
ข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2561)         ร อ บ ที่  5  รั บ ต ร ง อิ ส ร ะ   |  1  
 

สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

คณะ / สาขาวิชา 
แผนรับ
ทั้งหมด
(คน) 

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ 

จน.รับ 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 

สอบข้อเขียน/ปฏิบัติ 
(สัปดาห์ที่ 3, 5, 6) 

วัน 
ประกาศ 
ผู้มีสิทธิ์

สัมภาษณ์ 

วันสอบ 
สัมภาษณ์ 

วัน 
ประกาศ 

ผล 

สอบถาม
รายละเอียด

เพิ่มเติม มี ไม่มี 
วันสอบ 
ข้อเขียน
/ปฏบิัต ิ

คณะนิติศาสตร ์            

นิติศาสตรบัณฑิต 
(กฎหมายธุรกิจ) 
(นานาชาติ)   

120 10 1. ระดับการศึกษา 
ผู้สมัครต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาหรือคาดว่า

จะสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาในประเทศหรือ
ต่างประเทศ  
2. ความสามารถด้านภาษา 

ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ําของการ
ทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษอย่างใด
อย่างหนึ่ง โดยผู้สมัครต้องส่งใบรับรองผลการ
ทดสอบ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันสมัคร มายื่น 
ที่คณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์ รายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

(1) TU-GET: 500 คะแนน หรือ 
(2) TOEFL ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนี้; 
     (a) Internet-based: 61 คะแนน 
     (b) Computer-based: 173 คะแนน 
     (c) Paper-based: 500 คะแนน หรือ 
(3) IELTS: 6.0 คะแนน 

1. ผลคะแนนการทดสอบความรู้ SAT  
ตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนด 

2. การสอบสัมภาษณ์ 
 ผู้ที่ได้ผลคะแนนรวมการทดสอบความรู้ SAT 
สูงสุดตามลําดับ จะได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้า
สอบสัมภาษณ์ โดยมุ่งทดสอบทักษะการฟังและ
การพูดภาษาอังกฤษของผู้สมัครในหัวข้อต่าง ๆ 
กับคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครที่สอบ
สัมภาษณ์ไม่ผ่านมีสิทธิสอบแก้ตัวกับ
คณะกรรมการกลางอีกครั้ง ผลการสอบ
สัมภาษณ์กับคณะกรรมการกลางถือเป็นที่สิ้นสุด 
ผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์เท่านั้นที่จะได้รับ
คัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะนิติศาสตร์ 
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หมายเหตุ   สําหรับการเปิดรับสมัครเข้าศึกษาในรอบที่ 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์การเปิด/ปิดรับสมัคร และเปลี่ยนแปลงจํานวนรับสมัคร ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป 
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   ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นผู้สําเร็จการศึกษาหรือคาด
ว่าจะสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาในต่างประเทศ
ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ผู้สมัครจะ
ได้รับการยกเว้นจากเกณฑ์การรับสมัครในข้อนี้ 

(4) ผู้สมัครต้องเข้ารับการทดสอบ ความรู้ SAT 
ซึ่งผลคะแนนการทดสอบความรู้ SAT จะต้องถูก
ส่งให้กับคณะนิติศาสตร์ โดยให้ผู้สมัครใส่เลข 
7420 ในช่องรหัสสถานศึกษาในระบบการสมัคร
ของ College Board ทั้งนี้ คณะนิติศาสตร์จะรับ
พิจารณาผลคะแนนการทดสอบความรู้ SAT ซึ่งมี
อายุไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันสมัคร    

คณะกรรมการคัดเลือกจะประเมินคุณสมบัติ
ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นต่ํา ดังต่อไปนี้ 
New SAT- 1,200 from the total score  
(all two parts combined); and 
 - 550 from Evidence-Based 
Reading and Writing. 
     ผู้สมัครจะต้องทําการทดสอบในส่วน Math 
ด้วย แต่ไม่มีการกําหนดคะแนนขั้นต่ําในส่วน 
Math แต่อย่างใด และผู้สมัครไม่ต้องทําการ
ทดสอบในส่วนของ Essay 
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คณะเศรษฐศาสตร์            
เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
(นานาชาติ) 

150 5* 
 

1.   เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคที่สังคม
รังเกียจ หรือโรคซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
2.  ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 
3.  ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษา หรือ ผู้ที่
กําลังอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่า  
* จํานวนรับอาจมีการเปลี่ยนแปลง 

  
 

1. วิชาคณิตศาสตร์    = 60% 
   • New SAT Math  (เกณฑ์ขั้นต่ํา  650) 
2. วิชาภาษาอังกฤษ * (คะแนนสอบอย่างใด 
อย่างหนึ่งต่อไปนี้)   =  40% 
   • New SAT : Evidence-Based Reading 
and Writing (เกณฑ์ขั้นต่ํา  530) 
   • TOEFL (IBT)  (เกณฑ์ขั้นต่ํา  80) 
   • IELTS   (เกณฑ์ขั้นต่ํา  6.5) 
   • TU-GET (เกณฑ์ขั้นต่ํา  550) 
โดยคะแนนสอบ SAT/TOEFL/IELTS/TU-GET  
ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันสุดท้ายของการรับ
สมัคร  
3. สอบสัมภาษณ์   
    การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ 

* ผู้สมัครสามารถยื่นผลคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ

ให้พิจารณาได้มาก่า 1 ประเภท 
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คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ 

  
    

     

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(นโยบายสังคมและการ
พัฒนา) (นานาชาติ) 
 
 
 

40 5  คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นนักศึกษาต้องเป็นไป
ตามข้อบังคับ มธ. ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี 
พ.ศ.2540 (พร้อมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ข้อ 7 และ 
มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่6) หรือเทียบเท่าหรือ 
ผู้ที่คาดว่าจะจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายก่อนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาผู้ที่สําเร็จ
การศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีใบเทียบวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือส่งใบสําคัญแสดงวุฒิ
การศึกษาให้คณะและมหาวิทยาลัยพิจารณา 

