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ประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
เร่ือง  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ประจําปีการศึกษา 2566  

------------------------------------- 
โดยท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ           

หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน            
ประจําปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศกําหนดการรับสมัครและการคัดเลือก ตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ 
ดังต่อไปน้ี 

 
1. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน   
ศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์ ท้ังนี้ การเปลี่ยนแปลงสถานท่ีศึกษา มหาวิทยาลัยสงวนสิทธ์ิ                
ในการกําหนดสถานท่ีศึกษาตามความเหมาะสม โดยมติสภามหาวิทยาลัย  

 
2.  จํานวนรับท้ังหลักสูตร 60 คน  

สาขาวิชา Inter 
Portfolio 1 

Satit 
รอบ 1.2 
Portfolio  
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Program–
admission 

2 
หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสื่อศึกษา 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

8 2 45 5 

ท้ังนี้ หลักสูตรฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตรและรอการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
หมายเหตุ :  1. กรณีจํานวนรับในแต่ละรอบไม่ครบตามจํานวนท่ีระบุ จะรับเพ่ิมในรอบถัดไปจนครบตามจํานวนท่ีต้องการ 
         2. โครงการฯ มีการเปิดรับโครงการรับนักเรียนจากสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รอบ 1.2 

Portfolio ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ท่ี www.tuadmissions.in.th   
 
3.   คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิสมัคร 

 3.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
3.1.1 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาภาคสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่าท้ังในและ

ต่างประเทศ ตามระบบการศึกษาของประเทศไทยหรือต่างประเทศ   
หมายเหตุ : ผู้สมัครท่ีกําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ หรือโรงเรียนนานาชาติ

ในประเทศไทย ต้องส่งหลักฐานการศึกษาให้คณะพิจารณา ตามเกณฑ์การเทียบคุณวุฒิท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศไว้ 
3.1.2 ไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน เว้นแต่การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิด หรือ

หลักสูตรทางไกล (Online) ท่ีได้รับปริญญา 
3.1.3 ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา  
3.1.4 ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 
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 3.2 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
 3.2.1 รอบ Inter Portfolio 1  
         3.2.1.1 นักเรียนสัญชาติไทยท่ีกําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในสายสามัญหรือเทียบเท่า 
         1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ตํ่ากว่า 3.00 

         2. มีผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปน้ี 
TOEFL ไม่ตํ่ากว่า 79 คะแนน (Internet-based) หรือ 
IELTS ผลคะแนนเฉลี่ยรวม ไม่ตํ่ากว่า 6.5 หรือ 

TU-GET 
ไม่ตํ่ากว่า 550 คะแนน (PBT) 
ไม่ตํ่ากว่า 80 คะแนน (CBT) หรือ 

New SAT  ไม่ตํ่ากว่า 450 คะแนน (Evidence Based Reading and Writing)  

ท้ังนี้ต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันท่ีสอบ ถึง วันท่ีข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา  
  3.2.1.2 นักเรียนสัญชาติไทยท่ีสําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศหรือโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย
และนักเรียนต่างชาติทุกกรณี 
             1. ผู้สมัครท่ีกําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ หรือ           
โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ต้องสง่หลักฐานการศึกษาให้คณะพิจารณา ตามเกณฑ์การเทียบคุณวุฒิ                            ท่ี
กระทรวงศึกษาธิการประกาศไว้ กรณีโรงเรียนนานาชาติในประเทศ โรงเรียนจะต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ 
และต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00 
             2. กรณีผู้สมัครสําเร็จการศึกษาเทียบเท่า ม.ปลาย ต้องมีผลสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
      2.1 ระบบอังกฤษ 
           2.1.1  ผู้สมัครมีผลสอบระดับ  GCE ‘A’ Level จํานวน  3 วิชา  เกรด A*-E หรือ                   
ผลการสอบ Cambridge Pre-U จํานวนอย่างน้อย 3 วิชา เกรด M1 หรือ D1-D3 
      2.2 ระบบอเมริกา/แคนาดา 
           ผู้สมัครท่ีสอบ GED ก่อนเดือนพฤษภาคม พ.ศ . 2560 มีผลสอบ GED 5 รายวิชา                 
มีคะแนนรวมไม่น้อยกว่า 2,250 คะแนน และแต่ละวิชาต้องได้อย่างน้อย 410 คะแนน  
            ผู้สมัครท่ีสอบ GED ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม พ .ศ . 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2563             
มีผลสอบ GED 4 รายวิชา โดยแต่ละวิชามีคะแนนอย่างน้อย 145 คะแนน  
                      ผู้ ส มัคร ท่ีสอบ  GED ต้ั งแ ต่ วัน ท่ี  1  สิ งหาคม  2563 เป็น ต้นไป  มีผลการสอบ                     
GED 4 รายวิชา โดยแต่ละวิชามีคะแนนอย่างน้อย 145 คะแนน และมีคะแนนรวมไม่น้อยกว่า 660 คะแนน 
      2.3 ระบบนิวซีแลนด์ 
            2.3.1 ผู้สมัครท่ีสอบผ่านวิชา New Zealand National Certificate of Educational 
Achievement (NCEA) ซ่ึงอยู่ในความดูแลของ New Zealand Qualifications Authority (NZQA) จํานวนไม่น้อยกว่า 80 หน่วยกิต 
ประกอบด้วย 
          - วิชาใน level 2 หรือสูงกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต และ 
          - วิชาใน level 1 หรือสูงกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต 
            การพิจารณาให้นับวิชา English for Speaker of other Languages (ESOL) 
เป็นอีก 1 วิชาได้ด้วย 
            ผู้จบการศึกษาจะต้องได้รับประกาศนียบัตร NCEA level 2 ใบแสดงผลการสอบ 
(Record of Achievement) หนังสือรับรองระดับ จํานวนวิชา และจํานวนหน่วยกิตของแต่ละวิชาจาก New Zealand 
Qualifications Authority (NZQA) 
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            ท้ังนี้ การพิจารณาตามเกณฑ์ข้อท่ี 2.3.1 ให้มีผลสําหรับผู้จบการศึกษา            
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศนิวซีแลนด์ต้ังแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป หรือ 
          2.3.2 ผู้สมัครท่ีสอบผ่านวิชา New Zealand National Certificate of Educational 
Achievement (NCEA) ซ่ึงอยู่ในความดูแลของ New Zealand Qualifications Authority (NZQA) ใน level 2 หรือสูงกว่า 
อย่างน้อย 5 วิชา ไม่ซํ้ากัน นับจํานวนรวมไม่น้อยกว่า 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 จํานวนวิชา และจํานวนหน่วยกิตของแต่ละวิชาจาก New Zealand Qualifications Authority (NZQA) 
        ท้ังนี้ การพิจารณาตามเกณฑ์ข้อท่ี 2.3.2 ให้มีผลสําหรับผู้จบการศึกษาใน       
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศนิวซีแลนด์ต้ังแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป  
      2.4 หลักสูตรนานาชาติ International Baccalaureate (IB) 
           ผู้สมัครจะต้องได้รับประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียน             
(High School Diploma) และ/หรือ ได้รับ IB Diploma และ/หรือ IB DP Course Result ดังนี้  
           2.4.1 ผู้สมัครท่ีสําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องได้รับ IB Diploma กล่าวคือ            
เป็นผู้มีคะแนนรวมจาก 5 หมวดวิชา และอีก 1 วิชาเลือก ไม่ตํ่ากว่า 24 คะแนน พร้อมกับผ่านการประเมิน Extended Essay 
(EE), Theory of Knowledge (TOK) แ ล ะ  Creativity, Action & Service (CAS) ต า ม เ กณ ฑ์ ข อ ง  International 
Baccalaureate Organization (IBO) หรือ 
           2.4.2 ได้รับ IB Diploma Course Results (IBCR) อย่างน้อย 5 วิชา โดยแต่ละวิชา
จะต้องไม่ซํ้ากัน และได้ผลการเรียนในแต่ละวิชา ไม่น้อยกว่าเกรด 3 
      2.5 หลักสูตรนานาชาติจากประเทศอ่ืนๆ นอกเหนือจากข้อ 2.1 – 2.4  
           ตรวจสอบการ เที ยบ วุฒิ ต่ า งประ เทศ  จากประกาศกระทรว งศึ กษา ธิ ก า ร                        
เร่ือง การเทียบวุฒิความรู้วุฒิต่างประเทศ ประกาศ ณ วันท่ี 18 มกราคม 2545  

3. มีผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปน้ี 
TOEFL ไม่ตํ่ากว่า 79 คะแนน (Internet-based) หรือ 
IELTS ผลคะแนนเฉลี่ยรวม ไม่ตํ่ากว่า 6.5 หรือ 

TU-GET 
ไม่ตํ่ากว่า 550 คะแนน (PBT) 
ไม่ตํ่ากว่า 80 คะแนน (CBT) หรือ 

New SAT  ไม่ตํ่ากว่า 450 คะแนน (Evidence Based Reading and Writing)  

ท้ังนี้ต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันท่ีสอบ ถึง วันท่ีข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา  
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 3.2.2 รอบ Inter Program-admission 1 และ Inter Program-admission 2 
         3.2.2.1 นักเรียนสัญชาติไทยท่ีกําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในสายสามัญหรือเทียบเท่า 
         1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ตํ่ากว่า 2.50 

         2. มีผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปน้ี 
TOEFL ไม่ตํ่ากว่า 65 คะแนน (Internet-based) หรือ 
IELTS ผลคะแนนเฉลี่ยรวม ไม่ตํ่ากว่า 6.0 หรือ 

TU-GET 
ไม่ตํ่ากว่า 500 คะแนน (PBT)                                                               
ไม่ตํ่ากว่า 74 คะแนน (CBT) หรือ 

New SAT  ไม่ตํ่ากว่า 400 คะแนน (Evidence Based Reading and Writing)  
ท้ังนี้ต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันท่ีสอบ ถึง วันท่ีข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา  

  3.2.2.2 นักเรียนสัญชาติไทยท่ีสําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศหรือโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย
และนักเรียนต่างชาติทุกกรณี 
            1. ผู้สมัครท่ีกําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ                  หรือ
โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ต้องส่งหลักฐานการศึกษาให้คณะพิจารณา ตามเกณฑ์การเทียบคุณวุฒิ                         ท่ี
กระทรวงศึกษาธิการประกาศไว้ กรณีโรงเรียนนานาชาติในประเทศ โรงเรียนจะต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ 
และต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 2.50 
           2. กรณีผู้สมัครสําเร็จการศึกษาเทียบเท่า ม.ปลาย ต้องมีผลสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
   1. ผู้สมัครท่ีกําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ หรือโรงเรียน
นานาชาติในประเทศไทย ต้องส่งหลักฐานการศึกษาให้คณะพิจารณา ตามเกณฑ์การเทียบคุณวุฒิท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศไว้ กรณีโรงเรียนนานาชาติในประเทศ โรงเรียนจะต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ และต้องมี             
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00 
             2. กรณีผู้สมัครสําเร็จการศึกษาเทียบเท่า ม.ปลาย ต้องมีผลสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
      2.1 ระบบอังกฤษ 
           2.1.1  ผู้สมัครมีผลสอบระดับ  GCE ‘A’ Level จํานวน  3 วิชา  เกรด A*-E หรือ                  
ผลการสอบ Cambridge Pre-U จํานวนอย่างน้อย 3 วิชา เกรด M1 หรือ D1-D3 
      2.2 ระบบอเมริกา/แคนาดา 
           ผู้สมัครท่ีสอบ GED ก่อนเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 มีผลสอบ GED 5 รายวิชา           มี
คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 2,250 คะแนน และแต่ละวิชาต้องได้อย่างน้อย 410 คะแนน  
            ผู้สมัครท่ีสอบ GED ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม พ .ศ . 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2563                 
มีผลสอบ GED 4 รายวิชา โดยแต่ละวิชามีคะแนนอย่างน้อย 145 คะแนน  
                      ผู้ ส มัคร ท่ีสอบ  GED ต้ั งแ ต่ วัน ท่ี  1  สิ งหาคม  2563 เป็น ต้นไป  มีผลการสอบ                       
GED 4 รายวิชา โดยแต่ละวิชามีคะแนนอย่างน้อย 145 คะแนน และมีคะแนนรวมไม่น้อยกว่า 660 คะแนน  
          2.3 ระบบนิวซีแลนด์  
            2.3.1 ผู้สมัครท่ีสอบผ่านวิชา New Zealand National Certificate of Educational 
Achievement (NCEA) ซ่ึงอยู่ในความดูแลของ New Zealand Qualifications Authority (NZQA) จํานวนไม่น้อยกว่า            
80 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
          - วิชาใน level 2 หรือสูงกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต และ 
          - วิชาใน level 1 หรือสูงกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต 
            การพิจารณาให้นับวิชา English for Speaker of other Languages (ESOL) 
เป็นอีก 1 วิชาได้ด้วย 
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            ผู้จบการศึกษาจะต้องได้รับประกาศนียบัตร NCEA level 2 ใบแสดงผลการสอบ 
(Record of Achievement) หนังสือรับรองระดับ จํานวนวิชา และจํานวนหน่วยกิตของแต่ละวิชาจาก New Zealand 
Qualifications Authority (NZQA) 
            ท้ังนี้ การพิจารณาตามเกณฑ์ข้อท่ี 2.3.1 ให้มีผลสําหรับผู้จบการศึกษา          
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศนิวซีแลนด์ต้ังแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป หรือ 
          2.3.2 ผู้สมัครท่ีสอบผ่านวิชา New Zealand National Certificate of Educational 
Achievement (NCEA) ซ่ึ งอ ยู่ ในความดูแลของ  New Zealand Qualifications Authority (NZQA) ใน  level 2 หรือ             
สูงกว่าอย่างน้อย 5 วิชา ไม่ซํ้ากัน นับจํานวนรวมไม่น้อยกว่า 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 จํานวนวิชา และจํานวนหน่วยกิตของแต่ละวิชาจาก New Zealand Qualifications Authority (NZQA) 
        ท้ังนี้ การพิจารณาตามเกณฑ์ข้อท่ี 2.3.2 ให้มีผลสําหรับผู้จบการศึกษา                   
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศนิวซีแลนด์ต้ังแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป  
   2.4 หลักสูตรนานาชาติ International Baccalaureate (IB)  
        ผู้ ส มัครจะต้องได้ รับประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเ รียน             
(High School Diploma) และ/หรือ ได้รับ IB Diploma และ/หรือ IB DP Course Result ดังนี้    
          2.4.1 ผู้สมัครท่ีสําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องได้รับ IB Diploma 
กล่าวคือเป็นผู้มีคะแนนรวมจาก 5 หมวดวิชา และอีก 1 วิชาเลือก ไม่ตํ่ากว่า 24 คะแนน พร้อมกับผ่านการประเมิน 
Extended Essay (EE), Theory of Knowledge (TOK) และ  Creativity, Action & Service (CAS) ต าม เ กณ ฑ์ขอ ง 
International Baccalaureate Organization (IBO) หรือ 
          2.4.2 ได้รับ IB Diploma Course Results (IBCR) อย่างน้อย 5 วิชา โดยแต่ละวิชา
จะต้องไม่ซํ้ากัน และได้ผลการเรียนในแต่ละวิชา ไม่น้อยกว่าเกรด 3 
   2.5 หลักสูตรนานาชาติจากประเทศอ่ืนๆ นอกเหนือจากข้อ 2.1 – 2.4  
        ต ร ว จ สอบก า ร เ ที ยบ วุฒิ ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  จ า กป ร ะ ก า ศก ร ะท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร                        
เร่ือง การเทียบวุฒิความรู้วุฒิต่างประเทศ ประกาศ ณ วันท่ี 18 มกราคม 2545  
 
