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 คณะนิติศาสตร ์       

01022020 นิติศาสตรบัณฑิต 
(กฎหมายธุรกิจ) 
(นานาชาติ)   

20 1. ระดับการศึกษา 
ผู้สมัครต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาหรือคาดว่า

จะสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาในประเทศ
หรือต่างประเทศ  
2. ความสามารถด้านภาษา 

ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ําของการ
ทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษอย่างใด
อย่างหนึ่ง โดยผู้สมัครต้องส่งใบรับรองผลการ
ทดสอบ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันสมัคร  
มายื่นที่คณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์  
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(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 
ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นผู้สําเร็จการศึกษาหรือคาด

ว่าจะสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาใน
ต่างประเทศซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ 

1. ผลคะแนนการทดสอบความรู้ SAT  
ตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนด 

2. การสอบสัมภาษณ์ 
    ผู้ที่ได้ผลคะแนนรวมการทดสอบความรู้ SAT 
สูงสุดตามลําดับ จะได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้า
สอบสัมภาษณ์ โดยมุ่งทดสอบทักษะการฟังและ
การพูดภาษาอังกฤษของผู้สมัครในหัวข้อต่าง ๆ 
กับคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครที่สอบ
สัมภาษณ์ไม่ผ่านมีสิทธิสอบแก้ตัวกับ
คณะกรรมการกลางอีกครั้ง ผลการสอบ
สัมภาษณ์กับคณะกรรมการกลางถือเป็นที่สิ้นสุด 
ผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์เท่านั้นที่จะได้รับ
คัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะนิติศาสตร์ 
3. เอกสารการสมัคร 
   1) ผู้สมัครต้องส่งผลคะแนน SAT ให้กับ
โครงการฯ ผ่านระบบการสมัครของ College 
Board โดยใส่เลข 7420 ในช่องรหัสสถานศึกษา 
   2) อัพโหลดผลคะแนนภาษาอังกฤษในระบบ
รับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยไฟล์
ต้องมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 4MB 
 
 

http://interllb.law. 
tu.ac.th/admissions 

http://interllb.law.tu.ac.t
h/admissions 
 
http://interllb.law.tu.ac.t
h/track-1-application-
timeline 
 
https://www.facebook.c
om/tuinterllb/ 
 

http://interllb. 
law.tu.ac.th 
โทร. 02-613-2973 
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ผู้สมัครจะได้รับการยกเว้นจากเกณฑ์การรับสมัคร
ในข้อนี้ 

(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 
 
1. Academic Requirements  
You must have or expect to receive a high 
school certificate, or an equivalent from 
an institution in Thailand or a foreign 
country.  

1. SAT scores 
The Selection Committee will ONLY 
consider applicants who achieve the 
following minimum score:  
NEW SAT  
(a) 1,200 from the total score (all two 
parts combined); and  
 
(b) 550 from Evidence-Based Reading 
and Writing.  
Applicants are also required to take a 
Math test but NO minimum score is 
required. Essay is NOT required.  
The score report must be sent to the 

Office directly by the College Board, 

institute code 7420. 

 2. Interview The Selection 
Committee's Consideration is given 
entirely to Applicants' SAT scores, and 
the Interview shortlist is made on the 
Basis of the highest scores. The 
interview is aimed at assessing 
applicants' English listening and speaking 
skills. The interviewees may be 
examined on a variety of topics. If they 
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2. English Language Requirements  
You must achieve one of the following 
minimum scores on an English proficiency 
test listed below. You must submit an 
official score report that is valid for 2 
years from the examination date to the 
Office of International Programs.  
(1) TU-GET: 500  
(2) TOEFL in one of the following formats: 
(a) Internet-based: 61, (b) Computer-
based: 173, or (c) Paper-based: 500  
(3) IELTS: 6.0  
If you have or expect to receive a high 
school certificate or an equivalent from 
an institution in a foreign country that 
uses English as its official language of 
instruction, you are exempt from the 
English language qualifications. 
3. SAT scores  

You must take a SAT test consisting 
of two parts: Evidence-Based Reading and 
Writing, and Math. When registering for the 
SAT, you must request that your scores 
be sent to our Program, institute code 
7420. The Selection Committee will only 

fail the interview, they will be 
reexamined by a Special Panel whose 
decision is final. They will receive an 
admission offer only if they pass the 
interview.  
3. Application Materials  
Please upload your English proficiency 
score report and fit the file size may not 
exceed 4MB on TU Admissions Website 
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consider applicants who achieve the 
following minimum score:  
NEW SAT  
(a) 1,200 from the total score (all two 
parts combined); and  
(b) 550 from Evidence-Based Reading 
and Writing.  

Applicants are also required to take a 
Math test but NO minimum score is 
required. Essay is NOT required. 

 คณะเศรษฐศาสตร์       
04011020 เศรษฐศาสตรบัณฑิต 

(นานาชาติ) 
5 
 

1. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคที่สังคม
รังเกียจ หรือโรคซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
2.  ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่าง
ร้ายแรง 
3.  ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า  
 

เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก 
วิชา คะแนน  คะแนน

ขั้นต่ํา 
ค่า

น้ําหนัก 

คณิต 
ศาสตร์* 

- New SAT 
Math** 

650 60% 

ภาษา 
อังกฤษ* 

- New SAT 
EBRW** 

530 40% 

- TOEFL (IBT) 80 

- IELTS 6.5 

- TU-GET 550 

Total   100% 

* ผู้สมัครสามารถยื่นผลคะแนนวิชาคณิตศาสตร์
และวิชาภาษาอังกฤษ ให้พิจารณาได้มากกว่า  
1 ประเภท โดยคะแนนสอบ SAT/TOEFL/ 