1.1 ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายสาย
สามัญ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ 
น้อยกว่า 2.50 หรือต้องได้คะแนนเฉลี่ยในหมวดวิชา
คณิตศาสตร์และสังคมศึกษา ไม่ต่ํากว่า 2.50 หรือ 

1.2 ผู้ที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องมี
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา (ม.4– 
ม.6 ภาคแรก) ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือต้องได้
คะแนนเฉลี่ยในหมวดวิชาคณิตศาสตร์และสังคม
ศึกษา ไม่ต่ํากว่า 2.50 

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
การคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษา
ชั้นอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา หรือการคัดเลือกตามวิธีการที่
มหาวิทยาลัยกําหนดโดยความเห็นชอบของ 
สภามหาวิทยาลัย 

1.ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่
กําหนด จะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ และข้อเขียน
เรียงความภาษาอังกฤษ ในหัวข้อเกี่ยวกับ
นโยบายสังคมและการพัฒนาที่ทางโครงการ    
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคมและ
การพัฒนา ดําเนินการจัดสอบ                 

2.คณะดําเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ที่กําหนด เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 
โดยพิจารณาจากผลการศึกษา ผลการสอบภาษ
อังกฤษ หรือผลการสอบที่จัดสอบเองโดยคณะ 
และเอกสารแสดงความสนใจเข้าศึกษา
(Statement of Purpose) 
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1.3 ผู้สมัครที่ใช้ผลสอบ GCE GCSE หรือ 
IGCSE ต้องสอบผ่านอย่างต่ํา 5 วิชา รายวิชาไม่ซ้ํา
กัน  โดยได้เกรดแต่ละรายวิชาไม่ต่ํากว่า C ทั้งนี้ 
ไม่นับรวมผลการสอบวิชาภาษาไทย        

1.4 ผู้สมัครที่ใช้ผลสอบ GED ต้องมคะแนน
รวมขั้นต่ํา 2,500 คะแนน และต้องสอบผ่าน 
อย่างต่ํา 5 รายวิชาไม่ซ้ํากัน  

1.5 ผู้สมัครที่ใช้ผลการสอบของประเทศ
นิวซีแลนด์ ต้องได้เกรดเฉลี่ยเทียบเท่า 2.5 ตาม
การคํานวณของ NZQA 

2. มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษอย่างใด
อย่างหนึ่งต่อไปนี้และผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับ
จนถึงวันยื่นใบสมัคร 

(1) IELTS (Academic) ระดับ 6 ขึ้นไปหรือ 
(2) TOEFL: CBT (computer-based test) 

173 คะแนนขึ้นไป, PBT (paper-based test) 
500 คะแนนขึ้นไป, IBT (internet-based test) 
61 คะแนนขึ้นไปหรือ 

(3) TU-GET 500 คะแนนขึ้นไป 
(4) OLD SAT (Writing Part) 400 คะแนนขึ้นไป 
(5) NEW SAT (Evidence-Based Reading 

and Writing Part) 450 คะแนนขึ้นไป 
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คณะ / สาขาวิชา 
แผนรับ
ทั้งหมด
(คน) 

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ 

จน.รับ 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 

สอบข้อเขียน/ปฏิบัติ 
(สัปดาห์ที่ 3, 5, 6) 

วัน 
ประกาศ 
ผู้มีสิทธิ์

สัมภาษณ์ 

วันสอบ 
สัมภาษณ์ 

วัน 
ประกาศ 

ผล 

สอบถาม
รายละเอียด

เพิ่มเติม มี ไม่มี 
วันสอบ 
ข้อเขียน
/ปฏบิัต ิ

คณะศิลปศาสตร์             
1. ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ปรัชญา)  
* จะเปิดรับกรณีที่ จํานวนรับ
ในรอบที่ 3 และ 4 ไม่ถึงตาม                 
แผนรับเท่านั้น 

25 2 คุณสมบัติตามเกณฑ์ของระบบ Admissions - GPAX    20% 
- O-NET   30% 
- GAT      30% 
พื้นฐานวิทยาศาสตร์ รหัส 71 20% 
ศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2  
เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส รหัสวิชา 77  20% 
ศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2  
เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน รหัสวิชา 78  20% 
ศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2  
เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น    รหัสวิชา 79  20% 
ศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2  
เลือกสอบวิชาภาษาจีน       รหัสวิชา 80  20% 
ศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2  
เลือกสอบวิชาอาหรับ       รหัสวิชา 81   20% 
ศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2  
เลือกสอบวิชาภาษาบาลี    รหัสวิชา 82  20% 
คะแนนในรอบ 5 นี้ ต้องไม่ต่ํากว่าคะแนน
ต่ําสุดของรอบ Admission 

-  - จะประกาศ
ให้ทราบใน
ภายหลัง 

16 
กรกฏาคม 

2561 

23 
กรกฏาคม 

2561 

http://arts.tu. 
ac.th 
งานบริการ
การศึกษา  
0-2696-5218 ,  
0-2696-5219 , 
0-2696-5220 

2. ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ภาษาฝรั่งเศส) 
* จะเปิดรับกรณีที่ จํานวนรับ
ในรอบที่ 3 และ 4 ไม่ถึงตาม

40 2 คุณสมบัติตามเกณฑ์ของระบบ Admissions - GPAX    20% 
- O-NET   30% 
- GAT      30% 

-  - จะประกาศ
ให้ทราบใน
ภายหลัง 

16 
กรกฏาคม 

2561 

23 
กรกฏาคม 

2561 

http://arts.tu. 
ac.th 
งานบริการ
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คณะ / สาขาวิชา 
แผนรับ
ทั้งหมด
(คน) 

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ 

จน.รับ 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 

สอบข้อเขียน/ปฏิบัติ 
(สัปดาห์ที่ 3, 5, 6) 