  3. มีผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปน้ี 

TOEFL ไม่ตํ่ากว่า 65 คะแนน (Internet-based) หรือ 
IELTS ผลคะแนนเฉลี่ยรวม ไม่ตํ่ากว่า 6.0 หรือ 

TU-GET 
ไม่ตํ่ากว่า 500 คะแนน (PBT) 
ไม่ตํ่ากว่า 74 คะแนน (CBT) หรือ 

New SAT  ไม่ตํ่ากว่า 400 คะแนน (Evidence Based Reading and Writing)  
ท้ังนี้ต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันท่ีสอบ ถึง วันท่ีข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา  
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4.  เง่ือนไขการสมัคร 
4.1 ผู้สมัครทุกคนมีสิทธ์ิคนละ 1 สิทธ์ิ ในการตัดสินใจเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ท้ังนี้ ผู้สมัครสามารถสมัครได้         

หลายสาขาวิชาหรือสมัครรอบใดก็ได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด แต่เม่ือยืนยันสิทธ์ิแล้ว จะไม่สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือก    
ในรอบถัดไป หากต้องการสมัครในรอบถัดไป จะต้องสละสิทธ์ิท่ีมีอยู่ก่อน ซ่ึงการยืนยันสิทธ์ิและการสละสิทธ์ิจะต้องดําเนินการ
ผ่านระบบบริหารจัดการสิทธ์ิของ ทปอ. ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้เท่านั้น ท้ังนี้ การสละสิทธ์ิท่ีได้รับแล้วเพ่ือใช้สิทธ์ิใหม่         
จะกระทําได้เพียงคร้ังเดียว การสละสิทธ์ินอกเหนือจากระยะเวลาไม่นับเปน็การสละสิทธ์ิในระบบกลาง 

4.2 ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบ          
ในภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธ์ิเข้าศึกษา 
กรณีท่ีเสียค่าสมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณใีดๆ ท้ังสิ้น 

 
5. วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก  

5.1 เกณฑ์การคัดเลือก 
     5.1.1 รอบ Inter Portfolio 1 
       1) การนําเสนอ Portfolio ของผู้สมัคร ซ่ึงต้องแสดงให้เห็นถึง 
               -  การทํากิจกรรม และการผ่านการเข้าร่วมการแข่งขันและ/หรือทําการสร้างสรรค์ผลงานและเผยแพร่
ผลงานด้านสื่ออย่างต่อเนื่องสู่สาธารณะเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี และ/หรือ 
                  -  ทํากิจกรรมหรือเข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้านสื่อในระดับภูมิภาค/ชาติ/
นานาชาติ            
  **ผลงานท่ีไม่เข้าเกณฑ์การย่ืน 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) ตามเกณฑ์ท่ีคณะ/มหาวิทยาลัย
กําหนด โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ซ่ึงแต่งต้ังโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

    5.2 เกณฑ์การพิจารณารับเข้าศึกษา  
     5.2.1 ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าผู้สมัครรายใด             
มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธ์ิเข้าศึกษา  
     5.2.2 ผู้สมัครจะต้องสอบผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ท่ีคณะ/
มหาวิทยาลัยกําหนด โดยคณะกรรมการสอบซ่ึงแต่งต้ังโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
5.3  เง่ือนไขอื่นๆ 

          5.3.1 ผู้สมัครจะต้องส่งหลักฐานตามวันท่ีกําหนดในข้อกําหนดการรับสมัคร ถ้าผู้สมัครไม่สามารถนําหลักฐานดังกล่าว
มามอบตามวันและเวลาท่ีกําหนดไว้ จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธ์ิเข้าศึกษา 
          5.3.2 ผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ต้องดําเนินการข้ันตอนต่าง ๆ ตามกําหนดการในประกาศน้ี และมาสอบสัมภาษณ์          
ในวัน และเวลาตามท่ีกําหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธ์ิ  
          5.3.3 ในการคัดเลือกผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา จะพิจารณาจากผู้สมัครท่ีมีคะแนนรวมเรียงตามลําดับ ตามเกณฑ์คะแนน         
ท่ีกําหนด ตามจํานวนนักศึกษาท่ีรับได้ในแต่ละกลุ่มของแต่ละสาขา  
         5.3.4 คะแนนสอบมาตรฐานท่ีใช้ย่ืนในการสมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ ถึงวันท่ีข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา  
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         5.3.5 ผู้สมัครท่ีศึกษาในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ท่ียังไม่สําเร็จการศึกษาต้องย่ืนใบรับรองจากโรงเรียน       
ว่ากําลังศึกษา Grade 12 หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับ Grade 12 ภายในเดือนพฤษภาคม 2566             
พร้อมท้ังผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคการศึกษา เป็นหลักฐานประกอบการสมัคร  
         5.3.6 ผู้สมัครท่ีสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยซ่ึงเป็นโรงเรียนท่ียังไม่ได้รับการรับรอง         
จากกระทรวงศึกษาธิการ หรือ จากสถาบันในต่างประเทศจะต้องย่ืนหลักฐานการสําเร็จการศึกษาเทียบเท่า มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ท่ีเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีระบุไว้ในคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครข้อ 3.2.2.2 เป็นหลักฐานในการสมัคร  
         5.3.7 ผู้สมัครท่ีศึกษาในสถาบันในต่างประเทศท่ียังไม่จบการศึกษาต้องย่ืนใบรับรองจากโรงเรียนว่ากําลังศึกษา            
Grade 12 หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับ Grade 12 ภายในเดือนพฤษภาคม 2566 พร้อมท้ังผลการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคการศึกษา เป็นหลักฐานประกอบการสมัคร นอกจากนั้น ผู้สมัครจะต้องส่งหลักฐาน
การศึกษาให้คณะภายในวันแรกของการเรียนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2566 มิฉะนั้น ผู้สมัครจะหมดสิทธ์ิ              
การเป็นนักศึกษาของโครงการฯ  
        5.3.8 ผู้สมัครท่ีศึกษาในระบบการศึกษาท่ีมิได้คํานวนค่า GPAX จะต้องย่ืนจดหมายรับรองการเรียนและความประพฤติ
จากอาจารย์ในสถาบันเดิม อย่างน้อย 1 ฉบับเป็นหลักฐานประกอบการสมัคร  
        5.3.9 การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิ้นสุด  
        5.3.10 ผู้สมัครไม่สามารถขอรับเงินค่าสมัครคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
        5.3.11 ผู้ ท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจะต้องชําระเงินค่าธรรมเนียมพิเศษ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2566               
จํานวนเงิน 15,000 บาท ตามวันท่ีระบุในกําหนดการรับสมัคร โดยทางโครงการฯ จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
 
6.  การรับสมัคร  
           6.1 รอบ Inter Portfolio 1 
     6.1.1 ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาและศึกษาเกณฑ์การรับสมัครอย่างละเอียด                     
พร้อมท้ังตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองว่าตรงตามที่ประกาศไว้หรือไม่ 
     6.1.2 สมัครในระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ www.bjm.jc.tu.ac.th ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 
2565 (ระบบปิดรับสมัครเวลา 18.00 น.) 
  - คลิกเมนู Admissions → Apply for Thai Students สําหรับผู้สมัครสัญชาติไทย หรือ  
  - คลิกเมน ูAdmissions → Apply for International Students สําหรับผู้สมัครชาวต่างชาติ       
                6.1.3 ผู้สมัครชําระเงินค่าสมัคร จํานวน 1,000 บาท ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้ในหน้ารับสมัคร พร้อมท้ังเก็บ
หลักฐานการชําระเงินค่าสมัครไว้ 
      6.1.4 ผู้สมัครสแกนเอกสารการสมัครท้ังหมดรวมเป็นไฟล์ PDF ไฟล์เดียว ต้ังชื่อไฟล์เป็น ชื่อ-นามสกุล 
(ภาษาอังกฤษ) ของผู้สมัคร โดยจะต้องสแกนเอกสารเป็นภาพสี และต้องสแกนเอกสารท้ังด้านหน้าและด้านหลังท่ีมีตราประทับ
เอกสารท่ีสแกนจะต้องสามารถอ่านได้ชัดเจน และไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของเอกสารถูกตัดออกไป ความจุของไฟล์                  
จะต้องไม่เกิน 5.0 MB. โดยเอกสารท่ีจะต้องสแกน มีดังนี้ 
                     1)  Portfolio และ Statement of Purpose ของผู้สมัคร ซ่ึงต้องแสดงให้เห็นถึง 

