
 
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เรื่อง  เปล่ียนแปลงเกณฑ์การคัดเลือกและเอกสารประกอบการรับสมัคร 

ในการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2561 

รอบท่ี 5 การรับตรงอิสระ ของวิทยาลัยนวัตกรรม 

------------------------------ 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสต ร์  เ ร่ือง  การ รับสมัครส มัครบุคคลเ ข้า ศึกษาใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2561 รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ และรายละเอียดการ
รับสมัครตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 นั้น   

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การคัดเลือกและเอกสารประกอบการสมัคร  
ในเอกสารแนบท้ายประกาศสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ของวิทยาลัยนวัตกรรม จํานวน 3 หลักสูตร ดังนี้   

รหัส 23021020 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) 

รหัส 23011020 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

รหัส 23031020 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล 

โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

 

         ประกาศ  ณ วันที่   4  กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

    

       

  

 (รองศาสตราจารย์  ดร.ชาลี   เจริญลาภนพรัตน์) 

 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 ปฏิบัติการแทนอธิการบด ี
 



2 

 

 

รหัส 23021020 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ (หลักสตูรนานาชาติ) 

เดิม แก้ไขเป็น 

เกณฑ์การคัดเลือก  

1. คะแนนสอบสามัญ 
1) GPAX ให้ค่านํ้าหนัก 20%  
2) O-NET ให้ค่านํ้าหนัก 30% ยกเว้นภาษาอังกฤษ  

03 = 35% 
3) GAT ให้ค่านํ้าหนัก 50% 
4) คะแนนภาษาอังกฤษ (ไม่เกิน 2 ปี) ดังน้ี IELTS=6.0, 

TOEFL (PBT=500, CBT=173, IBT=61), TU-GET=500 
5) การสอบสัมภาษณ ์

หรือ  
2. คะแนนสอบวิชาเฉพาะ  

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

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

3) การสอบสัมภาษณ ์

เกณฑ์การคัดเลือก  

1. ผลการศึกษา GPAX 
2. การสอบสมัภาษณ ์
3. คะแนนภาษาอังกฤษ (ไม่เกิน 2 ปี) ดังน้ี IELTS=6.0, 
TOEFL (PBT=500, CBT=173, IBT=61), TU-GET=500 

  
 

เอกสารประกอบการสมัคร  

อัพโหลดไฟล์เอกสารไดไ้ม่เกินจํานวน 4 ไฟล์ ไฟล์ละไม่เกิน  
4 เมกะไบต์ โดยการ Upload ไฟล์น้ัน ขอให้ผู้สมคัรเรียง
เอกสาร ดังน้ี 

1. บัตรประชาชน และสําเนาเอกสารเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล 
(หากมี) 
2. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน มธัยมศึกษาตอนปลาย ใน
กรณสีําเรจ็การศึกษาต่างประเทศใช้ Official Transcript 
และใบเทียบวุฒิการศึกษา (หากมี) 
3. ผลสอบภาษาอังกฤษ TU-GET, TOEFL หรือ IELTS โดยมี
ผลคะแนนตามเกณฑ์ท่ีกําหนดเท่าน้ัน  
4. ใบรายงานผลคะแนน GAT และ ONET หรือ ผลคะแนน
สอบวิชาเฉพาะ BSI 

เอกสารประกอบการสมัคร  

อัพโหลดไฟล์เอกสารไดไ้ม่เกินจํานวน 4 ไฟล์ ไฟล์ละ 
ไม่เกิน 4 เมกะไบต์ ดังน้ี 

1. บัตรประชาชน และสําเนาเอกสารเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล 
(หากมี) 
2. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน มธัยมศึกษาตอนปลาย  
ในกรณีสําเร็จการศึกษาตา่งประเทศใช้ Official 
Transcript และใบเทียบวุฒิการศึกษา (หากมี) 
3. ผลสอบภาษาอังกฤษ TU-GET, TOEFL หรือ IELTS 
โดยมผีลคะแนนตามเกณฑ์ท่ีกําหนดเท่าน้ัน 
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รหัส 23011020 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