วัน 
ประกาศ 
ผู้มีสิทธิ์

สัมภาษณ์ 

วันสอบ 
สัมภาษณ์ 

วัน 
ประกาศ 

ผล 

สอบถาม
รายละเอียด

เพิ่มเติม มี ไม่มี 
วันสอบ 
ข้อเขียน
/ปฏบิัต ิ

แผนรับเท่านั้น พื้นฐานวิทยาศาสตร์ รหัส 71 20% 
ศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษา
ฝรั่งเศส รหัสวิชา 77  20% 
ศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2  
เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน รหัสวิชา 78  20% 
ศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2  
เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น    รหัสวิชา 79  20% 
ศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2  
เลือกสอบวิชาภาษาจีน       รหัสวิชา 80  20% 
ศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2  
เลือกสอบวิชาอาหรับ       รหัสวิชา 81   20% 
ศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2  
เลือกสอบวิชาภาษาบาลี    รหัสวิชา 82  20% 
ศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 
หมายเหตุ 
1.  ผู้มีสิทธิเข้าศึกษา คือ ผู้ที่ได้คะแนนสอบทุก
วิชารวมกันสูงสุด  โดยเรียงลําดับคะแนนรวม
ตามจํานวนการรับเข้าศึกษาที่กําหนด 
2.  การพิจารณาและการตัดสินใจผลการ
คัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
 

การศึกษา  
0-2696-5218 ,  
0-2696-5219 , 
0-2696-5220 
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คณะ / สาขาวิชา 
แผนรับ
ทั้งหมด
(คน) 

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ 

จน.รับ 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 

สอบข้อเขียน/ปฏิบัติ 
(สัปดาห์ที่ 3, 5, 6) 

วัน 
ประกาศ 
ผู้มีสิทธิ์

สัมภาษณ์ 

วันสอบ 
สัมภาษณ์ 

วัน 
ประกาศ 

ผล 

สอบถาม
รายละเอียด

เพิ่มเติม มี ไม่มี 
วันสอบ 
ข้อเขียน
/ปฏบิัต ิ

3. ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ภาษาและวรรณคดี
อังกฤษ) 
* จะเปิดรับกรณีที่ จํานวนรับ
ในรอบที่ 3 และ 4 ไม่ถึงตาม
แผนรับเท่านั้น 

35 2 1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษา  
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า 
2. ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ย (GPA) 
สะสมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 2.50 ขึ้นไป 

- GPAX    20% 
- O-NET   30% 
- GAT      50% 
- มีคะแนน O-NET วิชา 03 ภาษาอังกฤษ ได้ไม่
ต่ํากว่า 75% 
 

-  - จะประกาศ
ให้ทราบใน
ภายหลัง 

16 
กรกฏาคม 

2561 

23
กรกฏาคม 

2561 

http://arts.tu. 
ac.th 
งานบริการการศึกษา 

0-2696-5218 ,  
0-2696-5219 , 
0-2696-5220 

4. ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(เอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ศึกษา) 
* จะเปิดรับกรณีที่ได้ นศ.จาก
รอบที่ 1,3 และ 4 รวมกันไม่ถึง 
ตามแผนรับเท่านั้น 

110 5 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับมัธยมปลาย  
5 ภาค (ไม่นับรวมภาคสุดท้ายที่กําลังศึกษาอยู่) 
 ไม่ต่ํากว่า 2.75 กรณีที่สําเร็จการศึกษาแล้ว เกรด
เฉลี่ยสะสม 6 ภาค ต้องไม่ต่ํากว่า 2.75 

พิจารณา Portfolio โดยเน้นข้อมูลเกี่ยวกับผล
การเรียน กิจกรรม และความสามารถพิเศษ 

-  - จะประกาศ
ให้ทราบใน
ภายหลัง 

15 
กรกฏาคม 

2561 

24 
กรกฏาคม 

2561 

www.seas.arts
.tu.ac.th 
โทร.  
0-2613-2673,  
0-2613-2599 

5. ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(รัสเซียศึกษา) 
* จะเปิดรับกรณีที่ จํานวนรับ
ในรอบที่ 3 และ 4 ไม่ถึงตาม
แผนรับเท่านั้น 

100 5 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผู้สมัครมีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคไม่ต่ํา
กว่า 2.75 

1. - GPAX    20% 
- O-NET   30% 
- GAT      30% 
พื้นฐานวิทยาศาสตร์ รหัส 71 20% 
ศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2  
เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส รหัสวิชา 77  20% 
ศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2  
เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน รหัสวิชา 78  20% 
ศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2  
เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น    รหัสวิชา 79  20% 
ศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2  

 - 10  
มีนาคม 
2561 

จะประกาศ
ให้ทราบใน
ภายหลัง 

12 
กรกฏาคม 

2561 

31 
กรกฏาคม 

2561 

www.russianst
udies-tu.com 
โทร.  
0-2696-5663-4 
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คณะ / สาขาวิชา 
แผนรับ
ทั้งหมด
(คน) 

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ 

จน.รับ 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 

สอบข้อเขียน/ปฏิบัติ 
(สัปดาห์ที่ 3, 5, 6) 

วัน 
ประกาศ 
ผู้มีสิทธิ์

สัมภาษณ์ 

วันสอบ 
สัมภาษณ์ 

วัน 
ประกาศ 

ผล 

สอบถาม
รายละเอียด

เพิ่มเติม มี ไม่มี 
วันสอบ 
ข้อเขียน
/ปฏบิัต ิ

เลือกสอบวิชาภาษาจีน       รหัสวิชา 80  20% 
ศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2  
เลือกสอบวิชาอาหรับ       รหัสวิชา 81   20% 
ศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2  
เลือกสอบวิชาภาษาบาลี    รหัสวิชา 82  20% 
2. พิจารณา Portfolio โดยเน้นข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลการเรียน กิจกรรม ประสบการณ์ และ
ความสามารถพิเศษ 
3. ผลคะแนนสอบข้อเขียนของรอบที่ 3 

6. ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(อังกฤษ–อเมริกัน
ศึกษา) (นานาชาติ)  
* จะเปิดรับกรณีที่ จํานวนรับ
ในรอบที่ 1,3 และ 4 ไม่ถึงตาม
แผนรับเท่านั้น 

100 5 ตามเอกสารแนบหมายเลข 1 ตามเอกสารแนบหมายเลข 1  
  

 - 11  
มีนาคม 
2561 

จะประกาศ
ให้ทราบใน
ภายหลัง 

22 
กรกฏาคม 

2561 

31 
กรกฏาคม 

2561 
 

http://bastha
mmasat.org/ 
โทร.  
0-2613-2618,  
0-2613-2625 

7. ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(การสื่อสารภาษา 
อังกฤษเชิงธุรกิจ) 
(นานาชาติ)  
* จะเปิดรับกรณีที่ จํานวนรับ
ในรอบที่ 1, 3 และ 4 ไม่ถึง
ตาม แผนรับเท่านั้น 

100 5 1. ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ย 5 เทอม ไม่ต่ํากว่า 
2.75 / 6 เทอมไม่ต่ํากว่า 2.50 หรือเทียบเท่า หรือ
ผลคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้  
- ผล IGCSE 5 วิชา (ไม่รวมภาษาไทย) 
- ผล GED คะแนนรวม 2,250 
- NEW GED minimum score of 680 (out of 
800), minimum of 170 for each subject 
 

คะแนนสอบข้อเขียน + สัมภาษณ์จากรอบที่ 3 
 

 - 24  
มีนาคม 
2561 

จะประกาศ
ให้ทราบใน
ภายหลัง 

ไม่มีการ
สัมภาษณ์ 

31 
กรกฏาคม 

2561 

http://tubec. 
net/ 
โทร.  
0-2696-5648,  
0-2696-5658 
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คณะ / สาขาวิชา 
แผนรับ
ทั้งหมด
(คน) 

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ 

จน.รับ 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 

สอบข้อเขียน/ปฏิบัติ 
(สัปดาห์ที่ 3, 5, 6) 

วัน 
ประกาศ 
ผู้มีสิทธิ์

สัมภาษณ์ 

วันสอบ 
สัมภาษณ์ 

วัน 
ประกาศ 

ผล 

สอบถาม
รายละเอียด

เพิ่มเติม มี ไม่มี 
วันสอบ 
ข้อเขียน
/ปฏบิัต ิ

2. มีผลคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง  
ผลสอบไม่เกิน 2 ปี ดังนี้ 
- IELTS 6.0 
- TOEFL 61 (ibt) 
- SAT 400 (NEW SAT) Evidence base 
Reading and Writing 
- TU GET 500 คะแนน ขึ้นไป 

8. ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(วิเทศคดีศึกษา) 
(อาเซียน-จีน) 
(นานาชาติ)  
* จะเปิดรับกรณีที่ จํานวนรับ
ในรอบที่ 1,3 และ 4 ไม่ถึงตาม
แผนรับเท่านั้น 

100 5 1. Academic Requirements 
Applicants must have obtained or 
 expect to receive a high school  
diploma or an equivalent from an  
educational institution approved  
by the International Studies 
 (ASEAN-China) (International Program). 
2. English Language Requirements 
Applicants must achieve one of the 
followings  
- IELTS   6.0 
- TOEFL (IBT) 61 
- TU-GET 500 
Applicants with high diplomas from  
countries where English is an official  

Applicants are required to pass two 
rounds of examinations: written and 
interview.  
Written Examination: 
Part 1: Short Answers 
Part 2: Reading Comprehension  
Part 3: Essay 
Interview Examination 
* ทางโครงการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขหรือ
เปลี่ยนแปลงข้อกําหนดหรือเงื่อนไขใดๆ หาก 
มีจํานวนนักศึกษาครบตามจํานวนที่ตั้งไว้ในการ
รับรอบที่ 1, 3 และ 4 

 - 25  
มีนาคม 
2561 

จะประกาศ
ให้ทราบใน
ภายหลัง 

12 
กรกฏาคม 

2561 

31 
กรกฏาคม 

2561 

http://tuasean
.com 
Tel.  
0-2613-2603 
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คณะ / สาขาวิชา 
แผนรับ
ทั้งหมด
(คน) 

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ 

จน.รับ 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 

สอบข้อเขียน/ปฏิบัติ 
(สัปดาห์ที่ 3, 5, 6) 

วัน 
ประกาศ 
ผู้มีสิทธิ์

สัมภาษณ์ 

วันสอบ 
สัมภาษณ์ 

วัน 
ประกาศ 

ผล 

สอบถาม
รายละเอียด

เพิ่มเติม มี ไม่มี 
วันสอบ 
ข้อเขียน
/ปฏบิัต ิ

language will be granted with a waiver. 
However, the institution must  
be accredited by the Ministry of  
Education of Thailand. 

คณะวารสารศาสตร์
และสื่อสารมวลชน 

    
  

     

วารสารศาสตรบัณฑิต 
(สื่อมวลชนศึกษา) 
(ภาษาอังกฤษ) 

80 5 
  
 
 

นักเรียนสัญชาติไทยที่สําเร็จการศึกษาจาก
โรงเรียนในสายสามัญหรือเทียบเท่า 
1. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายสามัญ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 
ไม่ต่ํากว่า 2.50 
2. มีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่าง
หนึ่ง (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสมัครสอบ) 
- OLD SAT (Critical Reading) ไม่ต่ํากว่า 400 
คะแนน 
- NEW SAT (Evidence Based Reading and 
Writing) ไม่ต่ํากว่า 400 คะแนน 
- TOEFL ไม่ต่ํากว่า 500 คะแนน สําหรับ Paper 
Based Test (PBT) หรือ 79 คะแนนสําหรับ 
Internet Based Test (IBT) หรือ 173 คะแนน
สําหรับ Computer - Based Test (CBT)  
- IELTS กําหนดเกณฑ์ขั้นต่ํา 6.5 

