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ประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร 

เรือ่ง  การรบัสมคัรบคุคลเขาศกึษาในระดบัปรญิญาตร ี 

หลักสตูรเศรษฐศาสตรบณัฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ คณะเศรษฐศาสตร ประจาํปการศกึษา 2565  

 

โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เห็นสมควรเปดรับสมัครบุคคลเขาศึกษา โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ

หลักสูตร เศรษฐศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรนานาชาติ )  คณะเศรษฐศาสตร  ประจํ าปการศึกษา 2565 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จึงขอประกาศกําหนดการรับสมัคร และการคัดเลือก ตลอดจนรายละเอียดตางๆ ดังตอไปนี้ 

 

1. สถานทีจ่ดัการเรยีนการสอน 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร ศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร           

ทาพระจันทร   

 

2.  คณุสมบตัทิัว่ไป 

2.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาทั้งในและตางประเทศ หรือกําลัง

ศึกษาภาคสุดทายของชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทาทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยมีผลการศึกษาเปนไป

ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง แนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาเทากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2564   

หมายเหตุ : ผูสมัครที่กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในตางประเทศ หรือโรงเรียน

นานาชาติในประเทศไทย ตองสงหลักฐานการศึกษาใหคณะพิจารณา ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร        

เรื่อง แนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาเทากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 256 4              

ที่กําหนดไวขางตน 

2.2 ไมเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน เวนแตการศึกษาในมหาวิทยาลัยเปด หรือ

การศึกษาหลักสูตรทางไกล (Online) ที่ไดรับปริญญา 

2.3 ไมเปนผูปวยหรืออยูในสภาวะที่จะเปนอุปสรรครายแรงตอการศึกษา 

2.4 ไมเปนผูประพฤตผิิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอยางรายแรง 

นอกจากคุณสมบัติและลักษณะตองหามดังกลาวแลว ผูซึ่งจะเขาศึกษาในหลักสูตรการศึกษาใดตองมี

คุณสมบัติเฉพาะตามขอกําหนดหลักสูตรที่เขาศึกษาและตามประกาศมหาวิทยาลัยวาดวยการรับเขาศึกษาดวย 

 

3. จาํนวนรบัทัง้หลกัสตูร 150 คน 

 มีการรับนักศึกษาจํานวน  2  รอบ ดังนี ้  

สาขาวชิา Inter Portfolio 1 Inter Portfolio 2 

เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 130 20 

  หมายเหตุ : กรณีจํานวนรับในรอบ Inter Portfolio 1 ไมครบตามจํานวนที่ระบุ จะรับเพิ่มในรอบ                 

Inter Portfolio 2 จนครบตามจํานวนที่กําหนดไวในหลักสูตร 
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4.  เงือ่นไขการสมคัร 

 4.1 ผูสมัครทุกคนมีสิทธิ์คนละ 1 สิทธิ์ ในการตัดสินใจเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้ ผูสมัครสามารถสมัคร

ไดหลายสาขาวิชาหรือสมัครรอบใดก็ไดตามหลักเกณฑที่กําหนด แตเมื่อยืนยันสิทธิ์แลว จะไมสามารถสมัครเขารับการ

คัดเลือกในรอบถัดไป หากตองการสมัครในรอบถัดไป จะตองสละสิทธิ์ที่มีอยูกอน ซึ่งการยืนยันสิทธิ์และการสละสิทธิ์

จะตองดําเนินการผานระบบบริหารจัดการสิทธิ์ของ ทปอ. ภายในระยะเวลาที่กําหนดไวเทานั้น ทั้งนี้ การสละสิทธิ์ที่ไดรับ

แลวเพื่อใชสิทธิ์ใหม จะกระทําไดเพียงครั้งเดียว การสละสิทธิ์นอกเหนือจากระยะเวลาไมนับเปนการสละสิทธิ์ในระบบกลาง  

4.2 ผูสมัครตองตรวจสอบและรับรองตนเองวามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร หากมหาวิทยาลัย

ตรวจสอบในภายหลังพบวาผูสมัครรายใดมีคุณสมบัติไมตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือวาผูนั้นขาดคุณสมบัติไมมี

สิทธิ์เขาศึกษา กรณีที่เสียคาสมัครแลวจะไมคืนเงินคาสมัครใหไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

