ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในโครงการหลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อมวลชนศึกษา
ภาคภาษาอังกฤษ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2560
----------------------------------------------------โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ใน
หลักสูตรวารสารศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช าสื่อมวลชนศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ คณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน ประจาปีการศึกษา 2560 จึงขอประกาศรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การจัดการเรียนการสอน
โครงการหลั ก สู ตรวารสารศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าสื่ อ มวลชนศึ กษา ภาคภาษาอั งกฤษ
“Bachelor of Arts in Journalism (Mass Media Studies) : B.J.M.” เปิดสอนระดับปริญญาตรี โดยการ
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ทั้งนี้ การเปลี่ย นแปลงสถานที่ศึกษา มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ส งวนสิทธิ์ ในการกาหนด
สถานที่ศึกษาตามความเหมาะสมโดยมติสภามหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
2. จานวนรับนักศึกษา
จานวนรวม 80 คน ทั้งนี้จานวนการรับอาจจะรับไม่ครบตามจานวนที่ระบุไว้ ในกรณีที่ผู้สมัคร
มีคุณสมบัติต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด หรือขาดคุณสมบัติที่เหมาะสม หรือผู้สมัครไม่มารายงานตัวครบจานวน
3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
3.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้น
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 หรื อ เที ย บเท่ า จากสถาบั น การศึ ก ษาในหรื อ ต่ า งประเทศที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองจาก
กระทรวงศึกษาธิการ
(2) เป็ นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา
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(3) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง หรือถูกลงโทษเนื่องจากการกระทา
ความผิด
(4) เข้ามาอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
3.2 คุณสมบัติเฉพาะ
(1) นักเรียนสัญชาติไทยที่จบการศึกษาจากโรงเรียนในสายสามัญหรือเทียบเท่า
- ผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ต้องมีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPA)ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ
- ผู้ที่กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา
(ม.4-ม.6 ภาคแรก) ไม่น้อยกว่า 2.50
- มีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่
วันสมัครสอบ) ดังนี้
SAT
กาหนดเกณฑ์ขั้นต่า
1,100 คะแนน
(รวม 3 ส่วน Math, Reading, และ Writing)
SAT (New SAT) กาหนดเกณฑ์ขั้นต่า
400 คะแนน
(เฉพาะส่วน Evidence-Based Reading and Writing)
TOEFL
กาหนดเกณฑ์ขั้นต่า
500 คะแนน สาหรับ
Paper Based Test (PBT) หรือ
61 คะแนนสาหรับ Internet Based Test (IBT) หรือ
173 คะแนนสาหรับ Computer-Based Test (CBT)
IELTS
กาหนดเกณฑ์ขั้นต่า
5.5 คะแนน
TU-GET
กาหนดเกณฑ์ขั้นต่า
500 คะแนน
(2) นักเรียนสัญชาติไทยที่จบการศึกษาจากต่างประเทศหรือจากโรงเรียนนานาชาติ
ในประเทศ
- ผู้ส าเร็จ การศึกษาระดับมัธ ยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศต้องแสดงใบ
เที ย บวุฒิ เท่ ามั ธ ยมศึ กษาตอนปลายจากกระทรวงศึ กษาธิก าร หรือ โรงเรีย น
นานาชาติในประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย
สะสม 3 ปีสุดท้าย ไม่น้อยกว่า 2.50
- ผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีผลสอบ ดังนี้
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-

