. โดยเอกสารที่จะต้องสแกน มีดังน้ี  

         1)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน 1 ชุด หรือส าเนาหนังสือ
เดินทางในกรณีผู้สมัครชาวต่างชาติเท่าน้ัน 
           2) ส าเนาหลักฐานการศึกษา 
       4.1 กรณีส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย จะต้องส่งหลักฐานซึ่งแสดงว่าส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เช่น ส าเนาวุฒิการศึกษา ส าเนาใบรับรองหรือใบเทียบวุฒิตามที่ระบุในเง่ือนไขการสมัคร
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1  ชุด  
       4.2 กรณีก าลังศึกษาอยู่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จะต้องส่งหลักฐานใบรับรองการเป็นนักเรียนฉบับจริง ซึ่ง
มีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันสมัคร จ านวน 1 ชุด 

3) หนังสือแสดงผลการศึกษาของผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือเทียบเท่า 
(Transcript) ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติหรือจากต่างประเทศต้องส่งหลักฐานการส าเร็จการศึกษาเทียบเท่า  
ม.ปลาย ที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครข้อ 2.2.2 เป็นหลักฐานในการสมัคร (ส าเนาที่ผู้สมัครลง
นามรับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน 1 ชุด  

4) ส าเนาหนังสือแสดงผลการสอบภาษาอังกฤษที่ออกให้โดยสถาบันผู้จัดสอบ (ผู้สมัครลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้อง) จ านวน 1 ชุด  

         5) ส าเนาหลักฐานการช าระเงินค่าสมัคร (ผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน 1 ชุด  
     5. ผู้สมัครกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ในหน้าเว็บไซต์ www.jc.tu.ac.th/bjm คลิกเมนู Admissions  
อัพโหลดเอกสารที่ระบุไว้ในข้อ 4. เมื่อด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม Submit เพื่อส่งใบสมัคร  
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         6. เมื่อได้รับใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครเรียบร้อยแล้ว โครงการฯ จะด าเนินการตอบกลับอีเมลของ
ท่านภายใน 5 วันท าการ นับจากวันที่ส่งใบสมัคร โดยถือการตอบกลับนี้เป็นข้อความยืนยันในการได้รับเอกสารของผู้สมัคร 
หากผู้สมัครไม่ได้รับการตอบกลับภายในระยะเวลาที่ก าหนด โปรดติดต่อโครงการฯ ที่ อีเมล adminbjm@gmail.com หรือ 
Facebook Fanpage: B.J.M. Thammasat หากผู้สมัครไม่อัพโหลดเอกสารหลักฐานดังกล่าวตามเกณฑ์ที่ระบุในระบบ 
รับสมัครให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา               

    7. ผู้สมัครจะต้องมาสอบข้อเขียนในวัน และเวลาตามที่ก าหนด  
**ผู้สมัครต้องน าหลักฐานตัวจริงในข้อ 4 มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์** 
 
ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการให้ข้อมูลเท็จและหมดสิทธิ์ในการเป็นนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อี เมล adminbjm@gmail.com, Facebook: B.J.M. Thammasat หรือ
โทรศัพท ์02-6966193  
 

    
 
7. ก าหนดการรับสมัคร  

 
รายละเอยีด 

Inter  
Portfolio 1 

(จ านวนรบั 10 คน) 

Inter Program- 
admission 1 

(จ านวนรบั 65 คน) 

Inter Program-
admission 2 

(จ านวนรบั 5 คน) 

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

1. เปิดรับสมัคร 15 พฤศจิกายน - 
17 ธันวาคม 2564 

1-15 มีนาคม 

2565 

1-7 พฤษภาคม  
2565 

www.jc.tu.ac.th/bjm 

2. ช าระเงินค่าสมคัร 15 พฤศจิกายน 2564 
- 

17 ธันวาคม 2564 

1- 15 มีนาคม 

2565 

1-7 พฤษภาคม  
2565 

รายละเอียดการช าระเงิน
ที่ 

www.jc.tu.ac.th/bjm 
3. ส่งหลักฐานการสมัคร 
ที่ก าหนด 

15 พฤศจิกายน - 
17 ธันวาคม 2564 

1 มีนาคม – 15 

มีนาคม 2565 
1-7 พฤษภาคม 2565 www.jc.tu.ac.th/bjm 

4. สอบข้อเขียน - 26 มีนาคม 2565  17 พฤษภาคม 2565 

 

มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

5. ประกาศรายชื่อผู้ม ี
สิทธ์ิสอบสมัภาษณ ์

17 มกราคม 2565 22 เมษายน 2565 30 พฤษภาคม 2565 www.jc.tu.ac.th/bjm 

6. สอบสัมภาษณ ์ 21 มกราคม 2565 25 เมษายน  2565 1 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