1. การนําเสนอ Portfolio และ Statement of 
Purpose ของผู้สมัคร ซึ่งต้องแสดงให้เห็นถึง 
  1.1 ประสบการณ์ การทํากิจกรรม และภาวะ
ความเป็นผู้นํา ที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน
สื่อสารมวลชนซึ่งต้องมีประสบการณ์เป็นเวลา
ต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ปี หรือได้รับรางวัลที่
เกี่ยวข้องกับงานด้านสื่อสารมวลชนในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 
  1.2 ความมุ่งมั่นที่จะศึกษาในโครงการฯ    
2. การสอบสัมภาษณ์                    
โดยการตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือ
เป็นที่สิ้นสุด 
 

 

- � - กรกฏาคม 
2561 

20 
กรกฏาคม 

2561 

31 
กรกฏาคม 

2561 

www.bjm.jc.tu
.ac.th 
ฝ่ายรับเข้าศึกษา 
โครงการ BJM 
02-696 6193 
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คณะ / สาขาวิชา 
แผนรับ
ทั้งหมด
(คน) 

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ 

จน.รับ 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 

สอบข้อเขียน/ปฏิบัติ 
(สัปดาห์ที่ 3, 5, 6) 

วัน 
ประกาศ 
ผู้มีสิทธิ์

สัมภาษณ์ 

วันสอบ 
สัมภาษณ์ 

วัน 
ประกาศ 

ผล 

สอบถาม
รายละเอียด

เพิ่มเติม มี ไม่มี 
วันสอบ 
ข้อเขียน
/ปฏบิัต ิ

- TU-GET กําหนดเกณฑ์ขั้นต่ํา 550 
นักเรียนสัญชาติไทยที่สําเร็จการศึกษาจาก
ต่างประเทศหรือโรงเรียนนานาชาติในประเทศ
ไทยและนักเรียนต่างชาติทุกกรณี 
1. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จากต่างประเทศต้องแสดงใบเทียบวุฒิเท่า ม.
ปลาย จากกระทรวงศึกษาธิการ กรณีโรงเรียน
นานาชาติในประเทศ โรงเรียนจะต้องได้รับการ
รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ และต้องมีผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.75 
2. กรณีผู้สมัครสําเร็จการศึกษาเทียบเท่า ม.ปลาย 
ต้องมีผลสอบ ดังนี้ 
- ผู้ที่ใช้ผลสอบ IGCSE, GCSE หรือ GCE ‘O’ 
level สอบได้ไม่ต่ํากว่า 5 วิชา ไม่ซ้ํากัน แต่ละวิชา
ได้เกรดไม่ต่ํากว่า C และวุฒิประกาศนียบัตร GCE 
‘AS’ สอบได้ไม่ต่ํากว่า 3 วิชา แต่ละวิชาได้เกรดไม่
ต่ํากว่า C หรือ GCE ‘A’ level สอบได้ไม่ต่ํากว่า 
3 วิชา  แต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ํากว่า C โดย GCE 
‘AS’ สามารถนับรวมกับ GCE ‘A’ level ได้ สอบ
ได้ไม่ต่ํากว่า 3 วิชา วิชาในแต่ละระดับ ‘AS’ และ 
‘A’ ซ้ํากับระดับอื่นได้ยกเว้นระดับ ‘AS’ และ ‘A’  
- ผู้สมัครที่ใช้ผลสอบ IB ต้องสอบผ่านอย่างต่ํา 5 
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แผนรับ
ทั้งหมด
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(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
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ผู้มีสิทธิ์
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ผล 
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รายละเอียด

เพิ่มเติม มี ไม่มี 
วันสอบ 
ข้อเขียน
/ปฏบิัต ิ

รายวิชาไม่ซ้ํากัน แต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ํากว่า 4.00  
- ผู้สมัครที่ใช้ผลสอบ OLD GED ต้องสอบผ่าน
อย่างต่ํา 5 รายวิชาไม่ซ้ํากัน แต่ละวิชาไม่ต่ํากว่า 
500 คะแนน  
- ผู้สมัครที่ใช้ผลสอบ NEW GED ต้องสอบผ่าน
อย่างต่ํา 4 รายวิชาไม่ซ้ํากัน แต่ละวิชาไม่ต่ํากว่า 
160 คะแนน และต้องยื่น Transcript ของเกรด 
10 และ 11 ประกอบ 
- ผู้สมัครที่จบการศึกษาจากประเทศนิวซีแลนด์ 
จะต้องได้ประกาศนียบัตร NCEA Level 2 ซึ่ง
จะต้องได้ 60 เครดิตในระดับ Level 2 และ 20 
เครดิตในระดับ 1, 2 หรือ 3   
3. มีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่าง
หนึ่ง (ผลสอบไม่เกิน 2 ปีนับแต่วันสมัครสอบ) 
- OLD SAT (Critical reading) ไม่ต่ํากว่า 400 
คะแนน 
- New SAT (Evidence Based Reading and 
Writing) ไม่ต่ํากว่า 400 คะแนน 
- TOEFL IBT กําหนดเกณฑ์ขั้นต่ํา 79 คะแนน 
- IELTS กําหนดเกณฑ์ขั้นต่ํา 6.5 
- TU-GET กําหนดเกณฑ์ขั้นต่ํา 550 
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(คน) 
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ประกาศ 
ผู้มีสิทธิ์

สัมภาษณ์ 

วันสอบ 
สัมภาษณ์ 

วัน 
ประกาศ 

ผล 

สอบถาม
รายละเอียด

เพิ่มเติม มี ไม่มี 
วันสอบ 
ข้อเขียน
/ปฏบิัต ิ

คณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา 

    
  

     

สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาบัณฑิต 
(การวิจัยทางสังคม)  
 
 
 

100 5   
 

ผู้สมัครต้องมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 5 วิชา คือ วิชา
ภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชา
คณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ โดยให้ใช้
คะแนนของปีการศึกษา 2559 หรือของปี
การศึกษา 2560 

