ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจําปีการศึกษา 2562
โดยที่ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ เห็ น สมควรเปิ ด รั บ สมั ค รบุ คคลเข้ า ศึ ก ษา โครงการปริ ญ ญาตรี
ภาคพิเศษ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประจําปีการศึกษา
2562 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอประกาศกําหนดการรับสมัคร และการคัดเลือก ตลอดจนรายละเอียด
ต่างๆ ดังต่อไปนี้
1.

สถานที่จัดการเรียนการสอน
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ศึกษาที่มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สงวนสิทธิ์ในการ
กําหนดสถานที่ศึกษาตามความเหมาะสม โดยมติสภามหาวิทยาลัย
2.

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาภาคสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ
เทียบเท่า ทั้งในและต่างประเทศ ตามระบบการศึกษาของประเทศไทยหรือต่างประเทศ
หมายเหตุ: ผู้สมัครที่กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ หรือโรงเรียน
นานาชาติในประเทศไทย ต้องส่งหลักฐานการศึกษาให้โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีพิจารณา ตามเกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562 ของที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทยประกาศไว้
2.1.2 ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา
2.1.3 ไม่เป็นผู้ผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
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2.1.4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
อย่างเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดย
เคร่งครัดทุกประการ
2.1.5 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีหลักฐานแสดงตามที่ทาง
ราชการออกให้
2.1.6 ไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระทําผิดหรือร่วมกระทําทุจริตในการสอบคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
2.2 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนนการทดสอบความรู้มายื่นเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก ณ ขณะที่
สมัครออนไลน์ โดยผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนนดังต่อไปนี้
2.2.1 คะแนนสอบ SAT (Scholastic Aptitude Test) ที่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ําที่กําหนด โดย
(1) ผลคะแนนสอบจะต้องเป็นคะแนนของการสอบในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่านั้น และคะแนนสอบจะต้องเป็นคะแนนที่มาจากการสอบในครั้งเดียวกัน
(2) ผู้สมัครจะต้องดําเนินการขอให้ Educational Testing Service (ETS) หรือ
The College Board ส่งผลการสอบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยตรงมายังโครงการฯ โดยรหัสของโครงการฯ
คือ 0288 (Thammasat University) ทั้งนี้ ผลคะแนนสอบจะต้องส่งถึงโครงการฯ ภายในวันสุดท้ายของการ
ปิดรับสมัคร คือภายในวันที่ 17 มกราคม 2562 และ
2.2.2 คะแนนสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้คือ
คะแนนสอบ TOEFL หรือ IELTS หรือ TU-GET ที่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ําที่กําหนด โดย
(1) ผลคะแนนดังกล่าวจะต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบถึงวันที่ยื่นสมัครเข้าศึกษา
(2) ผู้สมัครจะต้องสแกนใบรายงานผลคะแนนสอบฉบับจริงตามที่แจ้งไว้ในการสมัคร
ออนไลน์ แล้วอัปโหลดผลคะแนนสอบผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ของโครงการฯ ภายในวันสุดท้ายของการปิด
รับสมัครคือภายในวันที่ 17 มกราคม 2562
3.

จํานวนรับทั้งหลักสูตร 160 คน
มีการรับนักศึกษาจํานวน 1 รอบ ดังนี้
สาขาวิชา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

รอบ Inter 2
60 คน
100 คน
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4.

เงื่อนไขการสมัคร
4.1 ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์คนละ 1 สิทธิ์ ในการตัดสินใจเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถ
สมัครได้หลายสาขาวิชาหรือสมัครรอบใดก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด แต่เมื่อยืนยันสิทธิ์แล้วจะไม่สามารถ
สมัครเข้ารับการคัดเลือกในรอบถัดไป หากต้องการสมัครในรอบถัดไป จะต้องสละสิทธิ์ที่มีอยู่ก่อน ซึ่งการ
ยืนยันสิ ทธิ์และการสละสิทธิ์ จะต้องดําเนิ นการผ่ านระบบบริหารจัดการสิทธิ์ของ ทปอ. ภายในระยะเวลาที่
กํ าหนดไว้ เท่ านั้ น ทั้ งนี้ การสละสิ ทธิ์ ที่ ได้ รั บแล้ วเพื่ อใช้ สิ ทธิ์ ใหม่ จะกระทํ าได้ เพี ยงครั้ งเดี ยว การสละสิ ท ธิ์
นอกเหนือจากระยะเวลาไม่นับเป็นการสละสิทธิ์ในระบบกลาง
4.2 ผู้ ส มั ค รต้ อ งตรวจสอบและรั บ รองตนเองว่ า มี คุ ณสมบั ติ ต รงตามประกาศการรั บ สมั คร หาก
มหาวิทยาลัยตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือว่า
ผู้นั้นขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา กรณีที่เสียค่าสมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5.

วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก
การคัดเลือกจะพิจารณาจาก
5.1 คะแนนการทดสอบความรู้ และคะแนนการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
คะแนนสอบที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือก ได้แก่ คะแนนสอบ SAT และ คะแนนสอบ TOEFL หรือ
IELTS หรือ TU-GET ตามเกณฑ์ที่กําหนด การกําหนดคะแนนขั้นต่ําและค่าน้ําหนักมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
คะแนนสอบ SAT
วิชา

กําหนดคะแนนขั้นต่ํา
Mathematics
600 คะแนน
Evidence-Based Reading and Writing
460 คะแนน
คะแนนรวม Mathematics และ Evidence-Based Reading
1,200 คะแนน
and Writing
คะแนนสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
คะแนน
กําหนดคะแนนขั้นต่ํา
TOEFL Internet-based
80 คะแนน
IELTS
6.0 คะแนน
ทั้งนี้ แต่ละส่วนจะต้องได้คะแนนขั้นต่ํา 5.5 คะแนน
TU-GET Paper-based
550 คะแนน

ค่าน้ําหนัก
45 เปอร์เซ็นต์
45 เปอร์เซ็นต์
90 เปอร์เซ็นต์

ค่าน้ําหนัก
-

คณะกรรมการพิจารณารับนักศึกษาเข้าศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีจะพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์ตามจํานวนที่เห็นสมควร ทั้งนี้ จะพิจารณาจากลําดับผลคะแนนรวมของคะแนนสอบ SAT ของ
ผู้สมัครเป็นสําคัญ
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5.2 การเขียนเรียงความและการสอบสัมภาษณ์
กํา หนดสอบเขี ย นเรี ย งความและสอบสั มภาษณ์ ในวั นที่ 27 มกราคม 2562 โดยคณะกรรมการ
สอบสั มภาษณ์ ซึ่งแต่ งตั้ งโดยมหาวิ ทยาลัย ธรรมศาสตร์ การกํ า หนดคะแนนขั้ น ต่ํา และค่ าน้ํ า หนั กของการ
สอบสัมภาษณ์มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
กําหนดคะแนนขั้นต่ํา
ค่าน้ําหนัก
5 คะแนน
10 เปอร์เซ็นต์
การพิจารณาและการตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการพิจารณารับนักศึกษาเข้าศึกษา
ระดับชั้นปริญญาตรีถือเป็นที่สิ้นสุด
ผู้ มี สิ ท ธิ์ ส อบสั ม ภาษณ์ ต้ อ งมารายงานตั ว ต่ อ โครงการฯ ทั้ ง นี้ ร ายละเอี ย ดวั น เวลาและสถานที่
รายงานตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ให้ดูจากอินเทอร์เน็ตที่ www.bba.tbs.tu.ac.th ผู้สมัครจะต้องนําเอกสาร
หลักฐานดังต่อไปนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจําห้องสอบสัมภาษณ์
1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 - 2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 1 ใบ
2. บัตรประจําตัวประชาชน (กรณีเป็นชาวไทย) หรือ พาสปอร์ต (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
3. ผลคะแนนสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS หรือ TU-GET ตามที่ได้
แจ้งไว้ในระบบรับสมัครออนไลน์
4. หลักฐานรับรองวุฒิการศึกษา
4.1 ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ เที ย บเท่ า แสดงหลั ก ฐานระเบี ย น
ผลการเรียนที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 รวม 6 ภาคการศึกษา
และประกาศนียบัตร
4.2 ผู้ที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แสดงหลักฐานระเบียนผลการเรียน
ที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 (ภาค 1) รวม 5 ภาคการศึกษา
4.3 ผู้ สํ า เร็ จ การศึ กษาจากโรงเรี ย นนานาชาติ ในประเทศไทย หรื อจากสถาบั น การศึ กษาใน
ต่างประเทศ แสดงหลักฐานระเบียนผลการเรียน และประกาศนียบัตร รายละเอียดตามประกาศของที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่องเกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระบบการ
คัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562
4.4 ผู้ที่กําลังศึกษาในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย หรือกําลังศึกษาในสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศ แสดงหลักฐานระเบียนผลการเรียนที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ตั้งแต่เกรด 10 จนถึง
วันรับสมัคร และจดหมายรับรองจากโรงเรียนว่าจะสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
จากสถาบันการศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่
หลั กฐานตามข้อ 2 – 4 ข้ างต้น ผู้ สมั ครจะต้ องแสดงเอกสารฉบั บจริง พร้ อมสํา เนา 1 ฉบับ และ