1) ผู้ที่ใช้ผลสอบ GCE , GCSE หรือ IGCSE ต้องสอบผ่านอย่างต่า 5 รายวิชาไม่
ซ้ากัน แต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ากว่า C
2) ผู้สมัครที่ใช้ผลการสอบ IB ต้องสอบผ่านอย่างต่า 5 รายวิชาไม่ซ้ากัน แต่ละ
วิชาได้เกรดไม่ต่ากว่า 4.00
3) ผู้สมัครที่ใช้ผลการสอบ GED ต้องสอบผ่านอย่างต่า 5 รายวิชาไม่ซ้ากัน แต่
ละวิชาได้คะแนนไม่ต่ากว่า 500 คะแนน
ผู้ส มัครต้องมีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง (ผลสอบไม่
เกิน 2 ปี นับแต่วันสมัครสอบ) ดังนี้
SAT
กาหนดเกณฑ์ขั้นต่า
1,100 คะแนน
(รวม 3 ส่วน Math, Reading, และ Writing)
SAT (New SAT) กาหนดเกณฑ์ขั้นต่า
400 คะแนน
(เฉพาะส่วน Evidence-Based Reading and Writing)
TOEFL
กาหนดเกณฑ์ขั้นต่า
500 คะแนน สาหรับ
Paper Based Test (PBT) หรือ
61 คะแนนสาหรับ Internet Based Test (IBT) หรือ
173 คะแนนสาหรับ Computer-Based Test (CBT)
IELTS
กาหนดเกณฑ์ขั้นต่า
5.5 คะแนน
TU-GET
กาหนดเกณฑ์ขั้นต่า
500 คะแนน

(3) นักเรียนต่างชาติทุกกรณี
- ผู้สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรองหรือสาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนต่างประเทศ
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3 ปีสุดท้าย (GPA) ไม่น้อยกว่า 2.50
- ผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีผลสอบ ดังนี้
1) ผู้ที่ใช้ผลสอบ GCE , GCSE หรือ IGCSE ต้องสอบผ่านอย่างต่า 5 รายวิชา
ไม่ซ้ากัน แต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ากว่า C
2) ผู้ ส มั ค รที่ ใช้ ผ ลการสอบ IB ต้ อ งสอบผ่ า นอย่ า งต่ า 5 รายวิ ช าไม่ ซ้ ากั น
แต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ากว่า 4.00
3) ผู้ ส มั ค รที่ ใช้ ผ ลการสอบ GED ต้อ งสอบผ่ านอย่างต่ า 5 รายวิช าไม่ ซ้ ากั น
แต่ละวิชาได้คะแนนไม่ต่ากว่า 500 คะแนน
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- ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง (ผลสอบไม่เกิน
2 ปี นับแต่วันสมัครสอบ) ดังนี้
SAT
กาหนดเกณฑ์ขั้นต่า
1,100 คะแนน
(รวม 3 ส่วน Math, Reading, และ Writing)
SAT (New SAT) กาหนดเกณฑ์ขั้นต่า
400 คะแนน
(เฉพาะส่วน Evidence-Based Reading and Writing)
TOEFL
กาหนดเกณฑ์ขั้นต่า
500 คะแนน สาหรับ
Paper Based Test (PBT) หรือ
61 คะแนนสาหรับ Internet Based Test (IBT) หรือ
173 คะแนนสาหรับ Computer-Based Test (CBT)
IELTS
กาหนดเกณฑ์ขั้นต่า
5.5 คะแนน
TU-GET
กาหนดเกณฑ์ขั้นต่า
500 คะแนน
4. เงื่อนไขการสมัคร
4.1 กรณีผู้สมัครอยู่ในประเทศไทย
(1) ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร หาก
มหาวิทยาลัยตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัครถือว่าผู้นั้น
ขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา กรณีที่เสียค่าสมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
(2) เมื่อมหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการสอบข้อเขียนเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
แล้ว ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ตามวันที่กาหนด พร้อมนาหลักฐานมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
หรือกรรมการสอบสัมภาษณ์ ถ้าผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไม่สามารถนาหลักฐานดังกล่าวทั้งหมดมามอบตาม
กาหนด จะถือว่าผู้นั้นหมดสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ดังมีหลักฐานที่จะต้องนามาแสดงต่อไปนี้
1. ใบสมัครพร้อมประวัติที่พิมพ์ทาง Internet ที่ www.jc.tu.ac.th/bjm
2. บัตรประจาตัวประชาชนหรือพาสปอร์ต (ฉบับจริงพร้อมสาเนาที่ผู้สมัครลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
3. หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (ฉบับจริง)
4. หนั งสื อ แสดงผลการศึ ก ษา ซึ่ ง มี อ ายุ ไม่ เกิ น 1 เดื อ น นั บ จากวั น สอบสั ม ภาษณ์
(ฉบับจริงพร้อมสาเนาที่ผู้สมัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) ดังนี้