7. ประกาศผลผูผ้่านการ
คัดเลือก 

2 กุมภาพันธ์ 2565 3 พฤษภาคม 2565 7 มิถุนายน 2565 www.jc.tu.ac.th/bjm 

8. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
ในระบบบริหารจัดการ
สิทธ์ิของทปอ. 
(Clearing house) 

7-8 กุมภาพันธ์ 
2565 

4-5 พฤษภาคม 

2565 

8-9 มิถุนายน 2565 student.mytcas.com 

การการสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครโอนเงินค่าสมัครตามวันเวลาที่ก าหนดไว้ในก าหนดการรับสมัคร  
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รายละเอยีด 

Inter  
Portfolio 1 

(จ านวนรบั 10 คน) 

Inter Program- 
admission 1 

(จ านวนรบั 65 คน) 

Inter Program-
admission 2 

(จ านวนรบั 5 คน) 

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

9. ช าระค่าธรรมเนียม
พิเศษ 15,000 บาท 

17 กุมภาพันธ์ 
2565 

18-19 พฤษภาคม 

2565 

17  มิถุนายน 2565 คณะวารสารศาสตรฯ์ 
มธ.ศูนย์รังสติ 

10. ประกาศรายชื่อผูม้ี
สิทธ์ิเข้าศึกษา (ท่ียืนยัน
สิทธ์ิเข้าศึกษา) 

25 กุมภาพันธ์ 
2565 

27 พฤษภาคม 
2565 

27 มิถุนายน 2565 www.jc.tu.ac.th/bjm 

* ผู้ผ่านการคัดเลอืก ต้องด าเนินการยนืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษาในระบบบริหารจดัการสทิธิ ์ของ ทปอ. (Clearing house) ตามชว่งเวลาที่
ก าหนด โดยขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาให้เป็นไปตามกระบวนการจัดการและขั้นตอนของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย (ทปอ.) ก าหนด  
  

8.  การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

8.1 เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

(1) ต้องเป็นผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

(2) ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา            

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  

(3) การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ      

ปริญญาตร ีพ.ศ. 2561            

หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษาในครั้งนี้ เป็นโมฆะและจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ  

8.2 รายละเอียดการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา และรายละเอียดการ

ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา พร้อมปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ให้ทราบภายหลัง ที่ www.reg.tu.ac.th หากมีข้อสงสัยประการใด 

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานรับเข้าและทะเบียนประวัตินักศึกษา ส านักงานทะเบียนนักศึกษา โทรศัพท์  025644440-79 ต่อ 

1603-1609 เเละ 1626 
 
9. ข้อก าหนดเรื่องการทดสอบสมรรถนะ GREATS และการจัดพื้นฐานความรู้ภาษาต่างประเทศส าหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  

9.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถนะ GREATS เพื่อน าไปใช้ในการประเมิน
ระดับสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา ทั้งน้ี หากมีผลการทดสอบเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด จะได้รับการยกเว้นการเรียนวิชาศึกษาทั่วไปในส่วนที่เกี่ยวข้อง (ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เร่ือง หลักเกณฑ์
การยกเว้นการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 1 ดูรายละเอียดได้ที่ https://tu.ac.th/academictu)  

9.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลคะแนนสอบวิชาสามัญภาษาอังกฤษ หรือ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ GCE                  
A-Level หรือ IBDP หรือ NCEE จะได้รับการจัดให้เรียนวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษตามระดับผลคะแนน หรือได้รับการยกเว้น 
การเรียนวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เร่ือง เกณฑ์การจัดการเรียนวิชาด้านทักษะการสื่อสาร
ด้วยภาษาอังกฤษ และด้านการคิด อ่าน เขียน อย่างมีวิจารญาณ ส าหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี ดู รายละเอียดได้ที่ 
https://tu.ac.th/academictu) 
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9.3 ผู้ไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษให้สมัครสอบที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือหากไม่ประสงค์จะสอบ               
จะถูกจัดให้เรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานตัวแรกสุด 
 

 
 
 

 
 

10.  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  
นักศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ดังต่อไปนี้ 
10.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาช้ันปริญญาตรี โครงการพิเศษ พ.ศ. 2553 
10.2 ประกาศคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับช้ันปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศึกษา (หลักสูตร
นานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2561 

 

ประกาศ   ณ   วันท่ี        ตุลาคม    พ.ศ.    2564 

 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.พภิพ อุดร) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
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