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ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาลัยนวัตกรรม ประจําปการศึกษา 2565
.............................................................................................
โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เห็นสมควรเปดรับสมัครบุ ค คลเขาศึ กษา ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนวัตกรรม ประจําปการศึกษา 2565
จึงขอประกาศกําหนดการรับสมัคร และการคัดเลือก ตลอดจนรายละเอียดตางๆ ดังตอไปนี้
1. สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช านวั ต กรรมการบริ ก าร (หลั ก สู ต รนานาชาติ ) วิ ท ยาลั ย นวั ต กรรม
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ศึ กษาที ่ ม หาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ทาพระจั น ทร ทั ้ ง นี ้ การเปลี ่ ย นแปลงสถานที ่ ศ ึ กษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรสงวนสิทธิ์ในการกําหนดสถานที่ศึกษาตามความเหมาะสม โดยมติสภามหาวิทยาลัย (ถามี)
2. คุณสมบัตทิ วั่ ไปและคุณสมบัติเฉพาะ
2.1 คุณสมบัตทิ วั่ ไป
นักศึกษามหาวิทยาลัยตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้
2.1.1 ผูสมัครที่สําเร็จการศึกษา หรือกําลังศึกษาภาคสุดทายของชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือ เทียบเทา หรือ สําเร็จ
การศึกษาระดับเกรด 12 (เทียบเทาชั้น ม.6) ในโรงเรียนนานาชาติที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2.1.2 ไมเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น เวนแตการศึกษาในมหาวิทยาลัยเปด หรือ
การศึกษาหลักสูตรทางไกล (Online) ที่ไดรับปริญญา
2.1.3 ไมเปนผูปวยหรืออยูในสภาวะที่จะเปนอุปสรรครายแรงตอการศึกษา
2.1.4 ไมเปนผูประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอยางรายแรง
2.1.5 เปนไปตามเกณฑการคัดเลือกของหลักสูตรในขอ 5
นอกจากคุ ณ สมบั ต ิ แ ละลั ก ษณะต องห ามดั ง กล าวแล ว ผู ซึ ่ ง จะเข าศึ ก ษาในหลั ก สู ต รการศึ ก ษาใด
ตองมีคุณสมบัติเฉพาะตามขอกําหนดหลักสูตรที่เขาศึกษาและตามประกาศมหาวิทยาลัยวาดวยการรับเขาศึกษาดวย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร
2.2.1 กรณีนักเรียนสัญชาติไทยที่กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียน หรือเที ยบเทา
1) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) แตละรอบที่ยื่นสมัคร ดังนี้
รอบ Inter
รอบ Inter
รอบ Inter
Portfolio 1
Program Admission 1
Program Admission 2
GPAX - ไมนอยกวา 3.00
GPAX - ไมนอยกวา 2.50
GPAX - ไมนอยกวา 2.00
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2) มีผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
TOEFL (PBT/ITP)
ไมตํ่ากวา 500 คะแนน
()ZX()(PBT/ITP)
TOEFL
(IBT)
ไมตํ่ากวา 61 คะแนน
IELTS
ผลคะแนนเฉลี่ยรวม ไมตํ่ากวา 6.0
TU-GET
ไมตํ่ากวา 500 คะแนน
TU-GET (CBT)
ไมตํ่ากวา 61 คะแนน

หรือ
หรือ
หรือ
หรือ

ทั้งนี้ ผลคะแนนตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับจากวันที่สอบ

ในกรณีที่ผูสมัคร มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวขางตน แตมีคุณสมบัติอื่น ๆ
ในระดับดี เชน ผลการเรียนระดับดีมาก มีผลงานวิ ชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรระดับ ชาติและนานาชาติ เปนตน
วิทยาลัยฯ อาจรับเขาศึกษาแบบมีเงื่อนไข โดยตองมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไมตํ่ากวาเกณฑที่กําหนดไวดังนี้
TOEFL (PBT/ITP)
ไมตํ่ากวา 450 คะแนน
หรือ
(PBT/ITP)
TOEFL
(IBT)
ไมตํ่ากวา 45 คะแนน
หรือ
IELTS
ผลคะแนนเฉลี่ยรวม ไมตํ่ากวา 5.0
หรือ
TU-GET
ไมตํ่ากวา 450 คะแนน
หรือ
TU-GET (CBT)
ไมตํ่ากวา 45 คะแนน
ทั้งนี้ ผลคะแนนตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับจากวันที่สอบ