5
4.1 ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
สายสามัญหรือเทียบเท่า (ผู้ที่สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติหรือจาก
ต่างประเทศต้องนาหนังสือรับรองคุณวุฒิที่กระทรวงศึกษาธิการออกให้มาแสดง
พร้อมสาเนา 1 ฉบับ)
4.2 หนังสือแสดงผลการสอบภาษาอังกฤษฉบับจริงที่ออกให้โดยสถาบันผู้จัดสอบ
พร้อมสาเนาหนังสือดังกล่าว 1 ฉบับ
เอกสารตามข้อ 3 และ 4 ต้องแสดงเอกสารฉบับจริง พร้อมสาเนาที่ผู้สมัครลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้องด้วยตนเองทุกฉบับ ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการให้
ข้อมูลเท็จและหมดสิทธิ์ในการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4.2 กรณีผู้สมัครอยู่ต่างประเทศ
(1) ผู้ ส มั ค รจะต้ อ งก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ใ นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 หรื อ เที ย บเท่ า ในสถาบั น
การศึกษาจากต่างประเทศ หรือ พานักอยู่ในต่างประเทศ ณ วันที่สมัคร หรือตามที่คณะกรรมการบริหาร
โครงการฯ พิจารณาเห็นชอบ
(2) ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร หาก
มหาวิทยาลัยตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัครถือว่าผู้นั้น
ขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา กรณีที่เสียค่าสมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
(3) ผู้สมัครจะต้องเข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ณ สถานที่ที่กาหนดไว้ตามวันที่กาหนด
พร้ อมน าหลั กฐานมาแสดงต่อเจ้ าหน้ าที่ ห รือกรรมการสอบสั มภาษณ์ ถ้า ผู้ สมั ค รไม่ส ามารถน าหลัก ฐาน
ดังกล่าวทั้งหมดมามอบตามกาหนด จะถือว่าผู้นั้นหมดสิทธิ์เข้าสอบสัม ภาษณ์ ดังมีหลักฐานที่จะต้องนามา
แสดงต่อไปนี้
1. ใบสมัครพร้อมประวัติที่พิมพ์ทาง Internet ที่ www.jc.tu.ac.th/bjm
2. บั ตรประจาตัวประชาชนสาหรับผู้สมัครสัญชาติไทยหรือพาสปอร์ต สาหรับผู้ สมัคร
ชาวต่างประเทศ (ฉบับจริงพร้อมสาเนาที่ผู้สมัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
3. หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (ฉบับจริง)
4. หนังสือแสดงผลการศึกษา ซึ่งมีอายุไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับ
จริงพร้อมสาเนาที่ผู้สมัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) ดังนี้
4.1 ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
สายสามัญหรือเทียบเท่า (ผู้ที่สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติหรือจาก
ต่างประเทศต้องนาหนังสือรับรองคุณวุฒิที่กระทรวงศึกษาธิการออกให้มาแสดง
พร้อมสาเนา 1 ฉบับ)
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4.2 หนังสือแสดงผลการสอบภาษาอังกฤษฉบับจริงที่ออกให้โดยสถาบันผู้จัดสอบ
พร้อมสาเนาหนังสือดังกล่าว 1 ฉบับ
เอกสารตามข้อ 3 และ 4 ต้องแสดงเอกสารฉบับจริงพร้อมสาเนาที่ผู้สมัครลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้องด้วยตนเองทุกฉบับ ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการให้
ข้อมูลเท็จและหมดสิทธิ์ในการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5. การรับสมัคร
กาหนดการรับสมัคร
รับสมัครผ่านระบบ INTERNET ที่ www.jc.tu.ac.th/bjm วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559
– วันพุธที่ 4 มกราคม 2560
ขั้นตอนการรับสมัคร
5.1 กรณีผู้สมัครอยู่ในประเทศไทย
5.1.1 ผู้ ส มั ค รกรอกข้อ มูล การสมัค รให้ ถู กต้อ งและครบถ้ว น ผ่ านระบบ INTERNET ที่
www.jc.tu.ac.th/bjm ตามวันที่ที่กาหนด (กรุณากรอกชื่อ นามสกุล และเลขประจาตัวประชาชนสาหรับ
ผู้ส มัครสัญ ชาติไทย หรือ หมายเลขหนังสือเดิน ทางสาหรับ ผู้ส มัค รชาวต่างประเทศให้ถูก ต้อ ง ) เมื่อกรอก
ข้อ มูล ครบถ้ว นแล้ว ผู ้ส มัค รจะต้อ งกดปุ ่ม ยืน ยัน (SUBMIT) เพื ่อ ส่ง ข้อ มูล ประวัติส ่ว นตัว ผ่า นระบบให้
มหาวิทยาลัย
5.1.2 ผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกข้อมูลบน INTERNET เรียบร้อยแล้วและ
ตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องก่อนนาไปชาระเงินค่าสมัครที่ธ นาคาร มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการ
สมัครที่บันทึกในระบบ INTERNET เป็นสาคัญ
