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ประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

สาขาวชิาการสือ่สารภาษาองักฤษเชงิธรุกจิ  (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

คณะศลิปศาสตร ์ประจ าปกีารศกึษา 2565 
 

โดยที ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ        

สาขาว ิชาการส ื ่อสารภาษาอ ังกฤษเช ิงธ ุรก ิจ (หล ักส ูตรนานาชาต ิ ) คณะศ ิลปศาสตร์  ประจ  าป ีการศ ึกษา 2565

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอประกาศก าหนดการรับสมัคร และการคัดเลือก ตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 

1. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

สาขาว ิชาการการส ื ่ อสารภาษาอ ั งกฤษเช ิ งธ ุ รก ิจ  (หล ักส ูตรนานาชาต ิ )  คณะศ ิลปศาสตร์  ศ ึกษาที่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สงวนสิทธิ์ในการก าหนด

สถานท่ีศึกษาตามความเหมาะสม โดยมติสภามหาวิทยาลัย  
 

2.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ 

 2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

   นักศึกษามหาวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้   

   2.1.1 ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า  

       2.1.2 ไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น เว้นแต่การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิด หรือการศึกษา

หลักสูตรทางไกล (Online) ที่ได้รับปริญญา   

         2.1.3 ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่เป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา 

        2.1.4 ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง  

 นอกจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามดังกล่าวแล้ว ผู้ซึ่งจะเข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษาใดต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ

ตามข้อก าหนดหลักสูตรที่เข้าศึกษาและตามประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยการรับเข้าศึกษาด้วย  

 2.2 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

   2.2.1 ระดับการศึกษา  

- ก าลังศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (ผู้ที่ก าลังจะส าเร็จ

การศึกษาในปีการศึกษา 2564 กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 2.2.2 โดยรายละเอียด) 

2.2.2 ผลการศึกษา 

- ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ย 4 - 6 เทอม ไม่ต ่ากว่า 3.00 (รอบ Inter Portfolio)  หรือ (รอบ Inter Program 

Admission) เกรดเฉลี่ย 5 เทอม ไม่ต ่ากว่า 2.75 หรือ 6 เทอม ไม่ต ่ากว่า 2.50 หรือเทียบเท่า หรือผลอย่างใดอย่างหนึ่งตาม

รายละเอียด ดังน้ี  

- ผล IGCSE 5 วิชา (ไม่รวมภาษาไทย) ผลคะแนนไม่ต ่ากว่า C 

        - ผล NEW GED minimum score of 660 (out of 800), minimum of 165 for each subject  
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3. จ านวนรบัทั้งหลกัสตูร 90  คน 

 มีการรับนักศึกษาจ านวน  90 คน ดังนี ้ 

        

           สาขาวิชา 
รอบ Inter 

Portfolio 2 

รอบ 

Inter Program 

Admission 1 

รอบ 

Inter Program 

Admission 2 

โครงการการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

เชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) 
35 คน 50 คน 5 คน 

 หมายเหต ุ: กรณจี านวนรบัใน รอบ Inter Portfolio 2 ไมค่รบตามจ านวนทีร่ะบ ุจะรบัเพิม่ในรอบ Inter Program  Admission 1 และ  

Inter Program  Admission 2 จนครบตามจ านวนรบัทัง้หลกัสตูร 

 

4.  เงือ่นไขการสมคัร 

4.1 ผู ้สมัครทุกคนมีสิทธิ ์คนละ 1 สิทธิ ์ ในการตัดสินใจเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ ่ง ทั ้งนี ้ ผู ้สมัครสามารถสมัครได้              

หลายสาขาวิชาหรือสมัครรอบใดก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด แต่เมื่อยืนยันสิทธิ์แล้ว จะไม่สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือก     

ในรอบถัดไป หากต้องการสมัครในรอบถัดไป จะต้องสละสิทธิ์ที่มีอยู่ก่อน ซึ่งการยืนยันสิทธิ์และการสละสิทธิ์จะต้องด าเนินการ