      -  การทํากิจกรรม และการผ่านการเข้าร่วมการแข่งขันและ/หรือหรือทําการสร้างสรรค์ผลงานและ
เผยแพร่ผลงานด้านสื่ออย่างต่อเนื่องสู่สาธารณะเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี และ/หรือ 

       -  ทํากิจกรรมหรือเข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้านสื่อสารมวลชนในระดับ
ภูมิภาค/ชาติ/นานาชาติ 

         2)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ผู้สมัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ชุด หรือสําเนาหนังสือ
เดินทางในกรณีผู้สมัครชาวต่างชาติเท่านั้น 
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           3) สําเนาหลักฐานการศึกษา 
       3.1) กรณีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย จะต้องส่งหลักฐานซ่ึงแสดงว่าสําเร็จการศึกษา          
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เช่น สําเนาวุฒิการศึกษา สําเนาใบรับรองหรือใบเทียบวุฒิตามที่ระบุในเงื่อนไข          
การสมัครพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1  ชุด  
       3.2) กรณีกําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จะต้องส่งหลักฐานใบรับรองการเป็นนักเรียนฉบับจริง  
ซ่ึงมีอายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันสมัคร จํานวน 1 ชุด 
          4) หนังสือแสดงผลการศึกษาของผู้สมัครท่ีสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือเทียบเท่า 
(Transcript) ผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติหรือจากต่างประเทศต้องส่งหลักฐานการสําเร็จการศึกษาเทียบเท่า  
มัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีระบุไว้ในคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครข้อ 3.2.2.2 เป็นหลักฐานในการสมัคร 
(สําเนาท่ีผู้สมัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ชุด  
                     5) สําเนาหนังสือแสดงผลการสอบภาษาอังกฤษท่ีออกให้โดยสถาบันผู้จัดสอบ (ผู้สมัครลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้อง) จํานวน 1 ชุด  

         6) สําเนาหลักฐานการชําระเงินค่าสมัคร (ผู้สมัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ชุด  
     6.1.5 ผู้สมัครกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ในหน้าเว็บไซต์ www.bjm.jc.tu.ac.th คลิกเมนู Admissions  
อัพโหลดเอกสารท่ีระบุไว้ในข้อ 6.1.4 เม่ือดําเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม Submit เพ่ือส่งใบสมัคร  

    6.1.6 เม่ือได้รับใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครเรียบร้อยแล้ว โครงการฯ จะดําเนินการตอบกลับอีเมล
ของท่านภายใน 5 วันทําการ นับจากวันท่ีส่งใบสมัคร โดยถือการตอบกลับนี้เป็นข้อความยืนยัน ในการได้รับเอกสารของ
ผู้สมัคร หากผู้สมัครไม่ได้รับการตอบกลับภายในระยะเวลาท่ีกําหนด โปรดติดต่อโครงการฯ ท่ีอีเมล adminbjm@gmail.com 
หรือ Facebook Fanpage: B.J.M. Thammasat หากผู้สมัครไม่อัพโหลดเอกสารหลักฐานดังกล่าวตามเกณฑ์ท่ีระบุใน
ระบบรับสมัครให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธ์ิเข้าศึกษา 

**ผู้สมัครต้องนําหลักฐานตัวจริงในข้อ 6.1.4 มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์** 
 

           6.2 รอบ Inter Program-admission 1 และ Inter Program-admission 2 
     6.2.1 ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาและศึกษาเกณฑ์การรับสมัครอย่างละเอียด พร้อมท้ัง
ตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองว่าตรงตามที่ประกาศไว้หรือไม่ 
     6.2.2 สมัครในระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ www.jc.tu.ac.th/bjm โดยคลิกเมนู Admissions → Apply for 
Thai Students สําหรับผู้สมัครสัญชาติไทย หรือ คลิกเมนู Admissions → Apply for International Students สําหรับ
ผู้สมัครชาวต่างชาติ 
   - รอบ Inter Program-admission 1 สมัครได้ต้ังแต่วันท่ี 1-15 มีนาคม 2566 (ระบบปิดรับสมัครเวลา 18.00 น.) 
  - รอบ Inter Program-admission 2 สมัครได้ต้ังแต่วันท่ี 1-7 พฤษภาคม 2566 (ระบบปิดรับสมัครเวลา 18.00 น.) 
                6.2.3  ผู้ส มัครชําระเงินค่าสมัคร  จํานวน  1,000 บาท  ตามรายละเอียดท่ีระบุไ ว้ในหน้า รับสมัคร                        
พร้อมท้ังเก็บหลักฐานการชําระเงินค่าสมัครไว้ 
     6.2.4 ผู้สมัครสแกนเอกสารการสมัครท้ังหมดรวมเป็นไฟล์ PDF ไฟล์เดียว ต้ังชื่อไฟล์เป็น ชื่อ-นามสกุล 
(ภาษาอังกฤษ) ของผู้สมัคร โดยจะต้องสแกนเอกสารเป็นภาพสี และต้องสแกนเอกสารท้ังด้านหน้าและด้านหลังท่ีมีตราประทับ
เอกสารท่ีสแกนจะต้องสามารถอ่านได้ชัดเจน และไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของเอกสารถูกตัดออกไป ความจุของไฟล์จะต้องไม่เกิน 
5.0 MB. โดยเอกสารท่ีจะต้องสแกน มีดังนี้  

         1)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ผู้สมัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ชุด หรือสําเนาหนังสือ
เดินทางในกรณีผู้สมัครชาวต่างชาติเท่านั้น 
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           2) สําเนาหลักฐานการศึกษา 
       2.1) กรณีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย จะต้องส่งหลักฐานซ่ึงแสดงว่าสําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เช่น สําเนาวุฒิการศึกษา สําเนาใบรับรองหรือใบเทียบวุฒิตามที่ระบุในเงื่อนไขการสมัคร
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ชดุ  
       2.2) กรณีกําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จะต้องส่งหลักฐานใบรับรองการเป็นนักเรียนฉบับจริง   
ซ่ึงมีอายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันสมัคร จํานวน 1 ชุด 

         3) หนังสือแสดงผลการศึกษาของผู้สมัครท่ีสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือเทียบเท่า 
(Transcript) ผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติหรือจากต่างประเทศต้องส่งหลักฐานการสําเร็จการศึกษาเทียบเท่า  
ม.ปลาย ท่ีเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีระบุไว้ในคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครข้อ 3.2.2.2 เป็นหลักฐานในการสมัคร (สําเนาท่ีผู้สมัครลง
นามรับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ชุด  

         4) สําเนาหนังสือแสดงผลการสอบภาษาอังกฤษท่ีออกให้โดยสถาบันผู้จัดสอบ (ผู้สมัครลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้อง) จํานวน 1 ชุด  