GPAX   =  20% 
O-NET  =  30%    
GAT     =  30% 
สัมภาษณ์ = 20% 

-  - 20 

กรกฏาคม 
2561 

22 

กรกฏาคม 
2561 

27 

กรกฏาคม 
2561 

 

http://
socanth.tu.ac.th
งานบริการการศึกษา 
02-696 5814, 
02-696 5821, 
02-696 5835 

คณะศิลปกรรมศาสตร์            
1. ศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต (การละคอน) 

40 8 1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กําลังศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ หรือ
สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
สายสามัญ  
2. ผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการ
เรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.50 
3. ผู้สมัครที่กําลังศึกษา ต้องมีผลการเรียนคะแนน
เฉลี่ยสะสม ชั้น ม.4- ม.6 (ภาค 1) รวม 5 ภาค
การศึกษา ไม่ต่ํากว่า 2.50 
4. ผู้สมัครต้องมีความถนัดและสนใจในวิชาศิลปะ
และการออกแบบ 
5. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ตั้งใจเฉพาะที่จะเข้าศึกษาใน
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

1. ความถนัดทั่วไป (GAT 85) 20% 
2. ความถนัดทางการละคอน  40% 
3. สอบปฏิบัติการแสดง (Audition)  30% 
4. สอบสัมภาษณ์ 

 -  ข้อเขียน 
10 มี.ค. 
2561 
 ปฏิบัติ 
การแสดง 
31 มี.ค. -
1 เม.ย. 
2561  

20  
กรกฏาคม 

2561 

28  
กรกฏาคม 

2561 

30  
กรกฏาคม 

2561 

http://fineart. 
tu.ac.th 
งานบริการ
การศึกษา 
ศูนย์รังสิต :  
02-696 6248 - 9 
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คณะ / สาขาวิชา 
แผนรับ
ทั้งหมด
(คน) 

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ 

จน.รับ 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 

สอบข้อเขียน/ปฏิบัติ 
(สัปดาห์ที่ 3, 5, 6) 

วัน 
ประกาศ 
ผู้มีสิทธิ์

สัมภาษณ์ 

วันสอบ 
สัมภาษณ์ 

วัน 
ประกาศ 

ผล 

สอบถาม
รายละเอียด

เพิ่มเติม มี ไม่มี 
วันสอบ 
ข้อเขียน
/ปฏบิัต ิ

หมายเหตุ : กรณีเคยเข้าร่วมโครงการ AFS. หรือ
โครงการอื่นๆ ที่ศึกษาในต่างประเทศ จะไม่นํา
คะแนนระหว่างศึกษานั้นมาใช้คํานวณเป็นคะแนน
เฉลี่ยสะสม 

2. ศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต (การศิลปะการ
ออกแบบพัสตราภรณ์) 

70 10 1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กําลังศึกษาระดับชั้นมัธยม 
ศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ หรือสําเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ  
2. ผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการ
เรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.50 
3. ผู้สมัครที่กําลังศึกษา ต้องมีผลการเรียนคะแนน
เฉลี่ยสะสม ชั้น ม.4- ม.6 (ภาค 1) รวม 5 ภาค
การศึกษา ไม่ต่ํากว่า 2.50 
4. ผู้สมัครต้องมีความถนัดและสนใจในวิชาศิลปะ
และการออกแบบ 
5. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ตั้งใจเฉพาะที่จะเข้าศึกษาใน
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
6. ผู้สมัครต้องไม่มีอาการตาบอดสี 
หมายเหตุ : กรณีเคยเข้าร่วมโครงการ AFS. หรือ
โครงการอื่นๆ ที่ศึกษาในต่างประเทศ จะไม่นํา
คะแนนระหว่างศึกษานั้นมาใช้คํานวณเป็นคะแนน
เฉลี่ยสะสม 
 

1. ความถนัดทั่วไป (GAT 85) 20% 
2. วาดเส้น 35% 
3. องค์ประกอบศิลป์ 35% 
4. สอบสัมภาษณ์ 10% 

 - 10 
มีนาคม 
2561 

 

20  
กรกฏาคม 

2561 

28  
กรกฏาคม 

2561 

30  
กรกฏาคม 

2561 

http://fineart. 
tu.ac.th 
งานบริการ
การศึกษา 
ศูนย์รังสิต :  
02-696 6248 - 9 
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คณะ / สาขาวิชา 
แผนรับ
ทั้งหมด
(คน) 

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ 

จน.รับ 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 

สอบข้อเขียน/ปฏิบัติ 
(สัปดาห์ที่ 3, 5, 6) 

วัน 
ประกาศ 
ผู้มีสิทธิ์

สัมภาษณ์ 

วันสอบ 
สัมภาษณ์ 

วัน 
ประกาศ 

ผล 

สอบถาม
รายละเอียด

เพิ่มเติม มี ไม่มี 
วันสอบ 
ข้อเขียน
/ปฏบิัต ิ

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ 
ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 

           

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(การพัฒนาเชิง
สร้างสรรค์) 

100 10 1. กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ
เทียบเท่า 
2. มีผลคะแนนการสอบวิชาเฉพาะ 2 วิชา (1.วิชา
ความคิดสร้างสรรค์ และ 2.วิชาการใช้วิจารณญาณ) 
ของปี 2561 ที่จัดสอบโดยวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ 
ป๋วย อึ๊งภากรณ์  
3. กรณีไม่มีผลคะแนนวิชาเฉพาะตามข้อ 2 ให้ใช้
คะแนน Pat 5 

กลุ่มที่ใช้คะแนนการสอบวิชาเฉพาะ 
1. พิจารณาจากผลคะแนนการสอบวิชาเฉพาะ 
คือ 1.วิชาความคิดสร้างสรรค์ และ 2.วิชาการใช้
วิจารณญาณ) และอยู่ในเกณฑ์คะแนนที่จะรับ 
2. พิจารณาจากผลสัมภาษณ์ 
กลุ่มที่ใช้คะแนน Pat 5   
1. พิจารณาจากผลคะแนน Pat 5  
2. พิจารณาจากผลสัมภาษณ์ 
ในการพิจารณาคัดเลือก วิทยาลัยฯ จะให้ที่นั่ง

กับผู้ที่มีคะแนนวิชาเฉพาะก่อน หากมีที่นั่งเหลือ 

จึงจะเรียกสัมภาษณ์ผู้ที่มีคะแนน Pat 5 ต่อไป 

 - 11 
มีนาคม 
2561 
(9.00 -

12.00 น.) 
 