ผ่านระบบบริหารจัดการสิทธิ์ของ ทปอ. ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้เท่านั้น ทั้งนี้ การสละสิทธิ์ที่ได้รับแล้วเพื่อใช้สิทธิ ์ใหม่           

จะกระท าได้เพียงครั้งเดียว การสละสิทธ์ินอกเหนือจากระยะเวลาไม่นับเป็นการสละสิทธ์ิในระบบกลาง  

4.2 ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบใน

ภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิ์ เข้าศึกษา กรณีที่

เสียค่าสมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

5. วธิีการคดัเลอืก/เกณฑก์ารคดัเลอืก   

5.1 เกณฑก์ารคดัเลอืก รอบ Inter Portfolio 2 

 - ผลงานด้านวิชาการ  

        - Academic activities 

 - Business and management skills 

 - Green living and sustainability 

 - The world of digital and technology in the 21st -century 

 - Culture and language specialties 

 - มีผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังตารางข้อ 5.2.2 

5.2 เกณฑก์ารคดัเลอืก  Inter  Program Admission 1 และ Inter  Program Admission 2 

  5.2.1 สอบข้อเขียน และ สัมภาษณ ์
 5.2.2 มีผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปนี ้

 

 ผลคะแนนภาษาองักฤษ รอบ  Inter Portfolio 2 รอบ Inter Program Admission 1-2 

IELTS  ผลคะแนนเฉลีย่ไมต่ ่ากว่า  6.5  ผลคะแนนเฉลีย่ไมต่ ่ากว่า   6  

SAT  SAT 400 คะแนน  (NEW SAT) Evidence -

based Reading and Writing 

- GSAT  (Evidence – based Reading and 

Writing)  400 คะแนนขึ้นไป 

SAT 400 คะแนน (NEW SAT) Evidence -

based Reading and Writing 

- GSAT  (Evidence – based Reading and 

Writing)  400 คะแนนขึ้นไป 

TUGET  TU-GET CBT 70 คะแนนข้ึนไป TU-GET PBT 500 คะแนน / TU-GET CBT 61

คะแนนข้ึนไป 

TOEFL  80 (ibt)  61 (ibt) 
  

 ทั้งนี้ผลคะแนนภาษาอังกฤษต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบถึงวันที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
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5.3  เงื่อนไขอื่น ๆ  

5.3.1 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องด าเนินการขั้นตอนต่าง ๆ ตามก าหนดการในประกาศนี้ และมาสอบสัมภาษณ์ใน      

วันและเวลาตามที่ก าหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธ์ิ  

5.3.2 ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะพิจารณาจากผู้สมัครที่มีคะแนนรวมเรียงตามล าดับ ตามเกณฑ์คะแนน        

ที่ก าหนด ตามจ านวนนักศึกษาท่ีรับได้ในแต่ละกลุ่มของแต่ละสาขา  

5.3.3 คะแนนสอบมาตรฐานที่ใช้ยื่นในการสมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ โดยจะน าผลคะแนนสอบ  

ครั้งท่ีดีที่สุดมาพิจารณาคัดเลือก  

5.3.4 ผู้สมัครที่ศึกษาในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาต้องยื่นใบรับรองจากโรงเรียน        

ว่าก าลังศึกษา Grade 12 หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับ Grade 12 ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 พร้อมทั้ง     

ผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคการศึกษา เป็นหลักฐานประกอบการสมัคร  

5.3.5 ผู ้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยซึ่งเป็นโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการรับรอง           

จากกระทรวงศึกษาธิการ หรือ จากสถาบันในต่างประเทศจะต้องยื่นใบเทียบวุฒิการศึกษากับกระทรวงศึกษาธิการเปน็หลักฐาน       

ในการสมัคร  

5.3.6 ผู ้สมัครที่ศึกษาในสถาบันในต่างประเทศที่ยังไม่จบการศึกษาต้องยื่นใบรับรองจากโรงเรียนว่าก าลังศึกษา      