www.reg.tu.ac.th www.be.econ. tu.ac.th 
 

โครงการปริญญาตรี 
หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
(BE) 02-613 2437-8 
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IELTS/TU-GET ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วัน
สุดท้ายของการรับสมัคร 
** คะแนน New SAT Math และ คะแนน 
New SAT : Evidence-Based Reading and 
Writing สามารถใช้ผลสอบที่มาจากการสอบ 
คนละครั้งได้ 
การสอบสัมภาษณ์ 
การสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ 
***************************************** 
เอกสารประกอบการสมัคร 
อัพโหลดไฟล์เอกสารได้ไม่เกินจํานวน 4 ไฟล์ 
ไฟล์ละไม่เกิน 4 เมกะไบต์ ดังนี้  
1. ไฟล์ที่ 1 ใบแสดงผลการเรียน 
2. ไฟล์ที่ 2 ผลคะแนนวิชาคณิตศาสตร์  
(New SAT Math)** 
3. ไฟล์ที่ 3 ผลคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ  
(New SAT EBRW** หรือ TOEFL หรือ IELTS 
หรือ TU-GET) 
**คะแนน SAT ผู้สมัครต้องส่งฉบับจริงให้
โครงการผ่าน Code: 8003 และอัพโหลดใบ
แสดงคะแนน (Download Report) ที่พิมพ์จาก
เว็บไซต์ www.collegeboard.com  
หมายเหตุ  
ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์ต้อง
แสดงเอกสารวุฒิการศึกษา และเอกสาร
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ประกอบการสมัครต่างๆ ฉบับจริงพร้อมสําเนา 
ในวันสอบสัมภาษณ์ 

 คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ 

 
  

   

 
 
05012010 
05013030 

1. สังคมสงเคราะห์ 
ศาสตรบัณฑิต 
 ศูนย์รังสิต 
 ศูนย์ลําปาง 
 

 
 

10 
20 

คุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี  
พ.ศ. 2561  ข้อ 14 
1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
2. ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 
2.50 
3. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ตั้งใจเฉพาะที่จะเข้าศึกษา
วิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และมีทัศนคติที่ดีต่อ
งานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม 

1. ใช้คะแนน GAT 30% 
2. คะแนนสอบข้อเขียนวิชาความถนัด 
เชิงวิชาชีพ 70%  ซึ่งเป็นข้อเขียนวิชาเฉพาะที่
สอบไว้เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561  
เอกสารประกอบการสมัคร  
ผู้สมัครต้องอัพโหลดใบแสดงผลการเรียน  
ขนาดไม่เกิน 4 เมกะไบต์ ในระบบรับสมัคร 

www.reg.tu.ac.th www.socadmin.tu.ac.th ศูนย์รังสิต :  
02-696 5504 
ศูนย์ลําปาง:  

054-268704 กด 4         

082-3838861 

05021020 2. ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(นโยบายสังคมและ 
การพัฒนา) (นานาชาติ) 

25  คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นนักศึกษาต้องเป็นไป
ตามข้อบังคับ มธ. ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี 
พ.ศ. 2561  ข้อ 14 และมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

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

 

1. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่
กําหนด จะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ และทดสอบ
ข้อเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ
เกี่ยวกับนโยบายสังคมและการพัฒนาที่ทาง
โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานโยบาย
สังคมและการพัฒนา ที่จะดําเนินการทดสอบ 
ในวันสอบสัมภาษณ์ ยกเว้นผู้สมัครที่มีผลสอบ
ข้อเขียนวิชาเฉพาะ ซึ่งจัดสอบไปเมื่อวันที่  
31 มีนาคม 2561 จะได้รับการยกเว้นทดสอบ
ข้อเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ        

         

www.reg.tu.ac.th เอกสารการสมัครและ
รายละเอียดอื่นๆ ดูเพิ่มเติมที่ 
www.spdtu. com 
 

 

www.spdtu. com 
02-613 2532 
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รหัส คณะ / สาขาวิชา 
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 

จน.รับ 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
ช่องทาง 

การรับสมัคร 
ช่องทางสําหรับดู

กําหนดการคัดเลือกเพิ่มเติม 
สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติม 

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 

1.3 ผู้สมัครที่ใช้ผลสอบ GCE GCSE หรือ 
IGCSE ต้องสอบผ่านอย่างต่ํา 5 วิชา รายวิชาไม่ซ้ํา
กัน  โดยได้เกรดแต่ละรายวิชาไม่ต่ํากว่า C ทั้งนี้ 
ไม่นับรวมผลการสอบวิชาภาษาไทย        

1.4 ผู้สมัครที่ใช้ผลสอบ GED ต้องมีคะแนน
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) 

2. คณะดําเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ที่กําหนด เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 
โดยพิจารณาจากผลการศึกษา ประสบการณ์
การทํางาน ความรู้ความสามารถพิเศษ การเข้า
ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ ผลการ
สอบภาษอังกฤษ หรือผลการสอบที่จัดสอบเอง
โดยคณะและเอกสารแสดงความสนใจเข้าศึกษา 
(Statement of Purpose) 
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รหัส คณะ / สาขาวิชา 
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 

จน.รับ 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
ช่องทาง 

การรับสมัคร 
ช่องทางสําหรับดู

กําหนดการคัดเลือกเพิ่มเติม 
สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติม 

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 

 คณะศิลปศาสตร์        
06171020 1. ศิลปศาสตรบัณฑิต 

(เอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ศึกษา) 

5 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือ
เทียบเท่า 
2. มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาค หรือ 6 ภาค 
ไม่ต่ํากว่า  2.75  
* เมื่อผู้สมัครดําเนินการสมัครและชําระเงิน
เรียบร้อยแล้ว โปรดนํามายื่นที่ โครงการเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ชั้น 1 
ห้อง 103  มธ. ท่าพระจันทร์  
ภายใน 5 – 11 ก.ค. 61 

1. พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์ 
2. พิจารณา Portfolio  
 

www.reg.tu.ac.th https://www.seas.arts.tu.
ac.th หรือ https://www. 
facebook: SEAS 
Thammasat 
  

02-613-2672,  
02-613-2599,  
089-477-5123 

06182020 2. ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(รัสเซียศึกษา) 