5. เกณฑและวธิกีารคดัเลอืก  

5.1. เกณฑการคดัเลือก รอบ Inter Portfolio 1 และรอบ Inter Portfolio 2 

   - มผีลคะแนนมาตรฐาน ดงัตอไปนี ้

วชิา คะแนน คะแนนขัน้ต่าํ คาน้าํหนกั 

คณิตศาสตร 

- SAT (Math) 650 

60% - SAT Subject Test (Mathematics Level 2) 650 

- GSAT (Math) 650 

ภาษาอังกฤษ 

 

- SAT (EBRW) 450 

40% 

- GSAT (EBRW) 450 

- TOEFL (IBT) 80 

- IELTS 6.5 

- TU-GET (PBT) 550 

 - TU-GET (CBT) 80  

รวม   100% 

หมายเหตุ 

- คะแนนสอบ SAT/GSAT/TOEFL/IELTS/TU-GET ตองมีอายุไมเกิน 2 ป ณ วันสุดทายของการรับสมัคร 

- ผูสมัครสามารถยื่นผลคะแนนวิชาคณิตศาสตร และวิชาภาษาอังกฤษ ใหพิจารณาไดมากกวา 1 ประเภท 

-  คะแนน  SAT/GSAT(Math) และ  คะแนน  SAT/GSAT ( Evidence-Based Reading and Writing) 

สามารถใชผลสอบที่มาจากการสอบคนละครั้งได  โดยคะแนน SAT ผูสมัครตองสงฉบับจริงใหโครงการผาน         

Code: 8003 และคะแนน GSAT ผูสมัครตองสงคะแนนใหโครงการผานทางศูนยทดสอบสมรรถนะแหง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

 - การสอบสัมภาษณ: สอบสัมภาษณเปนภาษาอังกฤษ โดยผูสมัครที่ผานการคัดเลือกเขาสอบสัมภาษณตอง

แสดงเอกสารวุฒิการศึกษา และเอกสารประกอบการสมัครตางๆ ฉบับจริงพรอมสําเนาในวันสอบสัมภาษณ 
 

เกณฑการพจิารณารบัเขาศกึษา 

 - พิจารณาผูมสีิทธิ์เขาศึกษาจากคะแนนมาตรฐานและการสอบสัมภาษณ 
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5.2  เงือ่นไขอืน่ๆ  

5 .2.1 ผู มี สิ ท ธิ์ ส อบสั มภาษณต อ งดํ า เนิ นกา รขั้ นตอนต า ง  ๆ  ตามกํ า หนดการ ในประกาศนี้                                         

และมาสอบสัมภาษณในวัน และเวลาตามที่กําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์  

5 .2.2 ในการคัดเลือกผูมีสิทธิ์ เขาศึกษา จะพิจารณาจากผูสมัครที่มีคะแนนรวมเรียงตามลํา ดับ                    

ตามเกณฑคะแนนที่กําหนด ตามจํานวนนักศึกษาที่รับได  

5.2.3 ผู ส มั ค ร ที่ ศึ ก ษ า ใ น โ ร ง เ รี ย นน าน าช าติ ใ นป ร ะ เ ทศ ไทย หรื อ สถ า บั น ใ นต า ง ป ระ เทศ                                             

ที่ยังไมสําเร็จการศึกษาตองยื่นใบรับรองจากโรงเรียนวากําลังศึกษา Grade 12 หรือเทียบเทา และคาดวาจะจบ

การศึกษาระดับ Grade 12 ภายในเดือนกรกฎาคม 2565 พรอมทั้งผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย           

ณ ปจจุบัน เปนหลักฐานประกอบการสมัคร โดยผูสมัครจะตองสงหลักฐานการศึกษาใหคณะภายในวันแรกของการ

เปดเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2565 มิฉะนั้น ผูสมัครจะหมดสิทธิ์การเปนนักศึกษาของโครงการฯ 

5.2.4 การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบคัดเลือกถือเปนที่สิ้นสุด  

5.2.5 ผูสมัครไมสามารถขอรับเงินคาสมัครคืนไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

6.  การรบัสมคัร  

6.1 สมัครและสงเอกสารในระบบออนไลน ทางเว็บไซต www.be.econ.tu.ac.th   

6.2 คาสมัคร 1,000.- บาท (หนึง่พันบาทถวน) 

6.3 ชําระเงินคาสมัคร ผานทางเคานเตอรธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา 

การสมัครจะสมบูรณเมื่อโครงการฯ ไดรับหลักฐานการโอนเงินคาสมัครจากระบบของธนาคาร โดยผูสมัคร