Grade 12 หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับ Grade 12 ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 พร้อม ทั้งผลการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคการศึกษา เป็นหลักฐานประกอบการสมัคร นอกจากน้ัน ผู้สมัครจะต้องส่งหลักฐานการศึกษา

ให้คณะภายในวันแรกของการเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2565 มิฉะนั้น ผู้สมัครจะหมดสิทธ์ิการเป็นนักศึกษาของโครงการฯ  

5.3.7 ผู้สมัครที่ศึกษาในระบบการศึกษาที่มิได้ค านวนค่า GPA จะต้องยื่นจดหมายรับรองการเรียนและความประพฤติ

จากอาจารย์ในสถาบันเดิม อย่างน้อย 1 ฉบับเป็นหลักฐานประกอบการสมัคร  

5.3.8 การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิ้นสุด  

5.3.9 ผู้สมัครไม่สามารถขอรับเงินค่าสมัครคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

 

6.  การรับสมัคร  

6.1 สมัครในระบบออนไลน์  ทางเว ็บไซต์   WWW.TUBEC.NET  และส่งเอกสารในการสมัครทางไปรษณีย์ ท ี ่อยู่

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

6.2 คา่สมัคร 1,000 บาท  

6.3 ช าระเงินค่าสมัคร 1,000 บาท  ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 475-0-99296-8 ชื่อบัญชี ค.ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการ

สื่อสาร 

     หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ FB : BEC Thammasat University  หรือโทรศัพท์ 02-696-5648  / 02-696-5658 

 

การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อโครงการฯ ได้รับหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันส่งใบสมัคร 
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7. ก าหนดการรับสมัคร  

         รายละเอยีด 

      

รอบ Inter Portfolio 2 

 

รอบ Inter 

Program-Admission 1 

 

รอบ Inter 

Program-Admission 2 

1. เปิดรับสมัคร 1 – 31 มกราคม   2565 1- 25 มีนาคม 2565 2- 13 พฤษภาคม 2565 

2 .ประกาศรายช ื ่ อผ ู ้ ม ี ส ิ ทธิ์        

สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์              

 
7 มีนาคม 2565 

 
30 มีนาคม 2565 

 
19 พฤษภาคม 2565  

3. สอบข้อเขียน - 2 เมษายน 2565 22 พฤษภาคม 2565 

4. สอบสัมภาษณ์ 12 มีนาคม 2565 3 เมษายน 2565 22 พฤษภาคม 2565 

5. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก 21 มีนาคม 2565 22 เมษายน 2565 31 พฤษภาคม 2565 

6.ยืนยันสิทธิ ์เข้าศึกษาในระบบ

บริหารจัดการสิทธิ์ ของ ทปอ.  

(Clearing house) 

 

4-5 พฤษภาคม 2565 4-5 พฤษภาคม 2565 8-9 มถินุายน 2565 

7. ยืนยันสิทธ์เข้าศึกษากับโครงการ 

BEC ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ศ ูนย ์ ร ั งส ิต คณะศ ิลปศาสตร์         

ห้อง 140 ช้ัน 1 

ช าระค่าธรรมเนียมพิเศษเก็บแรกเข้า 

จ านวนเงิน 30,000 บาท เพื่อยืนยัน

สิทธิ ์เข้าศึกษา และทางโครงการฯ 

จะไม่ค ืนเง ินค่าธรรมเนียมไม ่ว่า   

กรณีใด ๆ  

 
 
 
 
 

10 มิถุนายน 2565 

 
 
 
 
 

10 มิถุนายน 2565 

 
 
 
 
 

20 มิถุนายน 2565 

8. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

(ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา) 

 
27 มิถุนายน 2565 

 
27 มิถุนายน 2565 

 
27 มิถุนายน 2565 

 

* ผู้ผ ่านการคัดเล ือก ต ้องด  าเน ินการย ืนย ันส ิทธ ิ ์ เข ้าศ ึกษาในระบบบริหารจ ัดการส ิทธ ิ ์  ของ ทปอ.            