ผู้สมัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้องด้วยตนเองทุกฉบับ ทั้งนี้ผู้สมัครจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นจากการแจ้งข้อมูลเท็จ ซึ่งจะมีผลให้ผู้สมัครหมดสิทธิ์ในการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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5. ผู้ที่ไม่สามารถเข้าสอบสัมภาษณ์ได้ตามวันและเวลาที่กําหนดไว้ ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้
5.1 กรณีที่ผู้สมัครอยู่ในประเทศไทย แต่ไม่สามารถเข้าสอบสัมภาษณ์ตามที่กําหนดได้ เนื่องจาก
มี เ หตุ อั น ควร ให้ ส่ ง จดหมายขอเลื่ อ นสอบสั ม ภาษณ์ พร้ อ มระบุ เ หตุ ผ ลความจํ า เป็ น และแนบเอกสาร
ประกอบการพิจารณาส่งมาที่อีเมล bbaadmissions@tbs.tu.ac.th ภายในวันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา
16.00 น. เพื่อโครงการฯ จะได้พิจารณาการให้สิทธิ์เลื่อนสอบสัมภาษณ์
โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้เลื่อนสอบสัมภาษณ์ หากเหตุที่ผู้สมัครแจ้งนั้นไม่ถือเป็นเหตุ
อันควร และจะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ในการเข้าสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการโครงการฯ
ถือเป็นที่สิ้นสุด
5.2 กรณีผู้สมัครกําลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ และต้องการขอสอบสัมภาษณ์ทาง Skype ให้ส่ง
จดหมายขอเลื่อนสอบสัมภาษณ์ พร้อมระบุเหตุผล ความจําเป็น และแนบเอกสารประกอบการพิจารณาส่งมาที่
อีเมล bbaadmissions@tbs.tu.ac.th ภายในวันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 16.00 น. เพื่อโครงการฯ จะได้
พิจารณาการให้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทาง Skype ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารตามข้อ 1 – 4 ข้างต้น พร้อม
จดหมายรับรองว่ากําลังศึกษาอยู่จริงจากสถาบันการศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศมาพร้อมกับจดหมาย
ขอเลื่อนสอบสัมภาษณ์
โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้สอบสัมภาษณ์ทาง Skype หากไม่ได้รับเอกสารดังกล่าวข้างต้น
ภายในเวลาที่ กํ า หนด และจะถื อ ว่ า ผู้ ส มั ค รสละสิ ท ธิ์ ใ นการเข้ า สอบสั ม ภาษณ์ ทั้ ง นี้ การพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการโครงการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
5.3 เงื่อนไขอื่นๆ
5.3.1 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องดําเนินการขั้นตอนต่างๆ ตามกําหนดการในประกาศนี้ และ
มาสอบสัมภาษณ์ในวัน และเวลาตามที่กําหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
5.3.2 เมื่อมหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์แล้ว ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
สัมภาษณ์นําหลักฐานต่างๆ ตามที่กําหนดมอบให้โครงการฯ ในวันสอบสัมภาษณ์ ถ้าผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
ไม่สามารถนําหลักฐานดังกล่าวมามอบตามกําหนดจะถือว่าผู้นั้นหมดสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
5.3.3 ผู้ ส มั ค รที่ ยั ง ไม่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาให้ ยื่ น ผลการศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
อย่างน้อย 5 ภาคการศึกษาเป็นหลักฐานประกอบการสมัคร ทั้งนี้ ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจะต้อง
ส่งหลักฐานการสําเร็จการศึกษา ได้แก่ ระเบียนผลการเรียนที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ตั้งแต่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 รวม 6 ภาคการศึกษา และประกาศนียบัตร ให้คณะภายในวันแรกของการเรียน
ในภาค 1 ปีการศึกษา 2562 มิฉะนั้นผู้สมัครจะหมดสิทธิ์การเป็นนักศึกษาของโครงการฯ
5.3.4 ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะพิจารณาจากผู้สมัครที่มีคะแนนรวมเรียงตามลําดับ
ตามเกณฑ์คะแนนที่กําหนด ตามจํานวนนักศึกษาที่รับได้ในแต่ละกลุ่มของแต่ละสาขา
5.3.5 การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
5.3.6 ผู้สมัครไม่สามารถขอรับเงินค่าสมัครคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
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6.