30 ผู้สมัครมีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาค 
ไม่ต่ํากว่า 2.5 
* เมื่อผู้สมัครดําเนินการสมัครและชําระเงิน
เรียบร้อยแล้ว โปรดนํามายื่นที่ โครงการรัสเซีย
ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ชั้น 2 มธ. ศูนย์รังสิต 
ภายใน 5 – 11 ก.ค. 61 
 
 

พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์, ทัศนคติ
บุคลิกภาพ  
 

www.reg.tu.ac.th http://www.russianstudi
es-tu.com/ 
http://arts.tu.ac.th/ 
https://www.facebook.c
om/russianstudiestu 
 

02-696-5663-4 
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รหัส คณะ / สาขาวิชา 
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 

จน.รับ 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
ช่องทาง 

การรับสมัคร 
ช่องทางสําหรับดู

กําหนดการคัดเลือกเพิ่มเติม 
สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติม 

06161020 3. ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(อังกฤษ–อเมริกัน
ศึกษา) (นานาชาติ)  

10 ตามเอกสารแนบหมายเลข 1 
* เมื่อผู้สมัครดําเนินการสมัครและชําระเงิน
เรียบร้อยแล้ว โปรดนํามายื่นที่ โครงการอังกฤษ-
อเมริกันศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ชั้น 1   
มธ. ท่าพระจันทร์  ภายใน 5 – 11 ก.ค. 61 

ตามเอกสารแนบหมายเลข 1  
  

www.reg.tu.ac.th www.basthammasat.org 02-613-2618,  
02-613-2625 

06201020 4. ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(วิเทศคดีศึกษา) 
(อาเซียน-จีน) 
(นานาชาติ)  

20 
 

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  
languagewill be granted with awaiver. 
However, the institution must  
be accredited by the Ministry of  
Education of Thailand. 
* เมื่อผู้สมัครดําเนินการสมัครและชําระเงิน

Applicants are required to pass the 
interview examination which will 
include two elements: English 
proficiency test and general knowledge 
on ASEAN-China  
 
 

www.reg.tu.ac.th http://tuasean.com 
 

02-613-2603 
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รหัส คณะ / สาขาวิชา 
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 

จน.รับ 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
ช่องทาง 

การรับสมัคร 
ช่องทางสําหรับดู

กําหนดการคัดเลือกเพิ่มเติม 
สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติม 

เรียบร้อยแล้ว โปรดนํามายื่นที่ โครงการวิเทศคดี
ศึกษา (อาเซียน-จีน) คณะศิลปศาสตร์ ชั้น 1   
มธ. ท่าพระจันทร์  ภายใน 5 – 11 ก.ค. 61 

 คณะวารสารศาสตร์
และสื่อสารมวลชน 

      

07022020 วารสารศาสบัณฑิต  
(สื่อศึกษา) (นานาชาติ) 

5 
  

นักเรียนสัญชาติไทยที่สําเร็จการศึกษาจาก
โรงเรียนในสายสามัญหรือเทียบเท่า 
1. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายสามัญ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 
ไม่ต่ํากว่า 3.00 
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 
- TU-GET กําหนดเกณฑ์ขั้นต่ํา 550 
นักเรียนสัญชาติไทยที่สําเร็จการศึกษาจาก
ต่างประเทศหรือโรงเรียนนานาชาติในประเทศ
ไทยและนักเรียนต่างชาติทุกกรณี 

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 
 

www.jc.tu.ac.th/bjm www.jc.tu.ac.th/bjm www.bjm.jc.tu.ac.th 
ฝ่ายรับเข้าศึกษา 
โครงการ BJM 
02-696 6193 
Facebook: B.J.M. 
Thammasat 
ID Line: 
@bjm_thammasat 
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รหัส คณะ / สาขาวิชา 
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 

จน.รับ 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
ช่องทาง 

การรับสมัคร 
ช่องทางสําหรับดู

กําหนดการคัดเลือกเพิ่มเติม 
สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติม 

1. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จากต่างประเทศต้องแสดงใบเทียบวุฒิเท่า  
ม.ปลาย จากกระทรวงศึกษาธิการ กรณีโรงเรียน
นานาชาติในประเทศ โรงเรียนจะต้องได้รับการ
รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ และต้องมี 
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00 
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 
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 
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รหัส คณะ / สาขาวิชา 
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 

จน.รับ 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
ช่องทาง 

การรับสมัคร 
ช่องทางสําหรับดู

กําหนดการคัดเลือกเพิ่มเติม 
สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติม 

10 และ 11 ประกอบ 
- ผู้สมัครที่จบการศึกษาจากประเทศนิวซีแลนด์ 
จะต้องได้ประกาศนียบัตร NCEA Level 2 ซึ่ง
จะต้องได้ 60 เครดิตในระดับ Level 2 และ 20 
เครดิตในระดับ 1, 2 หรือ 3   
3. มีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษอย่างใด 
อย่างหนึ่ง (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 

 วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ 
ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 

      

30012020 ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(การพัฒนาเชิง
สร้างสรรค์) 

27 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 
หรือเทียบเท่า 
2. มีผลคะแนนการสอบวิชาเฉพาะ 2 วิชา  
(1.วิชาความคิดสร้างสรรค์ และ 2.วิชาการใช้
วิจารณญาณ) ของปี 2561 ที่จัดสอบโดย
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์  
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2561 
3. กรณีไม่มีผลคะแนนวิชาเฉพาะตามข้อ 2 ให้ใช้
คะแนน PAT5 หรือ GATภาษาไทย 

1. พิจารณาจากผลคะแนนการสอบวิชาเฉพาะ 
(1.วิชาความคิดสร้างสรรค์ และ 2.วิชาการใช้
วิจารณญาณ) หรือคะแนน PAT 5 หรือ GAT
ภาษาไทย 
2. พิจารณาจากผลสัมภาษณ์ 
 