(Clearing house) ตามช่วงเวลาที่ก าหนด โดยขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาให้เป็นไปตามกระบวนการ

จัดการและขั้นตอนของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ก าหนด   
 

8. หลักฐานประกอบการสมัคร ผู้สมัครลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ  

 8.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ Passport      1  ชุด 

 8.2 ส าเนาหลักฐานซึ่งแสดงว่าส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า   1  ชุด 

เช่น ส าเนาวุฒิการศึกษา ส าเนาใบรับรองหรือใบเทียบวุฒิตามที่ระบุในเง่ือนไขการสมัคร 

 8.3 ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย    1  ชุด 

 8.4 ส าเนาใบแสดงผลการสอบภาษาอังกฤษต่างๆ ตามที่ระบุไว้     1  ชุด 

 8.5 หลักฐานการโอนค่าสมัครสอบทางธนาคาร      1  ชุด 
 

 ผู้สมัครต้องน าหลักฐานตัวจริงในข้อ 8.1, 8.2, 8.3 และ 8.4 มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ นอกจากนี้ ผู ้สมัครต้องน า 

Portfolio มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย    
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9. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

9.1 เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

      9.1.1 ต้องเป็นผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาผ่านระบบของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

     9.1.2 ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา

             ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  

     9.1.3 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

             ปริญญาตรี พ.ศ. 2561            

หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ ตรวจสอบพบภายหลังว ่าผู ้ม ีส ิทธิ ์ เข ้าศึกษาคนใดมีค ุณสมบัต ิไม ่ครบถ้วน                  

ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษาในครั้งนี้ เป็นโมฆะและจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ  

9.2 รายละเอียดการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

ผู้ที ่ยืนยันสิทธิ ์การเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา และรายละเอียด           

การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา พร้อมปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ให้ทราบภายหลัง ที่ www.reg.tu.ac.th หากมีข้อสงสัย

ประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที ่ งานรับเข้าและทะเบียนประวัตินักศึกษา ส านักงานทะเบียนนักศึกษา โทรศัพท์  

025644440-79 ต่อ 1603-1609 เเละ 1626 

10.  ข้อก าหนดเรื่องการทดสอบสมรรถนะ GREATS และการจัดพื้นฐานความรู้ภาษาต่างประเทศส าหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

10.1 ผู ้มีสิทธิ ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถนะ GREATS เพื ่อน าไปใช้ใน         

การประเมินระดับสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา ทั้งนี้ หากมีผลการทดสอบเป็นไปตามเกณฑ์     

ที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะได้รับการยกเว้นการเรียนวิชาศึกษาทั่วไปในส่วนที่เกี่ยวข้อง (ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เรื่อง หลักเกณฑ์การยกเว้นการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป ส่วนท่ี 1 ดูรายละเอียดได้ที่ https://tu.ac.th/academictu)  

10.2 ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีมีผลคะแนนสอบวิชาสามัญภาษาอังกฤษ หรือ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ GCE         

A-Level หรือ IBDP หรือ NCEE จะได้รับการจัดให้เรียนวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษตามระดับผลคะแนน หรือได้รับการยกเว้น

การเรียนวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื ่อง เกณฑ์การจัดการเรียนวิชาด้านทักษะ         

การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และด้านการคิด อ่าน เขียน อย่างมีวิจารญาณ ส าหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี             

ดูรายละเอียดได้ที่ https://tu.ac.th/academictu 

    10.3 ผู้ไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษให้สมัครสอบที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือหากไม่ประสงค์          

จะสอบจะถูกจัดให้เรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับพ้ืนฐานตัวแรกสุด  

11.  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  

นักศึกษาต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ดังต่อไปนี้ 

- ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาช้ันปริญญาตรี โครงการพิเศษ พ.ศ. 2553 

- ประกาศคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื ่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาหลักสูตร

ระดับชั้นปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรโครงการการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ พ.ศ. 2562 

  ประกาศ ณ วันท่ี           ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

                                                                          (รองศาสตราจารย์ ดร. พิภพ  อุดร) 

                 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ     

                                      ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
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