สามารถตรวจสอบสถานะของการชําระเงินไดในระบบรับสมัครหลังจากการชําระเงิน 3 วันทําการ 

หากมีขอสงสัยสอบถามเพิ่มเติมไดที่ อีเมล be.admission@econ.tu.ac.th หรือโทรศัพท 02-613-2437-8 
 

7. กาํหนดการรบัสมคัร 

  ผูสมัครลงทะเบียนใชงานระบบ TCAS65 ที่ student.mytcas.com ตั้งแตวันที่ 9 ธันวาคม 2564 

กจิกรรม Inter Portfolio 

1 

Inter Portfolio 

2 

1. เปดรับสมัครและสงเอกสารผานระบบออนไลนที่ www.be.econ.tu.ac.th 9-29 ธ.ค. 64 14-30 มี.ค. 65 

2. ชําระเงินผานเคานเตอรธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา 

(สามารถตรวจสอบสถานะการชาํระเงินในระบบรบัสมัครหลังจากการชําระเงิน 

3 วันทําการ) 

9-30 ธ.ค. 64 14-31 มี.ค. 65 

3. ประกาศรายชื่อผูมีสทิธิ์สอบสัมภาษณ ที่ www.be.econ.tu.ac.th 12 ม.ค. 65 19 เม.ย. 65 

4. สอบสัมภาษณ 15-16 ม.ค. 65 23-24 เม.ย. 65 

5. ประกาศผลผูผานการคัดเลือก ที่ www.be.econ.tu.ac.th 31 ม.ค. 65 29 เม.ย.65 

6. ยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาในระบบบริหารจัดการสิทธิ์ ของ ทปอ (Clearing 

house) ที่ student.mytcas.com 

7-8 ก.พ. 65 4-5 พ.ค. 65 
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กิจกรรม  Inter Portfolio 

1 

Inter Portfolio 

2 

7. ชําระเงินคาขึน้ทะเบียนเปนนักศึกษาและคาธรรมเนียมการศึกษาฯ 

- จํานวนเงิน 74,185  บาท สาํหรับนักศึกษาที่มีสัญชาตไิทย  

- จํานวนเงิน 83,735 บาท สาํหรับนักศึกษาที่มิใชสัญชาติไทย เพื่อยืนยันสทิธิ์

เขาศึกษา และทางโครงการฯ จะไมคืนเงนิคาธรรมเนียมไมวากรณีใด ๆ  

17-18 ก.พ. 65 17-18 พ.ค. 65 

8. คณะ/โครงการประกาศรายชื่อผูยืนยันสิทธิ์ใหผูผานการคัดเลือก (ผูที่ยืนยันสิทธิ์

ทราบ) พรอมปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม/รายละเอียด ที่ผูยืนยันสิทธิ์ตองปฏิบัติ 

1 มี.ค. 65 30 พ.ค. 65 

* ผูผานการคัดเลือก ตองดําเนินการยืนยันสทิธิ์เขาศึกษาในระบบบริหารจัดการสิทธิ์ ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดี 

(ทปอ.) (Clearing house) ตามชวงเวลาที่กําหนด โดยขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาใหเปนไปตามกระบวนการ

จัดการและขั้นตอนของสมาคมที่ ทปอ. กําหนด   
 

8. หลักฐานประกอบการสมคัรออนไลน (รบัรองสาํเนาถกูตองทกุฉบบั) 

 8.1 สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน หรือ Passport     1 ชุด 

 8.2 สําเนาหลักฐานซึ่งแสดงวาสาํเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  1 ชุด 

  เชน สําเนาวฒุิการศึกษา สาํเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน สาํเนาใบรบัรองหรือ 

  ใบเทียบวุฒิตามที่ระบุในเงื่อนไขการสมัคร 

 8.3 สําเนาใบแสดงผลการสอบตาง ๆ ตามที่ระบไุว     1 ชุด 

 8.4 รูปถายสีหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนดาํ ขนาด 2 นิว้ (ถายไวไมเกิน 6 เดือน) 1 รูป 

 หมายเหตุ: ผูสมัครตองนาํหลักฐานตัวจริงและสาํเนามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ โดย 

  - คะแนน SAT และ SAT Subject Test ใหผูสมัครใชใบแสดงคะแนน (Download Report) ที่พิมพจาก

เว็ บ ไซต  www.collegeboard.com ในการผ านระบบรับสมั คร  และต องส งฉบับจริ ง ให โ ครงการผ าน                  