5.1.3 ผู้ ส มั ค รพิ ม พ์ ใ บ Pay-in ผ่ า นระบบ INTERNET น าไปยื่ น ช าระเงิ น ค่ า สมั ค รที่
เคาน์ เตอร์ ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ ได้ ทุ ก สาขาทั่ ว ประเทศ ตั้ ง แต่ วั น อั ง คารที่ 1 พฤศจิ ก ายน 2559 –
วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560 ตามอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครที่กาหนด พร้อมค่าธรรมเนียมธนาคาร
30 บาท (เฉพาะนอกพื้นที่ กทม. และปริมณฑล) หากผู้สมัครรายใดมิได้ดาเนินการชาระเงินค่าสมัครผ่าน
เคาน์ เตอร์ ของ ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ ตามวั น ที่ ที่ กาหนดจะถื อว่ าการกรอกข้ อมู ล การสมั ค รในระบบ
INTERNET เป็นโมฆะ
5.1.4 ธนาคารรับชาระเงินค่าสมัครและบันทึกข้อมูลการชาระเงินของผู้สมัคร บันทึกข้อมูล
เรียบร้อยแล้วธนาคารจะออกหลักฐานการชาระเงินค่าสมัคร
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5.1.5 ผู้ ส มัค รตรวจสอบรายชื่ อผู้ ส มั ครได้ห ลั งจากช าระเงิน ค่าสมั ครแล้ ว 5 วัน ท าการ
(ไม่นับรวมวันหยุดราชการ) ทาง INTERNET ที่ www.jc.tu.ac.th/bjm และตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
และแผนผังที่นั่งสอบได้ตามวันที่ที่กาหนด หากไม่พบรายชื่อผู้สมัครทาง INTERNET ภายใน 5 วันทาการ
ให้ผู้สมัครติดต่อกับทางโครงการฯ พร้อมแสดงหลักฐานการสมัครและการชาระเงิน มิฉะนั้นจะถือว่าการสมัคร
เป็นโมฆะ
5.2 กรณีผู้สมัครอยู่ต่างประเทศ
5.2.1 ผู้ ส มั ค รบั น ทึ ก ข้อ มู ล การสมั ค รผ่ านระบบ INTERNET ที่ www.jc.tu.ac.th/bjm
ตามวันที่ที่กาหนด (กรุณากรอกชื่อ นามสกุล และเลขประจาตัว ประชาชนสาหรับผู้ส มัครสัญชาติไทย หรือ
หมายเลขหนังสือเดิน ทางสาหรับ ผู้ส มัครชาวต่างประเทศให้ถูกต้อง) เมื่อกรอกข้อมูล ถูกต้องครบถ้วนแล้ว
ผู้สมัครจะต้องกดปุ่มยืนยัน (SUBMIT) เพื่อส่งข้อมูลประวัติส่วนตัวผ่านระบบให้มหาวิทยาลัย
5.2.2 ผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกข้อมูลบน INTERNET เรียบร้อยแล้วและ
ตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครที่บันทึกในระบบ INTERNET เป็น
สาคัญ
5.2.3 ผู้ ส มั ค รโอนเงิ น เข้ า บั ญ ชี ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ สาขาท่ า พระจั น ทร์ ชื่ อ บั ญ ชี
“SUEMOUNCHONSUKSA : Thaphrachan Branch” เลขที่ บั ญ ชี 114-219258-1 SWIFT Code :
SICOTHBK” จานวน US$50
5.2.4 ผู้สมัครดาเนินการจัดส่งหลักฐานดังต่อไปนี้
1) สาเนาใบสมัคร
2) สาเนาบัตรประชาชน หรือ สาเนาพาสปอร์ต พร้อมเซ็นต์สาเนาถูกต้อง
3) หลักฐานการชาระเงินค่าสมัคร พร้อมเซ็นต์สาเนาถูกต้อง
ใส่ ซ องเอกสารปิ ด ผนึ ก ส่ ง ไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย นจ่ า หน้ า ซองถึ ง ส านั ก งานโครงการ
วารสารศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสื่ อ มวลชนศึ ก ษา ภาคภาษาอั ง กฤษ คณะวารสารศาสตร์ แ ละ
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตาบลคลองหนึ่ง
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121 ประเทศไทย
5.2.5 ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครและสถานะการชาระเงินค่าสมัครได้ห ลังจากจัดส่ ง
หลั ก ฐานการสมั ค รทางไปรษณี ย์ ภั ณ ฑ์ ล งทะเบี ย นแล้ ว 10 วั น ท าการ (ไม่ นั บ รวมวั น หยุ ด ราชการ)
ทาง INTERNET ที่ www.jc.tu.ac.th/bjm และตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและแผนผังที่นั่งสอบได้ตาม
วันที่ที่กาหนด หากไม่พบรายชื่อผู้สมัครทาง INTERNET ภายใน 10 วันทาการ ให้ผู้สมัครติดต่อกับทาง
โครงการฯ พร้อมแสดงหลักฐานการสมัครและการชาระเงิน มิฉะนั้นจะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ
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อนึ่ ง หากมีข้ อสงสั ย เพิ่ มเติม สามารถสอบถามได้ที่ ส านั กงานโครงการวารสารศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสื่อมวลชนศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ โทร. 0-2696-6193, 0-2696-6209 ในวันและเวลา
ทาการ (วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.) โทรสาร 0-2696-6208
6. อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร
 กรณีผู้สมัครอยู่ประเทศไทย ค่าธรรมเนียมการสมัคร