เดิม แก้ไขเป็น 

เกณฑ์การคัดเลือก  

1. GPAX ให้ค่านํ้าหนัก 20%  
2. O-NET ให้ค่านํ้าหนัก 30%  
3. GAT ให้ค่านํ้าหนัก 50% 
4. การสอบสมัภาษณ ์ 

เกณฑ์การคัดเลือก  

1. ผลการศึกษา GPAX 
2. การสอบสมัภาษณ ์
 
 

เอกสารประกอบการสมัคร  

อัพโหลดไฟล์เอกสารไดไ้ม่เกินจํานวน 4 ไฟล์ ไฟล์ละไม่เกิน  
4 เมกะไบต์ โดยการ Upload ไฟล์น้ัน ขอให้ผู้สมคัรเรียง
เอกสาร ดังน้ี 

1. บัตรประชาชน และสําเนาเอกสารเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล 
(หากมี) 
2. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน มธัยมศึกษาตอนปลาย  
ในกรณีสําเร็จการศึกษาตา่งประเทศใช้ Official Transcript 
และใบเทียบวุฒิการศึกษา (หากมี) 
3. ใบรายงานผลคะแนน GAT  
4. ใบรายงานผลคะแนน ONET 

เอกสารประกอบการสมัคร  

อัพโหลดไฟล์เอกสารไดไ้ม่เกินจํานวน 4 ไฟล์ ไฟล์ละ 
ไม่เกิน 4 เมกะไบต์ ดังน้ี 

1. บัตรประชาชน และสําเนาเอกสารเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล 
(หากมี) 
2. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน มธัยมศึกษาตอนปลาย  
ในกรณีสําเร็จการศึกษาตา่งประเทศใช้ Official 
Transcript และใบเทียบวุฒิการศึกษา (หากมี) 

 

รหัส 23031020 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดจิทิัล 

เดิม แก้ไขเป็น 

เกณฑ์การคัดเลือก  

1. GPAX ให้ค่านํ้าหนัก 20%  
2. O-NET ให้ค่านํ้าหนัก 30%  
3. GAT ให้ค่านํ้าหนัก 30% 
4. PAT 1 ให้ค่านํ้าหนัก 20% 
5. การสอบสมัภาษณ ์ 

เกณฑ์การคัดเลือก  

1. ผลการศึกษา GPAX 
2. การสอบสมัภาษณ ์
 
 
 

เอกสารประกอบการสมัคร  

อัพโหลดไฟล์เอกสารไดไ้ม่เกินจํานวน 4 ไฟล์ ไฟล์ละไม่เกิน  
4 เมกะไบต์ โดยการ Upload ไฟล์น้ัน ขอให้ผู้สมคัรเรียง
เอกสาร ดังน้ี 

1. บัตรประชาชน และสําเนาเอกสารเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล 
(หากมี) 
2. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน มธัยมศึกษาตอนปลาย  
ในกรณีสําเร็จการศึกษาตา่งประเทศใช้ Official Transcript 
และใบเทียบวุฒิการศึกษา (หากมี) 
3. ใบรายงานผลคะแนน PAT1 
4. ใบรายงานผลคะแนน GAT และ ONET  

เอกสารประกอบการสมัคร  

อัพโหลดไฟล์เอกสารไดไ้ม่เกินจํานวน 4 ไฟล์ ไฟล์ละ 
ไม่เกิน 4 เมกะไบต์ ดังน้ี 

1. บัตรประชาชน และสําเนาเอกสารเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล 
(หากมี) 
2. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน มธัยมศึกษาตอนปลาย  
ในกรณีสําเร็จการศึกษาตา่งประเทศใช้ Official 
Transcript และใบเทียบวุฒิการศึกษา (หากมี) 
 

 