         5) สําเนาหลักฐานการชําระเงินค่าสมัคร (ผู้สมัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ชุด  
     6.2.5 ผู้สมัครกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ในหน้าเว็บไซต์ www.bjm.jc.tu.ac.th คลิกเมนู Admissions  
อัพโหลดเอกสารท่ีระบุไว้ในข้อ 6.2.4 เม่ือดําเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม Submit เพ่ือสง่ใบสมัคร  
         6.2.6 เม่ือได้รับใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครเรียบร้อยแล้ว โครงการฯ จะดําเนินการตอบกลับอีเมล
ของท่านภายใน 5 วันทําการ นับจากวันท่ีส่งใบสมัคร โดยถือการตอบกลับนี้เป็นข้อความยืนยันในการได้รับเอกสารของผู้สมัคร 
หากผู้สมัครไม่ได้รับการตอบกลับภายในระยะเวลาท่ีกําหนด โปรดติดต่อโครงการฯ ท่ีอีเมล adminbjm@gmail.com หรือ 
Facebook Fanpage: B.J.M. Thammasat หากผู้สมัครไม่อัพโหลดเอกสารหลักฐานดังกล่าวตามเกณฑ์ท่ีระบุในระบบ 
รับสมัครให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธ์ิเข้าศึกษา              

    6.2.7 ผู้สมัครจะต้องมาสอบข้อเขียนในวัน และเวลาตามท่ีกําหนด  
**ผู้สมัครต้องนําหลักฐานตัวจริงในข้อ 6.2.4 มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์** 

 
ท้ังนี้ ผู้สมัครต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการให้ข้อมูลเท็จและหมดสิทธ์ิในการเป็นนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 หากมีข้อสงสัยสอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี อีเมล adminbjm@gmail.com, Facebook: B.J.M. Thammasat หรือ
โทรศัพท์ 02-6966193  
 

    
 

  

การการสมัครจะสมบูรณ์เม่ือผู้สมัครโอนเงินค่าสมัครตามวันเวลาท่ีกําหนดไว้ในกําหนดการรับสมัคร 
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7. ปฏิทินการคัดเลือก  
 

กําหนดการ 
Inter  

Portfolio 1 
(จํานวนรับ 8 คน) 

Inter Program- 
admission 1 

(จํานวนรับ 45 คน) 

Inter Program-
admission 2 

(จํานวนรับ 5 คน) 

 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 

1. เปิดรับสมัคร 1 พฤศจิกายน - 16 
ธันวาคม 2565  

(ระบบปิดรับสมัคร
เวลา 18.00 น.) 

1-15 มีนาคม 

2566 

(ระบบปิดรับสมัครเวลา 
18.00 น.) 

1-7 พฤษภาคม  
2566 

(ระบบปิดรับสมัคร
เวลา 18.00 น.) 

www.bjm.jc.tu.ac.th 

2. ชําระเงินค่าสมัคร 1 พฤศจิกายน - 16 
ธันวาคม 2565 

(ปิดรับชําระเงินเวลา 
18.00 น.) 

1- 15 มีนาคม 

2566 

(ปิดรับชําระเงินเวลา 
18.00 น.) 

1-7 พฤษภาคม  
2566 

(ปิดรับชําระเงินเวลา 
18.00 น.) 

www.bjm.jc.tu.ac.th 

3. ส่งหลักฐานการสมัครท่ี
กําหนด 

1 พฤศจิกายน - 16 
ธันวาคม 2565  

(ระบบปิดรับเอกสาร
เวลา 18.00 น.) 

1 มีนาคม – 15 มีนาคม 
2566 

(ระบบปิดรับเอกสาร
เวลา 18.00 น.) 

1-7 พฤษภาคม 2566 

(ระบบปิดรับเอกสาร
เวลา 18.00 น.) 

www.bjm.jc.tu.ac.th 

4. ประกาศเลขท่ีนั่งสอบและ
ผังท่ีนั่งสอบข้อเขียน 

- 24 มีนาคม 2566 12 พฤษภาคม 2566 www.bjm.jc.tu.ac.th 

5. สอบข้อเขียน - 25 มีนาคม 2566  
(9.30-11.30 น.) 

13 พฤษภาคม 2566 

(9.30 - 11.30 น.) 
TBA 

6. ประกาศรายช่ือผู้มี 
สิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ 

13 มกราคม 2566 21 เมษายน 2566 31 พฤษภาคม 2566 www.bjm.jc.tu.ac.th 

7. สอบสัมภาษณ์ 16 มกราคม 2566 24 เมษายน  2566 2 มิถุนายน 2566 รายละเอียดจะแจ้งให้
ทราบทางอีเมลผู้สมัคร 

8. ประกาศผลผู้ผ่านการ
คัดเลือก 

25 มกราคม 2566 3 พฤษภาคม 2566 12 มิถุนายน 2566 www.bjm.jc.tu.ac.th 

9. ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาใน
ระบบบริหารจัดการสิทธ์ิ
ของทปอ. (Clearing 
house) 

7-8 กุมภาพันธ์ 

2566 

4-5 พฤษภาคม 2566 13-14 มิถุนายน 2566 student.mytcas.com 

10. ชําระค่าธรรมเนียมพิเศษ 
ภาคการศึกษาท่ี 1/2566  
(15,000 บาท) 

15 กุมภาพันธ์ 2566 15-16 พฤษภาคม 2566 21  มิถุนายน 2566 รายละเอียดจะแจ้งให้
ทราบทางอีเมลผู้สมัคร 

11. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิ
เข้าศึกษา (ท่ียืนยันสิทธ์ิเข้า
ศึกษา) 

24 กุมภาพันธ์  2566 26 พฤษภาคม 2566 29 มิถุนายน 2566 www.bjm.jc.tu.ac.th 

* ผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องดําเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบบริหารจัดการสิทธิ์ ของ ทปอ. ตามช่วงเวลาที่กําหนด                  
โดยข้ันตอนการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาให้เป็นไปตามกระบวนการจัดการและข้ันตอนของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 
กําหนด  
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 8. การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 

 ขั้นตอนการยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาให้เป็นไปตามการบรหิารจัดการและขั้นตอนของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 

(ทปอ.) ก าหนดให้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยเลือกสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือกเพียงสาขาวิชาเดียวในระบบ TCAS ถ้าผู้สมัคร       

ได้กด “ยืนยันสิทธิ์” เข้าศึกษาในสาขาวิชาหนึ่งไปแล้ว และต้องการเปลี ่ยนสาขาวิชาที ่ยืนยันสิทธิ ์ ผู ้สมัครสามารถ               

ท าการเปลี่ยนแปลงได้อีกเพียง 2 ครั้งเท่านั้น จนถึงเวลาปิดระบบการให้ยืนยันสิทธิ์ (นับรวมจ านวนครั้งที่กด “ยืนยันสิทธิ์”       

ได้สูงสุด 3 ครั ้ง) โดยระบบจะนับเป็นหนึ่งครั ้งของการยืนยันสิทธิ ์ หากผู้สมัครไม่กด “ยืนยันสิทธิ์” หรือ “ไม่ใช้สิทธิ์”            

ภายในช่วงเวลาที่ก าหนดจะถือว่าผู ้สมัครยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ในการเข้าศึกษา และไม่ต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ได้รับ          

การคัดเลือก ซึ่งจะขอใช้สิทธ์ิเข้าศึกษาภายหลังจากช่วงเวลาที่ก าหนดไม่ได้ 

 

9. การขึน้ทะเบยีนเปน็นกัศกึษา 

9.1 เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

9.1.1 ต้องเป็นผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

9.1.2 ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะตอ้งห้ามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  

9.1.3 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา          

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561            

หากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ตรวจสอบพบภายหลงัวา่ผูม้สีทิธิเ์ข้าศกึษาคนใดมคีณุสมบัตไิมค่รบถว้นตามทีม่หาวทิยาลัย

ก าหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษาในครั้งนี้ เป็นโมฆะและจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ  

9.2 รายละเอียดการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา และรายละเอียดการขึ้น

ท ะ เ บี ย น เ ป็ น นั ก ศึ ก ษ า  พ ร้ อ ม ป ฏิ ทิ น กิ จ ก ร ร ม น ั ก ศึ ก ษ า ใ ห ม่  ใ ห ้ ท ร า บ ภ า ย ห ล ั ง  ที่  www.reg.tu.ac.th  