การรับสมัคร
6.1 สมัครและส่งเอกสารการสมัครในระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ www.bba.tbs.tu.ac.th
6.2 ค่าสมัคร 1,500 บาท
6.3 ชําระเงินค่าสมัครผ่านระบบ Teller Payment ของธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน)

ขั้นตอนการสมัคร
1. ผู้สมัครบันทึกข้อมูลการสมัครผ่านระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ www.bba.tbs.tu.ac.th ในช่วง
ระยะเวลาที่กําหนด
2. ผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้
ถูกต้องก่อนนําไปชําระเงินค่าสมัครที่ธนาคาร หากพบว่ามีการกรอกข้อมูลผู้สมัครไม่ถูกต้อง ขอให้ผู้สมัคร
ดําเนินการแก้ไขข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครที่บันทึกในระบบออนไลน์เป็นสําคัญ
3. กรณีผู้สมัครอยู่ในประเทศไทย ให้ผู้สมัครนําใบสมัครส่วนที่พิมพ์จากระบบรับสมัครไปยื่นชําระ
เงิ น ค่ า สมั ค รผ่ า นระบบ Teller Payment ที่ ธ นาคารกรุ ง ไทยจํ า กั ด (มหาชน) ได้ ทุ ก สาขาทั่ ว ประเทศ
ในระหว่างช่วงระยะเวลาที่กําหนด โดยชําระค่าสมัครตามอัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร 1,500 บาท พร้อม
ค่า ธรรมเนี ยมธนาคารในอัต ราที่ธ นาคารกํ าหนด เมื่ อชํ าระเงิน ค่า สมั ครที่ธ นาคารเรีย บร้ อยแล้ ว จะถือว่ า
การสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์ หากผู้สมัครรายใดมิได้ดําเนินการชําระเงินค่าสมัครผ่านระบบ Teller Payment
ของธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน) ภายในช่วงระยะเวลาที่กําหนดจะถือว่าการกรอกข้อมูลการสมัครใน
ระบบออนไลน์เป็นโมฆะ
4. กรณีผู้สมัครอยู่ในต่างประเทศ ให้ผู้สมัครพิมพ์ใบชําระเงินค่าสมัครในรูปแบบ pdf ไฟล์ แล้วโอน
เงินจํานวน US$60 เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ตามรายละเอียดดังนี้คือ
ชื่อบัญชี “Thammasat Business School”
เลขที่บัญชี 985-7-39010-2
SWIFT Code KRTHTHBK
ผู้ส มั ครนํ า หลั กฐานการชํ า ระเงิน และใบชํา ระเงิ น ค่า สมัครในรู ป แบบ pdf ไฟล์ ส่งอี เ มลถึ งโครงการฯ
ที่ bbaadmissions@tbs.tu.ac.th ภายในวันที่ 18 มกราคม 2562 หากผู้สมัครรายใดมิได้ดําเนินการโอนเงิน
ผ่านบัญชี และมิได้ส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้กับโครงการฯ ตามวันที่ที่กําหนด จะถือว่าการกรอกข้อมูลการ
สมัครในระบบออนไลน์เป็นโมฆะ
5. ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการชําระเงินค่าสมัครได้หลังการชําระเงินค่าสมัครแล้ว 3 วัน
ทําการ โดยตรวจสอบทางอินเทอร์เน็ตที่ www.bba.tbs.tu.ac.th
6. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกและไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น
หากมี ข้ อสงสั ย สอบถามเพิ่ มเติ มได้ ที่ อี เ มล bbaadmissions@tbs.tu.ac.th หรื อโทรศั พ ท์
0 2225 2113
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7. กําหนดการรับสมัคร
รายละเอียด