Code: 8003 (สามารถตรวจสอบสถานะการสงคะแนน SAT ไดที่ www.be.econ.tu.ac.th) 

  - คะแนน GSAT แคปภาพหนาจอที่แสดงคะแนน ในการอัปโหลดผานระบบรับสมัคร และผูสมัครตองสง

คะแนนใหโครงการผานทางศูนยทดสอบสมรรถนะแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

9. ขอกําหนดเรื่องการทดสอบสมรรถนะ GREATS และการจัดพื้นฐานความรูภาษาตางประเทศสําหรับผูมีสิทธิ์เขาศึกษา 

9.1 ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตองเขารับการทดสอบสมรรถนะ GREATS เพื่อนําไปใชในการ

ประเมินระดับสมรรถนะและทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา ทั้งนี้ หากมีผลการทดสอบเปนไปตามเกณฑที่

มหาวิทยาลัยกําหนด จะไดรับการยกเวนการเรียนวิชาศึกษาทั่วไปในสวนที่เกี่ยวของ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เรื่อง หลักเกณฑการยกเวนการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป สวนที่ 1 ดูรายละเอียดไดที่ https://tu.ac.th/academictu)  

9.2 ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาที่มีผลคะแนนสอบวิชาสามัญภาษาอังกฤษ หรือ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS 

หรือ GCE A-Level หรือ IBDP หรือ NCEE จะไดรับการจัดใหเรียนวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษตามระดับผลคะแนน หรือ

ไดรับการยกเวนการเรียนวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง เกณฑการจัดการ

เรียนวิชาดานทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ และดานการคิด อาน เขียน อยางมีวิจารญาณ สําหรับนักศึกษาเขา

ใหมระดับปริญญาตรี ดูรายละเอียดไดที่ https://tu.ac.th/academictu) 

9.3 ผูไมมีผลคะแนนภาษาอังกฤษใหสมัครสอบที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หรือหากไม

ประสงคจะสอบจะถูกจัดใหเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานตัวแรกสุด 
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10. เงื่อนไขของผูมสีทิธิข์ึน้ทะเบยีนเปนนกัศกึษา 

  10.1 เงื่อนไขของผูมสีทิธิข์ึน้ทะเบยีนเปนนกัศกึษา 

(1) ตองเปนผูผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตามหลักสตูรนี้  

(2) ตองเปนผูสํา เร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา                     

และหากปรากฏวาผูมีสิทธิ์เขาศึกษาไมสําเร็จการศึกษาตามที่กําหนด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะไมรับเขาศึกษา 

(3) ตองเปนผูยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาผานระบบของที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) 

(4) ตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหามตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร                

วาดวยการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  

(5) การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา ตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561            

หากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ตรวจสอบพบภายหลงัวาผูมสีทิธิเ์ขาศกึษาคนใดมคีุณสมบตัไิมครบถวนตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัยจะถือวาการมีสิทธิ์เขาศึกษาในครั้งนี้ เปนโมฆะและจะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ 

10.2 รายละเอียดการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 

ผูที่ยืนยันสิทธิ์การเขาศึกษากับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา และ

รายละเอียดการข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา พรอมปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม ใหทราบภายหลัง ที่ www.reg.tu.ac.th 

หากมีขอสงสัยประการใด สามารถติดตอสอบถามไดที่ งานรับเขาและทะเบียนประวัตินักศึกษา สํานักงานทะเบียน

นักศึกษา โทรศัพท  025644440-79 ตอ 1603-1609 เเละ 1626 
 

11.  อัตราคาธรรมเนยีมการศึกษา  

นักศึกษาตองเสียคาธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ตามรายละเอียดที่ปรากฏในระเบียบ                          

และประกาศดังตอไปนี้ 

11 .1 ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ว าดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรี                 

โครงการพิเศษ พ.ศ. 2553 

11.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ว าดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรี               

โครงการพิเศษ พ.ศ. 2553 ฉบับแกไขเพิ่มเติม คร้ังที่ 3 พ.ศ. 2555 

11.3 ประกาศคณะเศรษฐศาสตร เร่ือง คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาหลักสูตร ระดับชั้นปริญญาตรี 

โครงการพิเศษ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ (B.E.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2554 

 

ประกาศ   ณ   วันที่        พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

 
 

(รองศาสตราจารย ดร. พิภพ อุดร) 

รองอธิการบดีฝายวชิาการ 

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
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