สมัครออนไลน์ 
www.psds.tu. 
ac.th หรือ 
www.facebook.com/
CD.PSDS/ 
 

www.psds.tu. 
ac.th หรือ 
www.facebook.com/CD.P
SDS/ 

www.psds.tu.ac.th 
www.facebook.com/
CD.PSDS/ 
โทร.02- 5644440 ถึง 59 
ต่อ 1321, 090-9725311 
091-7304964 
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รหัส คณะ / สาขาวิชา 
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 

จน.รับ 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
ช่องทาง 

การรับสมัคร 
ช่องทางสําหรับดู

กําหนดการคัดเลือกเพิ่มเติม 
สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติม 

 วิทยาลัยนวัตกรรม       
23021020 1. ศิลปศาสตรบัณฑิต 

(นวัตกรรมการบริการ) 
(นานาชาติ) 

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 
TOEFL Internet-based (IBT) ได้คะแนน 61 

ขึ้นไป 
TU-GET ได้คะแนน 500 ขึ้นไป 
IELTS ได้คะแนน 6.0 ขึ้นไป 

3. เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัคร
บุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และวิทยาลัยนวัตกรรม 

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 

5) การสอบสัมภาษณ์ 
หรือ  
2. คะแนนสอบวิชาเฉพาะ  

1) คะแนนสอบวิชาเฉพาะ (General 
Knowledge for Service Innovation)  
ซึ่งเป็นข้อเขียนวิชาเฉพาะที่สอบไว้เมื่อวันที่  
11 มีนาคม 2561 

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

3) การสอบสัมภาษณ์ 
เอกสารประกอบการสมัคร  
อัพโหลดไฟล์เอกสารได้ไม่เกินจํานวน 4 ไฟล์ 
ไฟล์ละไม่เกิน 4 เมกะไบต์ โดยการ Upload 
ไฟล์นั้น ขอให้ผู้สมัครเรียงเอกสาร ดังนี้ 
 

www.reg.tu.ac.th www.citu.tu. ac.th 
 

ฝ่ายบริการการศึกษา 
02-6235055-8 ต่อ 
1101-1110 
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รหัส คณะ / สาขาวิชา 
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 

จน.รับ 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
ช่องทาง 

การรับสมัคร 
ช่องทางสําหรับดู

กําหนดการคัดเลือกเพิ่มเติม 
สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติม 

1. บัตรประชาชน และสําเนาเอกสารเปลี่ยน 
ชื่อ-นามสกุล (หากมี) 
2. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน มัธยมศึกษา
ตอนปลาย ในกรณีสําเร็จการศึกษาต่างประเทศ
ใช้ Official Transcript และใบเทียบวุฒิ
การศึกษา (หากมี) 
3. ผลสอบภาษาอังกฤษ TU-GET, TOEFL หรือ 
IELTS โดยมีผลคะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนด
เท่านั้น  
4. ใบรายงานผลคะแนน GAT และ ONET หรือ 
ผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะ BSI 

23011020 2. ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(การจัดการมรดก
วัฒนธรรมและ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์) 

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  
เอกสารประกอบการสมัคร  
อัพโหลดไฟล์เอกสารได้ไม่เกินจํานวน 4 ไฟล์ 
ไฟล์ละไม่เกิน 4 เมกะไบต์ โดยการ Upload 
ไฟล์นั้น ขอให้ผู้สมัครเรียงเอกสาร ดังนี้ 
1. บัตรประชาชน และสําเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อ-
นามสกุล (หากมี) 
2. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน มัธยมศึกษา
ตอนปลาย ในกรณีสําเร็จการศึกษาต่างประเทศ
ใช้ Official Transcript และใบเทียบวุฒิ
การศึกษา (หากมี) 

www.reg.tu.ac.th www.citu.tu. ac.th 
 

ฝ่ายบริการการศึกษา 
02-6235055-8 ต่อ 
1101-1110 
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รหัส คณะ / สาขาวิชา 
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 

จน.รับ 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
ช่องทาง 

การรับสมัคร 
ช่องทางสําหรับดู

กําหนดการคัดเลือกเพิ่มเติม 
สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติม 

3. ใบรายงานผลคะแนน GAT  
4. ใบรายงานผลคะแนน ONET 

23031020 3. วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(นวัตกรรมและการ 
แปรรูปทางดิจิทัล) 

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

1. GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20%  
2. O-NET ให้ค่าน้ําหนัก 30%  
3. GAT ให้ค่าน้ําหนัก 30% 
4. PAT 1 ให้ค่าน้ําหนัก 20% 
5. การสอบสัมภาษณ์  
เอกสารประกอบการสมัคร  
อัพโหลดไฟล์เอกสารได้ไม่เกินจํานวน 4 ไฟล์ 
ไฟล์ละไม่เกิน 4 เมกะไบต์ โดยการ Upload 
ไฟล์นั้น ขอให้ผู้สมัครเรียงเอกสาร ดังนี้ 
1. บัตรประชาชน และสําเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อ-
นามสกุล (หากมี) 
2. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน มัธยมศึกษา
ตอนปลาย ในกรณีสําเร็จการศึกษาต่างประเทศ
ใช้ Official Transcript และใบเทียบวุฒิ
การศึกษา (หากมี) 
3. ใบรายงานผลคะแนน PAT1 
4. ใบรายงานผลคะแนน GAT และ ONET  
 
 
 
 
 
 

www.reg.tu.ac.th www.citu.tu. ac.th 
 

ฝ่ายบริการการศึกษา 
02-6235055-8 ต่อ 
1101-1110 
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รหัส คณะ / สาขาวิชา 
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 

จน.รับ 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
ช่องทาง 

การรับสมัคร 
ช่องทางสําหรับดู

กําหนดการคัดเลือกเพิ่มเติม 
สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติม 

 วิทยาลัยสหวิทยาการ       
24013030 1. ศิลปศาสตรบัณฑิต 

(สหวิทยาการ
สังคมศาสตร์) 
(ศูนย์ลําปาง) 

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 % 

www.reg.tu.ac.th http://www.ci.tu.ac.th/ 
https://www.facebook. 
com/cisacadamic/ 

www.ci.tu.ac.th 
ศูนย์ลําปาง : 
054 -237-999 ต่อ 
5338 หรือ  
085-6948037 

 