รอบ Inter 2
วันที่ 17 ธันวาคม 2561 – วันที่ 17 มกราคม 2562
ทางอินเทอร์เน็ตที่ www.bba.tbs.tu.ac.th
วันที่ 17 ธันวาคม 2561 – วันที่ 18 มกราคม 2562
ผ่านระบบ Teller Payment ธนาคารกรุงไทยจํากัด
(มหาชน)
วันที่ 24 มกราคม 2562
ทางอินเทอร์เน็ตที่ www.bba.tbs.tu.ac.th
วันที่ 27 มกราคม 2562
ดูรายละเอียดทางอินเทอร์เน็ตที่
www.bba.tbs.tu.ac.th
วันที่ 31 มกราคม 2562
ทางอินเทอร์เน็ตที่ www.bba.tbs.tu.ac.th
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
ทางอินเทอร์เน็ตที่ www.bba.tbs.tu.ac.th
วันที่ 24 - 25 เมษายน 2562
ดูรายละเอียดทางอินเทอร์เน็ตที่
www.mytcas.com/TCAS62
วันที่ 27 เมษายน 2562
ทางอินเทอร์เน็ตที่ www.bba.tbs.tu.ac.th
วันที่ 29 เมษายน 2562 – วันที่ 5 พฤษภาคม 2562
ดูรายละเอียดทางอินเทอร์เน็ตที่
www.bba.tbs.tu.ac.th
วันที่ 7 พฤษภาคม 2562
ทางอินเทอร์เน็ตที่ www.bba.tbs.tu.ac.th

7.1 เปิดรับสมัคร
7.2 ชําระเงินค่าสมัคร

7.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
7.4 สอบสัมภาษณ์

7.5 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
7.6 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับโครงการฯ
7.7 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบบริหารจัดการสิทธิ์
ของ ทปอ. (Clearing House) (1)
7.8 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
7.9 ชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาค 1
ปีการศึกษา 2562 เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (2)

7.10 ประกาศรายชื่อผู้ชําระเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์
เข้าศึกษา
หมายเหตุ
(1)
ผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ กต้ อ งดํ า เนิ น การยื น ยั น สิ ท ธิ์ เ ข้ า ศึ ก ษาในระบบบริ ห ารจั ด การสิ ท ธิ์ ข อง ทปอ.
(Clearing House) ตามช่วงเวลาที่กําหนด โดยขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาให้เป็นไปตามกระบวนการ
จัดการและขั้นตอนของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กําหนด
(2)
ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องชําระเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการฯ ได้แก่ ค่าธรรมเนียม
การศึกษาประจําภาค 1 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นอัตราแบบเหมาจ่าย ดังนี้
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นักศึกษาสัญชาติไทย
จํานวน 110,300 บาท
นักศึกษาต่างชาติ
จํานวน 119,900 บาท
หากผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาไม่ชําระเงินตามจํานวนที่กําหนดภายในเวลาที่กําหนด โครงการฯ จะถือว่า
การมีสิทธิ์เข้าศึกษาในครั้งนี้เป็นโมฆะ
ในกรณีที่ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาได้ชําระเงินตามข้อ (2) แล้ว และมีความประสงค์สละสิทธิ์การเข้า
ศึกษาในภายหลัง โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินจํานวนดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการโครงการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
9.

การจัดระดับพื้นฐานความรู้ภาษาต่างประเทศสําหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ได้ มี ก ารกํ า หนดให้ ผู้ ที่ ผ่ า นการคั ด เลื อ กเข้ า ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ทุกคนจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษและสมรรถนะ GREATS เพื่อนําไปใช้ใน
การประเมินระดับสมรรถนะ และทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา รวมทั้งนําไปจัดทําระบบ
สําหรับการส่งเสริมการสร้างสมรรถนะตามแนวทาง GREATS เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพสูงสุด
ตามศักยภาพของแต่ละคน ซึ่งนําไปสู่การเป็นผู้นํารุ่นใหม่ที่ประสบความสําเร็จในศตวรรษที่ 21
10.

เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
10.1 ต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามโครงการนี้
10.2 ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และหาก
ปรากฏว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สําเร็จการศึกษาตามที่กําหนด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะไม่รับเข้าศึกษา
หากมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ต รวจสอบพบภายหลั ง ว่ า ผู้ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า ศึ ก ษาคนใดมี คุ ณ สมบั ติ
ไม่ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษาในครั้งนี้เป็นโมฆะ และจะไม่คืนเงินให้
ไม่ว่ากรณีใดๆ
10.3 ต้องไม่มีชื่อในทะเบียนนักศึกษาหรือนิสิตของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอื่นทั้งในและ
ต่างประเทศ หากภายหลังพบว่ามีชื่อในทะเบียนนักศึกษาหรือนิสิตของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอื่น
ผู้นั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาทันที ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
10.4 ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบ
ภายหลั งว่า ผู้ ใดปลอม ใช้ หรื ออ้ า งเอกสารปลอมในการสมั คร หรื อการคั ด เลื อก หรื อการขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น
นักศึกษา มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อผู้นั้นออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และดําเนินคดี
ตามกฎหมายอาญาต่อไป
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