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานรับเข้าและทะเบียนประวัตินักศึกษา ส านักงานทะเบียนนักศึกษา โทรศัพท์ 

025644440-79  ต่อ 1603-1609 เเละ 1626 

 

10.  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  

นักศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ดังต่อไปนี้ 

10.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาช้ันปริญญาตรี โครงการพิเศษ พ.ศ. 2553 

10.2 ประกาศคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับชั ้นปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตร วารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื ่อศึกษา              

(หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2561 

 

ประกาศ   ณ   วันท่ี        ตุลาคม    พ.ศ.    2565 

 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจรญิลาภนพรตัน์) 

ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายรบัเข้าศึกษา 

ปฏิบัติการแทนอธิการบด ี
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    Bachelor of Arts Program in Journalism (Media Studies) 

Faculty of Journalism and Mass communication, Thammasat University 

Admission, Academic Year 2023  

_______________________________ 

 Thammasat University has announced admissions requirements for the Bachelor of Arts Program 
in journalism (Media Studies) Faculty of Journalism and Mass communication. This announcement 
contains details regarding the admissions requirements for Academic Year 2023. 

1. Degree Awards 

  The Bachelor of Arts Program in Journalism (Media Studies) or B.J.M. Program is a bachelor’s 
degree program. Throughout the study, the classes are conducted at Tha Prachan Campus of Thammasat 
University. The University reserves the rights to announce changes in class location if the issue is 
approved by Thammasat University Council. 

2. Number of Admission 

Inter Portfolio 1 Satit 
1.2 Portfolio  

Inter Program-
admission 1 

Inter Program-
Admission 2 

8 2 45 5 

The curriculum is in the process of revision and awaiting approval from the University Council. 

Remarks: 1. In case the number of successful candidates in each round is less than its recruitment goal, the 
remaining slots will be added to the next round. 

    2. The program will open round 1.2 Portfolio specifically for students of Thammasat Secondary School 
through an online application channel at www.tuadmissions.in.th 

3.  Applicant Qualifications 

 3.1 General Qualifications 

  3.1.1 The applicants must have graduted or are studying in the last semester of Mathayom 
6 or the equivalent in Thailand or overseas according to the Thai or international educational system 
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  Note: the applicants who are studying in or have graduated from an institute overseas or 
an international school in Thailand must submit proof of education to the faculty in accordance with the 
education qualification equivalency announced by the Ministry of Education. 

  3.1.2 The applicants must not be a student of another university nor institute except an 
open university or online degree program 

  3.1.3 The applicants must be in good enough health 

  3.1.4 The applicants must be of  good moral character 

   

 3.2 Specific Qualifications 

  3.2.1 Inter Portfolio 1 

   3.2.1.1 Thai students currently studying in Mathayom 6 or graduated from Thai 
School or equivalent must meet the following requirements: 

   1. Attainment of an average score of at least 3.00 or equivalent in further 
Mathayom education. 

   2 An English proficiency test score of one of the following types within 2 years 
up to the new student registration date:  

TOEFL                   minimum score 79 (Internet-based)  OR 

IELTS (Academic) minimum score 6.5                            OR 

TU-GET       minimum score 550  (PBT)               OR 

                                minimum score 80 (CBT)                  OR 

SAT                         minimum score 450  
                                (Evidence Based Reading and Writing) 

  

     3.2.1.2 Thai students or foreign students graduated from abroad or international schools 
in Thailand  must meet the following requirements:  

   1. The applicants who are studying in or have graduated from an institute 
overseas or an international school in Thailand must submit proof of education to the faculty in 
accordance with the education qualification equivalency announced by the Ministry of Education. In case 
of an international school in Thailand, the school must be recognized by the Ministry of Education, and 
the applicants must have an average score of at least 3.00.   
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   2. The equivalency of high school qualifications shall observe the following 
criteria: 

       2.1 British education system 

       2.1.1 Applicants shall have GCE ‘A’ Level results in 3 subjects, with 
grades A*-E; or applicants shall have Cambridge Pre-U results in 3 subjects, scoring at least M1 or D1-
D3 in each subject. 

       2.2 American/Canadian system 

           Applicants taking the GED tests before May 2560 BE shall have GED 
results in 5 subjects with a minimum total score of 2,250 and at least 410 points in each subject. 

    Applicants taking the GED tests during May 2560 BE - 31 July 2563 BE 
shall have GED results in 4 subjects and at least 145 points in each subject. 

    Applicants taking the GED tests from 1 August 2563 BE onwards shall 
have GED results in 4 subjects with a minimum total score of 660 and at least 145 points in each subject. 

       2.3 New Zealand’s system 

           2.3.1 Applicants shall have the New Zealand National Certificate of 
Educational Achievement (NCEA) under supervision of the New Zealand Qualifications Authority 
(NZQA) with no less than 80 credits, consisting of 

    - Subjects in Level 2 or higher, comprising of no less than 60 credits; and 
    - Subjects in Level 1 or higher, comprising of no less than 20 credits 

    English for Speakers of Other Languages (ESOL) is also a subject 
included in the consideration. 

    Applicants shall have an NCEA level 2 certificate, a Record of 
Achievement, and a certificate from New Zealand Qualifications Authorithy (NZQA) confirming the 
level, numbers of subjects and number of credit of each subject.  

    All in all, the criteria under Paragraph 2.3.1 apply to high school 
graduates from New Zealand from the academic year of 2553 BE; or 

          2.3.2 Applicants shall have the New Zealand National Certificate of 
Educational Achievement (NCEA) under supervision of the New Zealand Qualifications Authority 
(NZQA) with no less than 60 credits from at least 5 different subjects in Level 2 of higher and 2 
compulsory subjects; namely 

    - English (literacy) in Level 2 or higher, at least 4 credits 

    - Mathematics (numeracy) in Level 2 or higher, at least 4 credits 
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    All in all, the criteria under Paragraph 2.3.2 apply to high school 
graduates from New Zealand from the academic year of 2552 BE; 

      2.4 International Baccalaureate (IB) Programs 

          Applicants shall have a High School Diploma from a school in Thailand 
approved by the Ministry of Education and/or IB Diplorma and/or IB DP Course Result;  
                                                    2.4.1 Applicants who graduated from overseas shall have an IB Diploma: 
that is; having a total score of no less than 24 points from 5 subjects and 1 elective subject, and shall have 
passed the evaluation on Extended Essay (EE), Theory of Knowledge (TOK), and Creativity, Action & 
Service (CAS) under the criteria of International Baccalaureate Organization (IBO); or 

          2.4.2 Applicants have IB Diploma Course Results (IBCR) of at least 5 
different subjects and receiving no lower than Grade 3 in each subject. 

     2.5 International programs from other countries outside paragraph 2.1-
2.4. Please check the equivalency of overseas qualifications from the Ministry of Education’s 
Announcement on Equivalency of Overseas Qualifications announced on 18 January 2545 BE. 

  - An English proficiency test score of one of the following types within 2 years the new 
student registration date:  

TOEFL                   minimum score 79 (Internet-based)  OR 

IELTS (Academic) minimum score 6.5                            OR 

TU-GET       minimum score 550  (PBT)              OR 
                                minimum score 80    (CBT)              OR 

SAT                         minimum score 450  
                                (Evidence Based Reading and Writing) 

 

 3.2.2 Inter Program Admission 1 and Inter Program Admission 2 

  3.2.2.1 Thai students graduated from Thai School or equivalent must meet the following 
requirements: 

   1. Attainment of an average score of at least 2.50 or equivalent in further 
Mathayom education. 

   2 An English proficiency test score of one of the following types within 2 years 
up to the new student registration date:  
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TOEFL                   minimum score 65 (Internet-based)  OR 

IELTS (Academic) minimum score 6.0                            OR 

TU-GET       minimum score 500  (PBT)               OR 
                                minimum score 74 (CBT)                  OR 

SAT                         minimum score 400  
                                (Evidence Based Reading and Writing) 

  

     3.2.2.2 Thai students or foreign students graduated from abroad or international schools 
in Thailand must meet the following requirements:  

   1. The applicants who are studying in or have graduated from an institute 
overseas or an international school in Thailand must submit proof of education to the faculty in 
accordance with the education qualification equivalency announced by the Ministry of Education. In case 
of an international school in Thailand, the school must be recognized by the Ministry of Education, and 
the applicants must have an average score of at least 2.50   

   2. The equivalency of high school qualifications shall observe the following 
criteria: 

       2.1 British education system 

       2.1.1 Applicants shall have GCE ‘A’ Level results in 3 subjects, with 
grades A*-E; or applicants shall have Cambridge Pre-U results in 3 subjects, scoring at least M1 or D1-
D3 in each subject. 