24043030 2. ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ปรัชญา การเมืองและ
เศรษฐศาสตร์) 
(ศูนย์ลําปาง) 

5 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 
 

www.reg.tu.ac.th http://www.ci.tu.ac.th/ 
https://www.facebook.co
m/PPELampang/ 

 

www.ci.tu.ac.th 
โครงการ PPE (ลําปาง) 
054-237-999 ต่อ 
5337, 085-6948037 
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รหัส คณะ / สาขาวิชา 
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 

จน.รับ 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
ช่องทาง 

การรับสมัคร 
ช่องทางสําหรับดู

กําหนดการคัดเลือกเพิ่มเติม 
สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติม 

 วิทยาลัยนานาชาติ
ปรีดี พนมยงค์ 

      

27011020 
 
27031020 
 
27041020 
 

1. ศิลปศาสตรบัณฑิต  
(จีนศึกษา) (นานาชาติ) 
2. ศิลปศาสตรบัณฑิต  
(อินเดียศึกษา) (นานาชาติ) 
3. ศิลปศาสตรบัณฑิต  
(ไทยศึกษา) (นานาชาติ) 
 

50 
 

30 
 

40 

1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(มัธยมศึกษาปีที่ 6) หรือเทียบเท่า โดยต้องมี
คุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
   - ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.50  
หรือ 
     - ผู้สมัครที่ใช้ผลสอบ Old GED ต้องมีคะแนน
รวมขั้นต่ํา 2,250 คะแนน และต้องสอบผ่าน  
อย่างต่ํา 410 คะแนน ในทุกรายวิชา /New GED 
ต้องมีคะแนนรวมขั้นต่ํา 580 คะแนน และต้อง
สอบผ่าน อย่างต่ํา 145 คะแนน ในทุกรายวิชา  
หรือ 

- ผู้สมัครที่ใช้ผลการสอบ IGCSE, GCSE หรือ 
GCE  “O” level ต้องสอบผ่านอย่างต่ํา 5 
รายวิชาไม่ซ้ํากัน แต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ํากว่า C  

GCE “AS” ต้องสอบผ่านไม่ต่ํากว่า 3 วิชา แต่
ละวิชาได้เกรดไม่ต่ํากว่า C หรือ  

GCE “A” level สอบได้ไม่ต่ํากว่า 3 วิชา แต่
ละวิชาได้เกรดไม่ต่ํากว่า C โดย  

 GCE “AS” สามารถนับรวมกับ GCE 
“A” level ได้ ต้องสอบผ่านไม่ต่ํากว่า 3 วิชา แต่
ละวิชาได้เกรดไม่ต่ํากว่า C  

          ในระดับ “AS” และ “A” ซ้ํากับระดับ
อื่นได้ ยกเว้น ระดับ “AS” ไม่ซ้ํากับระดับ “A” 

สอบสัมภาษณ์ 
เอกสารประกอบการสมัคร  
อัพโหลดไฟล์เอกสารได้ไม่เกินจํานวน 4 ไฟล์ 
ไฟล์ละไม่เกิน 4 เมกะไบต์  ดังนี้  
1. ไฟล์ที่ 1 ใบ ปพ.2 หรือเอกสารรับรองการ 
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า 
2. ไฟล์ที่ 2 ใบแสดงผลการเรียน หรือ ผล
คะแนนการศึกษา หรือ คะแนนสอบข้อเขียน
วิชาเฉพาะ 
3. ไฟล์ที่ 3 ผลคะแนนภาษาอังกฤษ 
4. ไฟล์ที่ 4 เฉพาะผู้สมัครสอบเจ้าหลักสูตร 
จีนศึกษา - ผลคะแนนสอบภาษาจีน 
 

www.reg.tu.ac.th www.pbic.tu.ac.th 02-6133701 
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รหัส คณะ / สาขาวิชา 
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 

จน.รับ 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
ช่องทาง 

การรับสมัคร 
ช่องทางสําหรับดู

กําหนดการคัดเลือกเพิ่มเติม 
สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติม 

(ทั้งนี้ ไม่นับรวมผลสอบวิชาภาษาไทย) 
หรือ 

- ผู้สมัครที่ใช้ผลการสอบ IB ต้องสอบผ่าน 
อย่างต่ํา 5 รายวิชาไม่ซ้ํากัน แต่ละวิชาได้เกรด 
ไม่ต่ํากว่า 4  
หรือ 
    - มีผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะ การเขียน
เรียงความภาษาอังกฤษ วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
จีนศึกษา/อินเดียศึกษา/ไทยศึกษา ที่วิทยาลัยได้
ดําเนินการจัดสอบเมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม 2561 
สําหรับสมัครเลือกเข้าศึกษารอบที่ 3 รับตรง
ร่วมกัน โดยเป็นคะแนนวิชาเฉพาะตามสาขาที่
สมัคร 
2. มีความสามารถพิเศษด้านภาษาต่างประเทศ 
โดยมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การ
รับเข้า (ไม่เกิน 2 ปี) ดังนี้   
- TU-GET ไม่ต่ํากว่า 500 คะแนน  
หรือ  
- TOEFL Internet-based ไม่ต่ํากว่า 61 คะแนน  
หรือ  
- IELTS  ไม่ต่ํากว่าระดับ 6.0 
หรือ 
- SAT (Critical Reading) ไม่ต่ํากว่า 350/NEW 
SAT(Evidence – Based Reading and 
Writing) 350 
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รหัส คณะ / สาขาวิชา 
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 

จน.รับ 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
ช่องทาง 

การรับสมัคร 
ช่องทางสําหรับดู

กําหนดการคัดเลือกเพิ่มเติม 
สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติม 