28 
กรกฏาคม 

2561 

30 
กรกฏาคม 

2561 

2 
กรกฏาคม 

2561 

www.psds.tu. 
ac.th 
www.facebook.
com/CD.PSDS/ 
โทร.02- 5644440 
ถึง 59 ต่อ 1321, 
091-7304964 

วิทยาลัยนวัตกรรม            
1. ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(นวัตกรรมการบริการ) 
(นานาชาติ) 

60 5  1. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 2.00 
2. มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ 
TOEFL หรือ IELTS โดยผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี
นับถึงวันสมัคร และมีผลคะแนน ดังนี้ 

TOEFL Paper-based (PBT) ได้คะแนน 500 ขึ้นไป 
TOEFL Computer-based (CBT) ได้คะแนน 

173 ขึ้นไป 

1. คะแนนสอบสามัญ 
1) GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20%  
2) O-NET ให้ค่าน้ําหนัก 30% ยกเว้น

ภาษาอังกฤษ 03 = 35% 
3) GAT ให้ค่าน้ําหนัก 50% 
4) คะแนนภาษาอังกฤษ (ไม่เกิน 2 ปี) ดังนี้ 

IELTS=6.0, TOEFL (PBT=500, CBT=173, 
IBT=61), TU-GET=500 

 - 11  
มีนาคม 
2561 

(13.00 -
16.00 น.) 

18 
กรกฏาคม 

2561 
 

20 
กรกฏาคม 

2561
(13.00 -
16.00 น.) 

25 
กรกฏาคม 

2561 

www.citu.tu. 
ac.th 
ฝ่ายบริการ
การศึกษา 
02-6235055-8 
ต่อ 1101-1107 
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คณะ / สาขาวิชา 
แผนรับ
ทั้งหมด
(คน) 

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ 

จน.รับ 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 

สอบข้อเขียน/ปฏิบัติ 
(สัปดาห์ที่ 3, 5, 6) 

วัน 
ประกาศ 
ผู้มีสิทธิ์

สัมภาษณ์ 

วันสอบ 
สัมภาษณ์ 

วัน 
ประกาศ 

ผล 

สอบถาม
รายละเอียด

เพิ่มเติม มี ไม่มี 
วันสอบ 
ข้อเขียน
/ปฏบิัต ิ

TOEFL Internet-based (IBT) ได้คะแนน 61 
ขึ้นไป 

TU-GET ได้คะแนน 500 ขึ้นไป 
IELTS ได้คะแนน 6.0 ขึ้นไป 

3. เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัคร
บุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และวิทยาลัยนวัตกรรม 

5) การสอบสัมภาษณ์ 
หรือ  
2. คะแนนสอบวิชาเฉพาะ  

1) วิทยาลัยฯ จัดสอบวิชาเฉพาะ (General 
Knowledge for Service Innovation) 

2) คะแนนภาษาอังกฤษ (ไม่เกิน 2 ปี) ดังนี้ 
IELTS=6.0, TOEFL (PBT=500, CBT=173, 
IBT=61), TU-GET=500 

3) การสอบสัมภาษณ์ 

2. ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(การจัดการมรดก
วัฒนธรรมและ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์) 

120 1  1. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่าไม่ต่ํากว่า 2.00 
2. เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัคร
บุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ วิทยาลัยนวัตกรรม 

1. GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20%  
2. O-NET ให้ค่าน้ําหนัก 30%  
3. GAT ให้ค่าน้ําหนัก 50% 
4. การสอบสัมภาษณ์  

- � - 18 
กรกฏาคม 

2561 
 

20 
กรกฏาคม 

2561 
(13.00 -
16.00 น.) 

25 
กรกฏาคม 

2561 

www.citu.tu. 
ac.th 
ฝ่ายบริการ
การศึกษา 
02-6235055-8 
ต่อ 1101-1107 

วิทยาลัยสหวิทยาการ            
1. ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(สหวิทยาการ
สังคมศาสตร์) 
(ศูนย์ลําปาง) 

130 20 ผู้สมัครต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
และมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม GPA  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ ชั้น ม.4 – ม.6 
รวม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 2.50 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย (GPAX)   ค่าน้ําหนัก 20 %  
2. ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ค่าน้ําหนัก  40 % 
3. ผลการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT)  
ค่าน้ําหนัก  40 % 

- � - ตามกําหนดการรับสมัครของ  
มธ. ศูนย์ลําปาง 

ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป 
 

www.ci.tu.ac.th 
ศูนย์ลําปาง : 
054 -268-702 
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คณะ / สาขาวิชา 
แผนรับ
ทั้งหมด
(คน) 

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ 

จน.รับ 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 

สอบข้อเขียน/ปฏิบัติ 
(สัปดาห์ที่ 3, 5, 6) 

วัน 
ประกาศ 
ผู้มีสิทธิ์

สัมภาษณ์ 

วันสอบ 
สัมภาษณ์ 

วัน 
ประกาศ 

ผล 

สอบถาม
รายละเอียด

เพิ่มเติม มี ไม่มี 
วันสอบ 
ข้อเขียน
/ปฏบิัต ิ

2. ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ปรัชญา การเมืองและ
เศรษฐศาสตร์) 