       2.2 American/Canadian system 

           Applicants taking the GED tests before May 2560 BE shall have GED 
results in 5 subjects with a minimum total score of 2,250 and at least 410 points in each subject. 

    Applicants taking the GED tests during May 2560 BE - 31 July 2563 BE 
shall have GED results in 4 subjects and at least 145 points in each subject. 

    Applicants taking the GED tests from 1 August 2563 BE onwards shall 
have GED results in 4 subjects with a minimum total score of 660 and at least 145 points in each subject.    
    

    2.3 New Zealand’s system 

           2.3.1 Applicants shall have the New Zealand National Certificate of 
Educational Achievement (NCEA) under supervision of the New Zealand Qualifications Authority 
(NZQA) with no less than 80 credits, consisting of 
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    - Subjects in Level 2 or higher, comprising of no less than 60 credits; and 
    - Subjects in Level 1 or higher, comprising of no less than 20 credits 

    English for Speakers of Other Languages (ESOL) is also a subject 
included in the consideration. 

    Applicants shall have an NCEA level 2 certificate, a Record of 
Achievement, and a certificate from New Zealand Qualifications Authorithy (NZQA) confirming the 
level, numbers of subjects and number of credit of each subject.  

    All in all, the criteria under Paragraph 2.3.1 apply to high school 
graduates from New Zealand from the academic year of 2553 BE; or 

          2.3.2 Applicants shall have the New Zealand National Certificate of 
Educational Achievement (NCEA) under supervision of the New Zealand Qualifications Authority 
(NZQA) with no less than 60 credits from at least 5 different subjects in Level 2 of higher and 2 
compulsory subjects; namely 

    - English (literacy) in Level 2 or higher, at least 4 credits 

    - Mathematics (numeracy) in Level 2 or higher, at least 4 credits 

    All in all, the criteria under Paragraph 2.3.2 apply to high school 
graduates from New Zealand from the academic year of 2552 BE; 

      2.4 International Baccalaureate (IB) Programs 

          Applicants shall have a High School Diploma from a school in Thailand 
approved by the Ministry of Education and/or IB Diplorma and/or IB DP Course Result;  
                                                    2.4.1 Applicants who graduated from overseas shall have an IB Diploma: 
that is; having a total score of no less than 24 points from 5 subjects and 1 elective subject, and shall have 
passed the evaluation on Extended Essay (EE), Theory of Knowledge (TOK), and Creativity, Action & 
Service (CAS) under the criteria of International Baccalaureate Organization (IBO); or 

          2.4.2 Applicants have IB Diploma Course Results (IBCR) of at least 5 
different subjects and receiving no lower than Grade 3 in each subject. 

     2.5 International programs from other countries outside paragraph 2.1-
2.4. Please check the equivalency of overseas qualifications from the Ministry of Education’s 
Announcement on Equivalency of Overseas Qualifications announced on 18 January 2545 BE. 

  - An English proficiency test score of one of the following types within 2 years up to the 
new student registration date:  

TOEFL                   minimum score 65 (Internet-based)  OR 

IELTS (Academic) minimum score 6.0                            OR 
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TU-GET       minimum score 500  (PBT)               OR 
                                minimum score 74 (CBT)                  OR 

SAT                         minimum score 400  
                                (Evidence Based Reading and Writing) 

 

 

4. Application conditions 

 4.1 Each applicant has only one right to confirm their enrollment in a program. Each applicant 

may apply to multiple programs or rounds; however, once the applicant has confirmed their enrollment, 

the applicant will not be able to apply for the next round, unless they decline their enrollment in the 

program first. The verification and decline of enrollment must be managed through the Clearing House 

system within the announced timeline. The decline of enrollment can only be done once and within the 

scheduled period. 

 4.2 The applicants must check own qualifications. Should the university find that an applicant is 

disqualified afterward, the applicant will not be accepted into the program nor receive a refund of the 

application fees. 

5. Selection criteria  

 5.1.1 Inter Portfolio 1 

  1. Portfolio must clearly show: 

   - Evidence of participation in media- related activities and competitions 

AND/OR 

   - Evidence of producing media-related content with at least 1 year of continuous 

publication AND/OR 

   - Evidence of media -related awards at the regional/national/international level    

   ** Remarks: accepted acitivities exclude modeling, acting, singing, dancing, 

cheerleading, etc 

  2. Statement of Purpose 
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  3. Interview Exam 

 5.1.2 Inter Program-admission 1 and Inter Program-admission 2 

  1) Written Examination 

       - Basic Understanding of Media and Communication  

       - Current Affairs 

  2) Interview Exam 

5.2 Admission quilifications 

 5.2.1 The applicants must be qualified according to the application announcement. Should the 

university find that an applicant is disqualified afterward, the applicant will not be accepted into the 

program. 

 5.2.2 The applicants must pass the written examination and the interview in English according to 

the university’s criteria. 

5.3 Other conditions 

 5.3.1 The applicants must submit the evidence as scheduled. Should an applicant fail to submit 

the evidence by the deadlines, the applicant shall be disqualified. 

 5.3.2 The applicants qualified for the interview must follow the announced process and undergo 

the interview as scheduled, or the applicant shall be disqualified. 

 5.3.3 The applicants will be selected in order by their total score 

 5.3.4 The language proficiency score for the application must not be older than 2 years counting 

from the examination date to the new student registration date. 

 5.3.5 The applicants who are studying in an international school on Thailand and have not 

graduated must submit a document from the school that certifies their grade 12 (or the equivalent) student 

status and estimates them to graduate by May 2023, and a transcript of 4 semesters in high school. 
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 5.3.6 The applicants who have graduated from an international school in Thailand that has not 

been recognized by the Ministry of Education or from an institute overseas must submit proof of high 

school graduation or the equivalent in accordance with no. 3.2.2.2 

 5.3.7 The applicants who are studying in an institute overseas and have not graduated must 

submit a document from the school that certifies their grade 12 (or the equivalent) student status and 

estimates them to graduate by May 2023, and a transcript of 4 semesters in high school. In addition, the 

applicants must submit proof of education to the faculty by the first day of semester 1/2023, or they shall 

be disqualified. 

 5.3.8 The applicants who are studying in the system that does not use GPAX must submit at least 

one letter of certification from the teacher of their previous institute. 

 5.3.9 The committee’s decision is final. 

 5.3.10 The applicants will not receive a refund of the application fees under no circumstances. 

 5.3.11 The selected applicants shall pay the special fee of 15,000 baht of semester 1/2023 as 

scheduled. The program will not return the fee under no circumstances. 

 

6. Admission Procedure 

 6.1 Inter Portfolio 1 

 6.1.1 Read the admission announcement carefully to ensure that you do not miss anything and 
check that you meet the program requirements according to the announcement.  