หรือ 
- ผลสอบของ สํานักทดสอบการศึกษา (ผลสอบ 
O-Net ) วิชาภาษาอังกฤษ 60 คะแนน/
เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป 
3. เฉพาะผู้สอบเข้าหลักสูตรจีนศึกษา จะต้องมี
ความสามารถพิเศษด้านภาษาจีน โดยมีคะแนน
สอบภาษาจีนตามเกณฑ์การรับเข้า (ไม่เกิน 2 ปี) 
ดังนี้   
     -ผลสอบ HSK ระดับ 4 ขึ้นไป  
หรือ 
     -ผลสอบของ สํานักทดสอบการศึกษา  
(ผลสอบ PAT7.4 ความถนัดทางภาษาจีน รหัส
วิชา 80) 50 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป 

 วิทยาลัยโลกคดีศึกษา       
28012020 Bachelor of Arts in 

Global Studies and 
Social 
Entrepreneurship 
(GSSE) 
 

10 1. สําหรับผู้ที่จบการศึกษาในประเทศไทย 
1.1 คุณสมบัติผู้สมัคร 

1.1.1 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ม.6 หรือ เกรด 12 (จากโรงเรียน
นานาชาติที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง) หรือ 

1.1.2 เป็นผู้ที่จบการศึกษาเทียบเท่า 
1.2 ผลการศึกษา 

1.2.1 กรณีเป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือ สําเร็จเกรด 12 
(จากโรงเรยีนนานาชาติที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง) และ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX 

1. ผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
2. ผลการศึกษาชั้นมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า 
3. การสอบสัมภาษณ์ 

www.sgs. tu.ac.th www.sgs.tu.ac.th www.sgs.tu.ac.th 
02-564 3153, 086-
7888064 
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เพิ่มเติม 

ที่จบการศึกษา 2.50 หรือ เทียบเท่า 2.50 
1.2.2 กรณีเป็นผู้ที่จบการศึกษาเทียบเท่า ต้อง

ได้รับ 
- ประกาศนียบัตร General Education 
Development (GED) และใบแสดงผลการสอบ
ผ่าน (Official Transcript of GED Test) ของรัฐ 
Main ที่มีผลการสอบเฉลี่ยสะสม GPAX 2.50 
หรือ เทียบบเท่า 2.50 หรือ 
 - ประกาศนีบัตร High School Equivalency 
Credential ดําเนินการในนาม Government of 
the District of Columbia, the State 
Superintendent of Education  
รัฐ Washington DC และใบแสดงผลการสอบ
ผ่าน (Official Transcript of GED Test) ของ 
รัฐ Washington DC  ที่มีผลการสอบเฉลี่ยสะสม 
GPAX 2.50 หรือ เทียบบเท่า 2.50 หรือ 
 - ประกาศนียบัตร Mississippi High School 
Equivalency Diploma ในนามของ Mississippi 
Community College Board, Mississippi 
State Board of Education และใบแสดงผลการ
สอบผ่าน (Official Transcript of GED Test) 
ของรัฐ Mississippi ที่มีผลการสอบเฉลี่ยสะสม 
GPAX 2.50 หรือ เทียบบเท่า 2.50 

- ประกาศนียบัตรเทียบวุฒิการศึกษาจาก
หลักสูตรประเทศอังกฤษ:  
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       ก. ประกาศนียบัตร IGCSE หรือ GCSE 
หรือ GCE ‘O’ Level สอบได้ไม่ต่ํากว่า 5 วิชา 
ไม่ซ้ํากัน แต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ํากว่า C 

       ข. ประกาศนียบัตร GCE ‘AS’ สอบได้ 
ไม่ต่ํากว่า 3 วิชา แต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ํากว่า C 
หรือ GCE ‘A’ Level สอบได้ไม่ต่ํากว่า 3 วิชา  
แต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ํากว่า C โดย GCE ‘AS’ 
สามารถนับรวมกับ GCE ‘A’ Level สอบได้ 
ไม่ต่ํากว่า 3 วิชา ในระดับ ‘AS’ และ ‘A’ ซ้ํากับ
ระดับอื่นได้ยกเว้นระดับ ‘AS’ ไม่ซ้ํากับระดับ ‘A’ 
  - ประกาศนียบัตรการเทียบวุฒิการศึกษาจาก
ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งอยู่ในความดูแลของ NZQA 
ตามข้อ ก หรือข้อ ข:  
         ก. ประกาศนียบัตร NCEA จาํนวนไม่น้อย
กว่า 80 หน่วยกิตประกอบด้วย วิชาใน Level 2 
หรือสูงกว่าจํานวนไม่ต่ํากว่า 60 หน่วยกิต และ 
วิชาใน Level 1 หรือสูงกว่าจํานวนไม่ต่ํากว่า 20 
หน่วยกิต 
         การพิจารณาวิชา ให้นับวิชา English for 
speakers of other languages (ESOL) เป็นอีก
หนึ่งวิชาด้วย ผู้จบการศึกษาต้องได้รับ
ประกาศนียบัตร NCEA Level 2 ใบแสดงผลการ
สอบ (Record of Achievement) และหนังสือ
รับรองระดับจํานวนวิชาและจํานวนหน่วยกิตของ
แต่ละวิชาจาก NZQA  
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รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 

จน.รับ 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
ช่องทาง 

การรับสมัคร 
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สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติม 

        ข. ประกาศนียบัตร NCEA ใน Level 2 หรือ
สูงกว่าอย่างต่ํา 5 วิชาไม่ซ้ํากัน นับจํานวนรวม 
ไม่ต่ํากว่า 60 หน่วยกิต ซึ่งประกอบด้วยวิชาบังคับ 
2 วิชา ได้แก่ 
          - English (literacy) ใน Level 2 หรือ 
ไม่ต่ํากว่านี้ อย่างน้อย 4 หน่วยกิต 
          - Mathematics (numeracy) ใน Level 
2 หรือไม่ต่ํากว่านี้อย่างน้อย 4 หน่วยกิต 
        การพิจารณาวิชา ไม่นับรวมวิชา English 
for speakers of other languages (ESOL) ผู้จบ
การศึกษาได้รับใบแสดงผลการสอบ (Record of 
Achievement) และหนังสือรับรองระดับ จํานวน
วิชา และจํานวนหน่วยกิตแต่ละวิชาจาก NZQA  
2. สําหรับผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ 
2.1. คุณสมบัติผู้สมัคร 