  1. มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า 6 ภาคการศึกษา  
ไม่ต่ํากว่า 2.50 
2. ผู้สมัครต้องมีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 5 รหัสวิชา 
3. ผู้สมัครต้องมีคะแนนผลการทดสอบความถนัด
ทั่วไป (GAT)  
4. ผู้สมัครต้องมีคะแนนผลการทดสอบความถนัด
ทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) โดยแบ่งออกเป็น  
ผู้สมัครพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ต้องมีคะแนน PAT 1 
(ความถนัดทางคณิตศาสตร์) และผู้สมัครพื้นฐาน
ศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) จะต้องมีคะแนน PAT 
7 (ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ) 
**ผลสอบ GAT และ PAT ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
และใช้คะแนน O-NET ของปีการศึกษา 2559 
หรือของปีการศึกษา 2560 เท่านั้น 

พิจารณาจากคะแนนรวมค่าร้อยละตามเกณฑ์
องค์ประกอบของการคัดเลือก ซึ่งใช้วิธีการ
คํานวณเช่นเดียวกับระบบ Admissions กลาง 
* ถ้าโครงการฯ รับนักศึกษาได้ครบ 80 คน ใน
รอบที่ 3 และ 4 แล้วจะไม่เปิดรับรอบที่ 5 * 

- � - จะประกาศ
ให้ทราบใน
ภายหลัง 

23 
กรกฏาคม 

2561 

30 
กรกฏาคม 

2561 

www.ci.tu.ac.th 
โครงการ PPE  
02-613-2842,  
2859 2.1 ท่าพระจันทร์ 80 5       

2.2 ศูนย์ลําปาง 80 5        
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คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกโครงการอังกฤษ-อเมริกันศึกษา  
รอบท่ี 5 รับตรงอิสระ 
ใช้เอกสารเหมือนรอบ 1 ยกเว้นไม่ต้องยื่น Portfolio  
ตรวจเอกสาร สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ของโครงการฯ 
คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร     
    1. ต้องสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า (ผู้ท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 กรุณาดูรายละเอียดเพ่ิมเติม 
ในข้อ 5.4.7-12 โดยละเอียด)     
    2. ต้องมีคุณสมบัติต่อไปน้ี          
     2.1 มีผลการเรียนเฉล่ียระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (เช่น GCE, GCSE, IGCSE, IB และ  GED) รวมกันอย่างน้อย 5 ภาค
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระดับ 2.5 ขึ้นไป หรือเทียบเท่าโดยท่ี                   

1) ผู้สมัครท่ีใช้ผลการสอบ IGCSE, GCSE หรือ GCE  “O” level ต้องสอบผ่านอย่างตํ่า 5 รายวิชาไม่ซํ้ากัน แต่ละวิชาได้เกรด 
ไม่ตํ่ากว่า C  

  GCE “AS” ต้องสอบผ่านไม่ตํ่ากว่า 3 วิชา แต่ละวิชาได้เกรดไม่ตํ่ากว่า C หรือ  
  GCE “A” level สอบได้ไม่ตํ่ากว่า 3 วิชา แต่ละวิชาได้เกรดไม่ตํ่ากว่า C โดย  

  GCE “AS” สามารถนับรวมกับ GCE “A” level ได้ ต้องสอบผ่านไม่ตํ่ากว่า 3 วิชา แต่ละวิชาได้เกรดไม่ตํ่ากว่า C  
ในระดับ “AS” และ “A” ซํ้ากับระดับอื่นได้ ยกเว้น ระดับ “AS” ไม่ซํ้ากับระดับ “A” (ท้ังน้ี ไม่นับรวมผลสอบวิชาภาษาไทย) 

2) ผู้สมัครท่ีใช้ผลการสอบ IB ต้องสอบผ่านอย่างตํ่า 5 รายวิชาไม่ซํ้ากัน แต่ละวิชาได้เกรดไม่ตํ่ากว่า 4 
3) ผู้สมัครท่ีใช้ผลการสอบ GED ต้องมีคะแนนรวมขั้นตํ่า 2,250 คะแนน ต้องสอบผ่านอย่างตํ่า 5 รายวิชาไม่ซํ้ากัน โดยแต่ละวิชา

ได้คะแนนไม่ตํ่ากว่า 410 คะแนน 
4) ผู้สมัครท่ีใช้ผลการสอบของประเทศนิวซีแลนด์ ต้องได้เกรดเฉล่ียเทียบเท่า 2.5 ตามการคํานวณของ NZQA 
5) ผู้สมัครซ่ึงสถานศึกษาในระดับมัธยมปลายไม่ได้คํานวณผลการเรียนเฉล่ียไว้ ต้องนําใบรายงานผลการศึกษาและบันทึกผลการ

เรียนและหลักฐานการศึกษาอื่นๆ ท่ีแสดงผลสัมฤทธ์ิการศึกษาของผู้สมัครว่าเทียบเท่าระดับ 2.5 ในระบบ GPA มายื่นให้โครงการฯ ในวันรับ
สมัคร 
2.2 มีผลการสอบอย่างใดอย่างหน่ึงต่อไปน้ี ซ่ึงมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันท่ียื่นใบสมัคร 

1) ผลคะแนนรวมการสอบ IELTS ระดับ 6.0 ขึ้นไป หรือ   
  2) ผลคะแนนรวมการสอบ TOEFL iBT (internet-based test) 61 คะแนนขึ้นไป หรือ 
  3) ผลการสอบ TU-GET 500 คะแนนขึ้นไป หรือ     
  4) ผลสอบ SAT  
   SAT ระบบเก่า (Critical Reading) 350 คะแนนขึ้นไป หรือ 
   SAT ระบบใหม่ (Evidence – Based Reading and Writing) 350 คะแนนขึ้นไป หรือ  

 5) ผลสอบของ สํานักทดสอบการศึกษา (ผลสอบ O-Net ปีการศึกษา 2559) วิชาภาษาอังกฤษ 70 คะแนน/เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป และ
วิชาสังคมอย่างน้อย 50  คะแนน/เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป  
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