 6.1.2 Fill in the application form in our website www.bjm.jc.tu.ac.th during 1st November - 16th 
December 2022. 

  - Click “Admissions” → Apply for Thai Students for Thai Students OR  

  - Click “Admissions” → Apply for International Students for Foreign Students       

 6.1.3 Pay the 1,000 Baht application fee and retain application payment receipt from bank. 

 6.1.4 Scan all the required documents into A SINGLE PDF file. Save file and name as your 
"Name-Surname" in English. The scanned documents must be in color and include the front and back side 
of any document that has stamps, seals, or writing on the back.  The documents must be clear, easily seen 
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and read, and no parts of the document are cut off. The file must not exceed 5.0 MB. The required 
documents including:  

 1) Portfolio and Statement of Purpose 

  2) A copy of identification card for Thai applicants or a copy of your passport for foreign 
applicants (with your signature) 

 3) A copy of high school certificate or equivalency certificate (with your signature) OR 

 A copy of letter confirming your student status issued within 3 months (for applicants 
currently studying in M.6 or Grade 12 only)   

  4) A copy of high school transcript (with your signature) 

  5) A copy of an English Proficiency Test (with your signature) 

  6) Proof of your payment (with your signature) 

 6.1.5 Fill in an application form through our website, upload the required documents in No. 6.1.4 
and submit the form online. 

 6.1.6 Once we received your application and documents, we will reply you back via email within 
5 working days. For more information, please contact adminbjm@gmail.com or Facebook Fanpage: 
B.J.M. Thammasat. Please note that applicants must submit the require documents within the 
deadline otherwise they will be disqualified.** 

 **Applicants must show the original documents mentioned in No 6.1.4 on the interview date.** 

 6.2 Inter Program-admission 1 and Inter Program-admission 2 

 6.2.1 Read the admission announcement carefully to ensure that you do not miss out anything and 
check that you meet the program requirements according to the announcement.  

 6.2.2 Fill in the application form in our website www.jc.tu.ac.th/bjm, click “Admissions” → 

Apply for Thai Students for Thai Students OR Click “Admissions” → Apply for International Students 

for Foreign Students       

   - Inter Program-admission 1 during 1st - 15th March 2023 

  -  Inter Program-admission 2 during 1st - 7th May 2023 

 6.2.3 Pay the 1,000 Baht application fee and retain application payment receipt from bank. 

 6.2.4 Scan all required documents into A SINGLE PDF file. Save file and name as your "Name-
Surname" in English. The scanned documents must be in color and include the front and back side of any 
document that has stamps, seals, or writing on the back.  The documents must be clear, easily seen and 
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read, and no parts of the document are cut off. The file must not exceed 5.0 MB. The required documents 
including: 

  1) A copy of identification card for Thai applicants or a copy of your passport for foreign 
applicants (with your signature) 

 2) A copy of high school certificate or equivalency certificate (with your signature) 

OR 

 A copy of letter confirming your student status issued within 3 months (for applicants 
currently studying in M.6 or Grade 12 only)   

  3) A copy of high school transcript (with your signature) 

  4) A copy of an English Proficiency Test (with your signature) 

  5) Proof of your payment (with your signature) 

 6.2.5 Fill in an application form through our website, upload the required documents in No. 4. 
and submit the form online. 

 6.2.6 Once we received your application and documents, we will reply you back via email within 
5 working days. For more information, please contact adminbjm@gmail.com or Facebook Fanpage: 
B.J.M. Thammasat. Please note that applicants must submit the require documents within the 
deadline otherwise they will be disqualified.** 

 **Applicants must show the original documents mentioned in No 6.2.4 on the interview date.** 

 The applicants must check that they meet the program requirements according to the 

requirements announced. If there are any mistake from the applicants or the applicant’s qualifications 

does not meet the requirements, the applicants will be disqualified. 

 For more information, please contact adminbjm@gmail.com, Facebook: B.J.M. Thammasat or 
Tel: 02-6966193. 
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7. B.J.M. Program Admission Calendar 2023 

 Inter Portfolio 1 Inter Program-
Admission 1 

Inter Program-
Admission 2 

More info 

1. Application 
Period 

1st Nov - 16th Dec 
2022 

(The application 
system close at 

18.00 hrs.) 

1st - 15th March 
2023 

(The application 
system close at 

18.00 hrs.) 

1st - 7th May 2023 
(The application 
system close at 

18.00 hrs.) 

www.bjm.jc.tu.ac.th 

2. Payment Period 1st  Nov - 16th  
Dec 2022 

(The application 
system close at 

18.00 hrs.) 

1st - 15th March 
2023 

(The application 
system close at 

18.00 hrs.) 

1st - 7th May 2023 

(The application 
system close at 

18.00 hrs.) 

www.bjm.jc.tu.ac.th 

3. Document 
Submission 

1st Nov - 16th Dec 
2022 

(The application 
system close at 

18.00 hrs.) 

1st - 15th March 
2023 

(The application 
system close at 

18.00 hrs.) 

1st - 7th May 2023 

(The application 
system close at 

18.00 hrs.) 

www.bjm.jc.tu.ac.th 

4. Written 
Examination 
Announcement 

- 24th March 2023 12th May 2023 www.bjm.jc.tu.ac.th 

5. Written 
Examination 

- 25th March 2023 
(9.30 - 11.30 hrs.) 

13th May 2023 
(9.30 - 11.30 hrs.) 

TBA 

6. Announcement 
of Eligible 
Candidates to 
Interview Exam 

13th Jan 2023 21st  April 2023 31st May 2023 www.bjm.jc.tu.ac.th 

7. Interview Exam 16th Jan 2023 24th April 2023 2nd June 2023 TBA 

8. Announcement 
of Successful 
Candidates 

25th Jan 2023 3rd May 2023 12th June 2023 www.bjm.jc.tu.ac.th 

9. Enrollment 
confirmation 
through the 

7th - 8th Feb 2023 4th - 5th May 2023 8th - 9th June 2023 student.mytcas.com 
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 Inter Portfolio 1 Inter Program-
Admission 1 

Inter Program-
Admission 2 

More info 

clearing-house 
system 

10. Project Fee 
Payment of 
semester 1/2023 
(15,000 Baht) 

15th Feb 2023 15th -16th  May 
2023 

21st June 2023 TBA 

11. Announcement 
of qualified 
candidates who 
confirmed their 
places through the 
clearing house 
system 

24th Feb 2023 26th May 2023 29th June 2023 www.bjm.jc.tu.ac.th 

*The selected applicants must follow the enrollment verification process through the Clearing House 

system as scheduled. 

8. Enrollment verification 

 Enrollment verification shall follow the administration system and procedures of the Council of 

University Presidents of Thailand. The student must confirm their enrollment by selecting only one 

program for which they are qualified through the TCAS system. Once the student has clicked “confirm” 

their enrollment in the program but wishes to change their program, the student may change their program 

only twice more until the system is closed (counting the total number of “confirm” clicks; maximum of 3 

times). If the student does not click “confirm” or “exercise their right” by the deadline, it shall be taken 

that the student has not exercised their right to enroll and dose not wish to enroll in the program for which 

they are qualified. The student will not be able to use their right to enroll after the deadline has passes. 

9. New student registration 

 9.1 New student registration qualifications 

  9.1.1 must have verified their enrollment through the Clearing House system 

  9.1.2 must be qualified according to the university’s undergraduate regulations B.E. 2561 
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  9.1.3 the new student registration shall follow the university’s undergraduate regulations 

B.E. 2561 

 Should the university find that a student is disqualified afterward, the student will not be 

accepted into the university nor receive a refund of the fees. 

 9.2 New student registration detail 

 Students who have verified their enrollment will be given a student number, details of new 

student registration, and new student calendar afterward at www.reg.tu.ac.th. Should the students have 

questions, please contact  the office of registrar, Tel. 025644440-79 to 1603-1609 and 1626  

10. Tuition fee 

 Students must pay the tuition fee throughout the program as stated in the following: 

 10.1 Thammasat university regulations on undergraduate special program fees B.E. 2553 

 10.2 Announcement of the faculty of Journalism and Mass Communication, Thammasat 

university, on tuition fee of the bachelor of Arts program in Journalism (Media Studies; International 

program; curriculum B.E. 2561), Thammasat university B.E. 2561 