2.1.1 เป็นผู้สําเร็จการศึกษา เกรด 12 แล้ว
จากประเทศนั้น  หรือ 

2.1.2 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาที่เทียบเท่า เกรด 
12 จากประเทศนั้น 
2.2. ผลการศึกษา 

2.2.1 กรณีเป็นผู้สําเร็จการศึกษาเกรด 12 
แล้ว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX ที่จบ
การศึกษา 2.50 หรือ เทียบเท่า 2.50 

2.2.2  กรณีเป็นผู้ที่จบการศึกษาเทียบเท่า 
ต้องได้รับ 
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รหัส คณะ / สาขาวิชา 
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 

จน.รับ 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
ช่องทาง 

การรับสมัคร 
ช่องทางสําหรับดู

กําหนดการคัดเลือกเพิ่มเติม 
สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติม 

- ประกาศนียบัตร General Education 
Development (GED) และใบแสดงผลการสอบ
ผ่าน (Official Transcript of GED Test) ของรัฐ 
Main ที่มีผลการสอบเฉลี่ยสะสม GPAX 2.50 
หรือ เทียบบเท่า 2.50 หรือ  
 - ประกาศนีบัตร High School Equivalency 
Credential ดําเนินการในนาม Government of 
the District of Columbia, the State 
Superintendent of Education รัฐ 
Washington DC และใบแสดงผลการสอบผ่าน 
(Official Transcript of GED Test) ของรัฐ 
Washington DC  ที่มีผลการสอบเฉลี่ยสะสม 
GPAX 2.50 หรือ เทียบบเท่า 2.50 หรือ 
 - ประกาศนียบัตร Mississippi High School 
Equivalency Diploma ในนามของ Mississippi 
Community College Board, Mississippi 
State Board of Education และใบแสดงผลการ
สอบผ่าน (Official Transcript of GED Test) 
ของรัฐ Mississippi ที่มีผลการสอบเฉลี่ยสะสม 
GPAX 2.50 หรือ เทียบบเท่า 2.50 

- ประกาศนียบัตรเทียบวุฒิการศึกษาจาก
หลักสูตรประเทศอังกฤษ: 

       ก. ประกาศนียบัตร IGCSE หรือ GCSE 
หรือ GCE ‘O’ Level สอบได้ไม่ต่ํากว่า 5 วิชา 
ไม่ซ้ํากัน แต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ํากว่า C 
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รหัส คณะ / สาขาวิชา 
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 

จน.รับ 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
ช่องทาง 

การรับสมัคร 
ช่องทางสําหรับดู

กําหนดการคัดเลือกเพิ่มเติม 
สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติม 

       ข. ประกาศนียบัตร GCE ‘AS’ สอบได้ 
ไม่ต่ํากว่า 3 วิชา แต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ํากว่า C 
หรือ GCE ‘A’ Level สอบได้ไม่ต่ํากว่า 3 วิชา  
แต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ํากว่า C โดย GCE ‘AS’ 
สามารถนับรวมกับ GCE ‘A’ Level สอบได้ไม่ต่ํา
กว่า 3 วิชา ในระดับ ‘AS’ และ ‘A’ ซ้ํากับระดับ
อื่นได้ยกเว้นระดับ ‘AS’ ไม่ซ้ํากับระดับ ‘A’ 
  - ประกาศนียบัตรการเทียบวุฒิการศึกษาจาก
ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งอยู่ในความดูแลของ NZQA 
ตามข้อ ก หรือข้อ ข:  
         ก. ประกาศนียบัตร NCEA จาํนวนไม่น้อย
กว่า 80 หน่วยกิตประกอบด้วย วิชาใน Level 2 
หรือสูงกว่าจํานวนไม่ต่ํากว่า 60 หน่วยกิต และ 
วิชาใน Level 1 หรือสูงกว่าจํานวนไม่ต่ํากว่า 20 
หน่วยกิต 
         การพิจารณาวิชา ให้นับวิชา English for 
speakers of other languages (ESOL) เป็นอีก
หนึ่งวิชาด้วย ผู้จบการศึกษาต้องได้รับ
ประกาศนียบัตร NCEA Level 2 ใบแสดงผลการ
สอบ (Record of Achievement) และหนังสือ
รับรองระดับจํานวนวิชาและจํานวนหน่วยกิตของ
แต่ละวิชาจาก NZQA  
        ข. ประกาศนียบัตร NCEA ใน Level 2 หรือ
สูงกว่าอย่างต่ํา 5 วิชาไม่ซ้ํากัน นับจํานวนรวม 
ไม่ต่ํากว่า 60 หน่วยกิต ซึ่งประกอบด้วยวิชาบังคับ 
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รหัส คณะ / สาขาวิชา 
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 

จน.รับ 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
ช่องทาง 

การรับสมัคร 
ช่องทางสําหรับดู

กําหนดการคัดเลือกเพิ่มเติม 
สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติม 

2 วิชา ได้แก่ 
          - English (literacy) ใน Level 2 หรือ 
ไม่ต่ํากว่านี้ อย่างน้อย 4 หน่วยกิต 
          - Mathematics (numeracy) ใน Level 
2 หรือไม่ต่ํากว่านี้อย่างน้อย 4 หน่วยกิต 
        การพิจารณาวิชา ไม่นับรวมวิชา English 
for speakers of other languages (ESOL) ผู้จบ
การศึกษาได้รับใบแสดงผลการสอบ (Record of 
Achievement) และหนังสือรับรองระดับ จํานวน
วิชา และจํานวนหน่วยกิตแต่ละวิชาจาก NZQA  
3. ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 