คนละ 1,000 บาท

ค่าธรรมเนียมธนาคาร (เฉพาะนอกพื้นที่ กทม. และปริมณฑล) คนละ 30 บาท
 กรณีผู้สมัครอยู่ในต่างประเทศ ค่าธรรมเนียมการสมัคร
คนละ US$50
**ทั้งนี้ ผู้ส มัครที่อยู่ในต่างประเทศจะต้องชาระเงินในอัตรา US$ 50 เท่านั้น และ
ผู้สมัครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินด้วยตนเอง**
7. เกณฑ์การคัดเลือกและตัดสิน
7.1 กรณีผู้สมัครอยู่ประเทศไทย
การคัดเลือกจะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
(1) การสอบข้อเขียน เกี่ยวกับความรู้ด้านสื่อสารมวลชน เหตุการณ์ปัจจุบัน เป็นภาษาอังกฤษ
ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนจะต้องเข้ารับการสอบข้อเขียนในวันและเวลา ดังนี้
 วัน เสาร์ ที่ 14 มกราคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารเรียนรวม
สังคมศาสตร์ (SC Building) หรือสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
(2) การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ผ่านการสอบข้อเขียน)
 วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ทาง INTERNET ที่ www.jc.tu.ac.th/bjm
(3) การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ (เฉพาะผู้ผ่านการสอบข้อเขียน) ตามเกณฑ์ที่คณะ/
มหาวิทยาลัยกาหนด โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ซึ่งแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์จะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ
อาคารเรี ย นรวมสั ง คมศาสตร์ (SC Building) หรื อ สถานที่ ภ ายในมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ศู น ย์ รั งสิ ต
พร้อมน าหลั กฐานทั้งหมดตามข้อ 4.1 (2) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ห รือกรรมการสอบสั มภาษณ์ ถ้าผู้ มีสิท ธิ์
สอบสัมภาษณ์ไม่สามารถนาหลักฐานดังกล่าวทั้งหมดมามอบตามกาหนด จะถือว่าผู้นั้นหมดสิทธิ์เข้าสอบ
สัมภาษณ์
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คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์มากกว่า
จานวนที่ประกาศรับ ในกรณีที่อาจมีผู้สละสิทธิ์หรืออาจประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์น้อยกว่าจานวน
รับในกรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด
การพิจารณาและการตัดสินผลการสอบคัดเลือกของคณะกรรมการ/สถาบัน/มหาวิทยาลัย
ถือเป็นที่สิ้นสุด
7.2 กรณีผู้สมัครอยู่ต่างประเทศ
การคัดเลือกจะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
(1) การสอบข้อเขียน เกี่ยวกับความรู้ด้านสื่อสารมวลชน เหตุการณ์ปัจจุบัน เป็นภาษาอังกฤษ
ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนจะต้องเข้ารับการสอบข้อเขียนในวันและเวลา ดังนี้
 วัน เสาร์ ที่ 14 มกราคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารเรียนรวม
สั ง คมศาสตร์ (SC Building) หรื อ สถานที่ ภ ายในมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต
(2) การสอบสั มภาษณ์ เป็นภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่ คณะ/มหาวิทยาลั ยกาหนด โดย
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ซึ่งแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเข้ารับการ
สอบสั ม ภาษณ์ ในวั น เสาร์ ที่ 14 มกราคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ อาคารเรี ย นรวม
สังคมศาสตร์ (SC Building) หรือสถานที่ภ ายในมหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ ศูน ย์รังสิ ต พร้อมน าหลั กฐาน
ทั้ งหมดตามข้ อ 4.2 (3) มาแสดงต่ อ เจ้ าหน้ า ที่ ห รื อ กรรมการสอบสั ม ภาษณ์ ถ้ า ผู้ มี สิ ท ธิ์ ส อบสั ม ภาษณ์
ไม่ สามารถน าหลัก ฐานดั งกล่ า วทั้ งหมดมามอบตามกาหนด จะถือว่ าผู้ นั้ น หมดสิ ท ธิ์ เข้ าสอบสัม ภาษณ์