TOEFL ไม่ต่ํากว่า 500 สําหรับ Paper Based 
หรือไม่ต่ํากว่า 173 สําหรับ Computer Based 
หรือ ไม่ต่ํากว่า 61 สําหรับ Internet Based หรือ 
ผลสอบ IELTS ไม่ต่ํากว่า 6.0 หรือ TU-GET  
ไม่ต่ํากว่า 500 โดยผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน  
2 ปี นับถึงวันที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
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คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกโครงการอังกฤษ-อเมริกันศึกษา  
รอบท่ี 5 การรับตรงอิสระ 
ผู้มีสิทธิสมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้     
1. สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า  
2. ผลการเรียนเฉล่ียระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมกัน 5 หรือ 6 ภาคการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระดับ 2.5 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า (เช่น 

GCE, GCSE, IGCSE, IB และ GED) ดังน้ี                   
2.1 ผู้สมัครท่ีใช้ผลการสอบ IGCSE, GCSE หรือ GCE “O” level สําหรับผู้ท่ีสอบภายในปี 2559 ต้องสอบผ่านอย่างตํ่า 5 รายวิชาไม่ซํ้ากัน แต่ละ

วิชาเกรดไม่ตํ่ากว่า C 
 GCE “AS” level ต้องสอบผ่านไม่ตํ่ากว่า 3 วิชา แต่ละวิชาได้เกรดไม่ตํ่า กว่า C หรือ 
 GCE “A” level สอบได้ไม่ตํ่ากว่า 3 วิชา แต่ละวิชาได้เกรดไม่ตํ่า กว่า C โดย 
 GCE “AS” level สามารถนับรวมกับ GCE “A” level ได้ ต้องสอบผ่านไม่ตํ่ากว่า 3 วิชา แต่ละวิชาได้เกรดไม่ตํ่ากว่า C ในระดับ “AS” 
 และ “A” ซํ้ากับระดับอื่นได้ ยกเว้น ระดับ “AS” ไม่ซํ้ากับระดับ “A” (ท้ังน้ีไม่นับรวมผลสอบวิชาภาษาไทย) 

2.2 ผู้สมัครท่ีใช้ผลการสอบ IGCSE, GCSE หรือ GCE “O” level สําหรับผู้ท่ีสอบภายในปี 2560 ต้องสอบผ่านอย่างตํ่า 5 รายวิชาไม่ซํ้ากัน แต่ละ
วิชาเกรดไม่ตํ่ากว่า C 

  GCE “AS” level ต้องสอบผ่านไม่ตํ่ากว่า 3 วิชา แต่ละวิชาได้เกรดไม่ตํ่า กว่า C หรือ 
  GCE “A” level ต้องสอบได้ไม่ตํ่ากว่า 3 วิชา แต่ละวิชาได้เกรดไม่ตํ่า กว่า C 
  ท้ังนี้ผู้สมัครต้องมีผลสอบเพ่ิมเติ่มดังนี้ 
  GCE “AS” level จํานวนอย่างน้อย 5 วิชา แต่ละวิชาไม่ตํ่ากว่า E หรือ 
  GCE “A” level จํานวนอย่างน้อย 3 วิชา แต่ละวิชาไม่ตํ่ากว่า E 

2.3 ผู้สมัครท่ีใช้ผลการสอบ IB ต้องสอบผ่านอย่างตํ่า 5 รายวิชาไม่ซํ้ากัน แต่ละวิชาได้เกรดไม่ตํ่ากว่า 4 
2.4 ผู้สมัครท่ีใช้ผลการสอบ GED แบบเก่า ต้องมีคะแนนรวมขั้นตํ่า 2,250 คะแนน ต้องสอบผ่านอย่างตํ่า 5 รายวิชาไม่ซํ้ากัน โดยแต่ละวิชา

ได้คะแนนไม่ตํ่ากว่า 410 คะแนน 
2.5 ผู้สมัครท่ีใช้ผลการสอบ GED แบบใหม่ ต้องมีคะแนนรวมขั้นตํ่า 580 คะแนน ต้องสอบผ่านอย่างตํ่า 4 รายวิชาไม่ซํ้ากัน โดยแต่ละวิชาได้

คะแนนไม่ตํ่ากว่า 145 คะแนน 
2.6 ผู้สมัครท่ีใช้ผลการสอบของประเทศนิวซีแลนด์ ต้องได้เกรดเฉล่ียเทียบเท่า 2.5 ตามการคํานวณของ NZQA 
หมายเหตุ ผู้สมัครซ่ึงสถานศึกษาในระดับมัธยมปลายไม่ได้คํานวณผลการเรียนเฉล่ียไว้ ต้องนําใบรายงานผลการศึกษาและบันทึกผลการเรียน
และหลักฐานการศึกษาอื่นๆ ท่ีแสดงผลสัมฤทธ์ิการศึกษาของผู้สมัครว่าเทียบเท่าระดับ 2.5 ในระบบ GPA มายื่นให้โครงการฯ ในวันรับสมัคร 

3. ผลการสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหน่ึงต่อไปน้ี ซ่ึงมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันยื่นเอกสาร  
3.1 ผลคะแนนรวมการสอบ IELTS ระดับ 6.0 ขึ้นไป หรือ   
3.2 ผลคะแนนรวมการสอบ TOEFL iBT (internet-based test) 61 คะแนนขึ้นไป หรือ 
3.3 ผลการสอบ TU-GET 500 คะแนนขึ้นไป หรือ     
3.4 ผลสอบ SAT ระบบเก่า (Critical Reading) 350 คะแนนขึ้นไป หรือ SAT ระบบใหม่ (Evidence – Based Reading and Writing) 

350 คะแนนขึ้นไป  
4. ผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะ วิชาความรู้ภาษาอังกฤษและเหตุการณ์ปัจจุบันของประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา รอบ 3 หรือ (ถ้ามี) 
5. ผลสอบของสํานักทดสอบการศึกษา (ผลสอบ O-Net ปีการศึกษา 2560) วิชาภาษาอังกฤษ 70 คะแนน/เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป และวิชา 
      สังคมอย่างน้อย 50 คะแนน/เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป (ถ้ามี) 
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