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์มากกว่า
จานวนที่ประกาศรับ ในกรณีที่อาจมีผู้สละสิทธิ์หรืออาจประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์น้อยกว่าจานวน
รับในกรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด
การพิจารณาและการตัดสินผลการสอบคัดเลือกของคณะกรรมการ/สถาบัน/มหาวิทยาลัย
ถือเป็นที่สิ้นสุด
คาเตือน
 ผู้สมัครต้องนาบัตรประจาตัวประชาชนสาหรับผู้สมัครสัญชาติไทย หรือ
พาสปอร์ ต ส าหรั บ ผู้ ส มั ค รชาวต่ า งประเทศมาแสดงตนในวั น สอบ
มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ
 หากผู้ใดทาการทุจริตหรือร่วมกระทาการทุจริตในการสอบคัดเลือกจะถูก
ตัดสิทธิ์ในการสอบและหมดสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทุกกรณี
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8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
กาหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2560
การประกาศจะด าเนิ น การประกาศผ่ า นทาง Internet ที่ www.jc.tu.ac.th/bjm และ
ปิดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ศูนย์รังสิต
9. การแสดงความจานงเข้าศึกษา
กาหนดการแสดงความจานงเข้าศึกษาในวันพุธที่ 22 มีนาคม – ศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องแสดงความจานงตอบรับและรายงานตัวเข้าศึกษา พร้อมทั้งชาระเงิน
ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในวันที่กาหนด (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 09.00–15.00 น.
ณ โครงการวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อมวลชนศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ ชั้น 1 คณะวารสารศาสตร์
และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หากพ้นกาหนดมหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การเข้า
ศึกษา ในการชาระเงินค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แล้วโครงการฯ ไม่คืนค่าลงทะเบียนและ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
โครงการฯ จะด าเนิ น การแจ้งรายชื่อผู้ ที่ ยืน ยัน สิท ธิ์ เข้ า ศึก ษาแล้วให้ สมาคมที่ ป ระชุ ม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ตัดสิทธิ์ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ผ่านระบบ
การคัดเลือกกลาง (Admissions) ต่อไป
10. การจัดระดับพื้นความรู้ภาษาต่างประเทศสาหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
มหาวิทยาลัย ได้มีการกาหนดให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทุกคน จะต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และสมรรถนะด้านการคิดอ่านและ
เขียนอย่างมีวิจารณญาณ โดยศูนย์ทดสอบสมรรถนะ (Thammasat Competency Test Center : TCTC)
เพื่อทดสอบสมรรถนะและทักษะของนักศึกษาทั้งก่อนเข้าศึกษาและก่อนสาเร็จการศึกษา โดยจะนาผลที่ได้จาก
การวัดผลไปใช้ในการจัดการศึกษา กาหนดวิชาที่เรียน/จัดระดับความรู้ภาษาต่างประเทศ ให้แก่นักศึกษาทุกคน
รายละเอียด วัน เวลาและสถานที่ทดสอบจะแจ้งให้ทราบภายหลังผ่านทาง Internet ที่ www.jc.tu.ac.th/bjm
หรือ www.reg.tu.ac.th
11. การตรวจร่างกาย
ผู้ที่แสดงความจานงและรายงานตัวเข้าศึกษาแล้ว ต้องตรวจร่างกายตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัย
ได้กาหนด รายละเอียดขัน้ ตอนการตรวจร่างกายจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
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ปฏิทินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการหลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสื่อมวลชนศึกษา (ภาคภาษาอังกฤษ)
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2560
รายการ
รับสมัคร
ชาระเงินค่าสมัคร

วันที่
อังคาร 1 พ.ย. 59 –
พุธ 4 ม.ค. 2560
อังคาร 1 พ.ย. 59 –
พฤหัสบดี 5 ม.ค. 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์ อบข้อเขียน
พฤหัสบดี 12 ม.ค. 2560

สอบข้อเขียน

เสาร์ 14 ม.ค. 2560

สอบสัมภาษณ์
**กรณีผู้สมัครพานักอยู่ใน
ต่างประเทศเท่านัน้ **

เสาร์ 14 ม.ค. 2560
(13.00 - 16.00 น.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์ อบ
สัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์
**กรณีผู้สมัครอยู่ในประเทศไทย
เท่านั้น**
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
แสดงความจานงและรายงานตัวเข้า
ศึกษา

จันทร์ 27 ก.พ. 2560

ศุกร์ 3 มี.ค. 2560

สถานที่
ผ่านระบบ Internet ที่
www.jc.tu.ac.th/bjm
ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์
ผ่านระบบ INTERNET ที่
www.jc.tu.ac.th/bjm
อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ (SC Building)
หรือสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต
อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ (SC Building)
หรือสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต
ผ่านระบบ INTERNET
www.jc.tu.ac.th/bjm
อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ (SC Building)
หรือสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต

ผ่านระบบ INTERNET ที่
www.jc.tu.ac.th/bjm
โครงการวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
พุธ 22 มี.ค. - ศุกร์ 24 มี.ค.
สื่อมวลชนศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ (B.J.M.)
2560
ชั้น 1 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
ศุกร์ 17 มี.ค. 2560