2.2.2 กรณีนักเรียนสัญชาติไทยที่สําเร็จการศึกษาจากตางประเทศหรือโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และ
นักเรียนตางชาติทุกกรณี
1) ผูสมัครที่กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในตางประเทศ หรือโรงเรียนนานาชาติ
ในประเทศไทย ตองสงหลักฐานการศึกษาใหวิทยาลัยฯ พิจารณา ตามเกณฑการเทียบคุณวุ ฒิที่กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศไว กรณีโรงเรียนนานาชาติในประเทศ โรงเรียนจะตองไดรับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ อางอิงตาม
ประกาศที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย เรื่อง เกณฑการเทียบวุฒิการศึกษาเทากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระบบ
การคัดเลือกกลางบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2565 และตองมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
ในรอบที่ยื่นสมัคร ดังนี้
รอบ Inter
รอบ Inter
รอบ Inter
Portfolio 1
Program Admission 1
Program Admission 2
GPAX - ไมนอยกวา 3.00
GPAX - ไมนอยกวา 2.50
GPAX - ไมนอยกวา 2.00
2) มีผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษอยางใดอยางหนึ่ง ตามขอ 1)
3. เงื่อนไขการสมัคร
3.1 ผูสมัครทุกคนมีสิทธิ์คนละ 1 สิทธิ์ ในการตัดสินใจเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้ ผูสมัครสามารถสมัครได
หลายสาขาวิชาหรือสมัครรอบใดก็ไดตามหลักเกณฑที่กําหนด แตเมื่อยืนยันสิทธิ์แลว จะไมสามารถสมัครเขารับการคัดเลือก
ในรอบถัดไป หากตองการสมัครในรอบถัดไป จะตองสละสิทธิ์ที่มีอยู กอน ซึ่งการยืนยันสิทธิ์และการสละสิทธิ์จะตอง
ดําเนินการผานระบบบริหารจัดการสิทธิ์ของ ทปอ. ในระยะเวลาที่กําหนดไวเทานั้น ทั้งนี้ การสละสิท ธิ์ที่ไดรับแลว
เพื่อใชสิทธิ์ใหม จะกระทําไดเพียงครั้งเดียว การสละสิทธิ์นอกเหนือจากระยะเวลาไมนับเปนการสละสิทธิ์ในระบบกลาง
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3.2 ผู สมัครตองตรวจสอบและรับรองตนเองวามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร หากมหาวิทยาลัย
ตรวจสอบในภายหลั งพบวาผู สมัครรายใดมี คุณ สมบั ติ ไมตรงตามประกาศการรั บสมัครจะถื อวาผู นั ้นขาดคุณสมบัติ
ไมมีสิทธิ์เขาศึกษา กรณีที่เสียคาสมัครแลวจะไมคืนเงินคาสมัครใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
4. จํานวนรับเขาศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) มีการรับนักศึกษาทั้งหมด
60 คน จํานวน 3 รอบ ดังนี้
รอบ Inter
รอบ Inter
รอบ Inter
Portfolio 1
Program Admission 1 Program Admission 2
15 คน
40 คน
5 คน
5. วิธีการคัดเลือก และเกณฑการคัดเลือก
5.1 เกณฑการคัดเลือก
5.1.1 รอบ Inter Portfolio 1
1) Portfolio ประกอบดวยหลักฐานหรือ Certificate ที่แสดงใหเห็นถึงความสามารถพิเศษดาน Arts, Sciences
& Humanity, Sports หรื อ รางวั ล ใบเกี ย รติ ค ุ ณ ต าง ๆ ขอให ผู สมั ค รจั ด ทํ า Portfolio โดยใช Template ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หนา 9 - 17
2) คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของผูสมัครที่สําเร็จการศึกษา หรือกรณีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 พิจารณา
เกรด 5 ภาคการศึกษา
3) ผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ
4) คะแนนสอบสัมภาษณ
5.1.2 รอบ Program Admission 1
1) คะแนนสอบขอเขียน
2) คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของผูสมัครที่สําเร็จการศึกษา หรือกรณีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 พิจารณา
เกรด 5 ภาคการศึกษา
3) ผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ
4) คะแนนสอบสัมภาษณ
5.1.3 รอบ Program Admission 2
1) คะแนนสอบขอเขียน
2) คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของผูสมัครที่สําเร็จการศึกษา
3) ผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ
4) คะแนนสอบสัมภาษณ

-4-

5.2 เกณฑการพิจารณารับเขาศึกษา
5.2.1 ผูสมัครจะตองมีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบวาผูสมัครรายใด
มีคุณสมบัติไมตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือวาผูนั้นขาดคุณสมบัติไมมีสิทธิ์เขาศึกษา
5.2.2 การพิ จ ารณาและการตั ด สิ น ผลคั ด เลื อ ก โดยคณะกรรมการสอบสั ม ภาษณ ซึ ่ ง แต งตั ้ ง โดย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
5.3 เงื่อนไขอื่น ๆ
5.3.1 ผู มีสิทธิ์สอบสัมภาษณตองดําเนินการขั้นตอนตางๆ ตามกํา หนดการในประกาศนี้ และมาสอบสัมภาษณ
ในวันและเวลาตามที่กําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์
5.3.2 ในการคัดเลือกผูมีสิทธิ์เขาศึกษา จะพิจารณาจากผูสมัครที่มีคะแนนรวมเรียงตามลํา ดับ ตามเกณฑคะแนน
ที่กําหนด ตามจํานวนนักศึกษาที่รับไดในแตละกลุมของแตละสาขา
5.3.3 คะแนนสอบมาตรฐานที่ใชยื่นในการสมัครจะตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับจากวันที่สอบ โดยจะนําผลคะแนนสอบ
ครั้งที่ดีที่สุดมาพิจารณาคัดเลือก
5.3.4 ผูสมัครที่ศึกษาในระบบศูนยการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ที่ยังไมสํา เร็จการศึกษาตองยื่นใบรับรองวา
กํา ลังศึกษาในภาคสุดทายของหลักสู ตร และจะจบการศึกษาภายในเดือนพฤษภาคม 2565 พรอมทั้งผลการศึ กษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคการศึกษา เปนหลักฐานประกอบการสมัคร
5.3.5 ผูสมัครที่ศึกษาในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ที่ยังไมสํา เร็จการศึกษาตองยื่นใบรับรองจากโรงเรียน
วากําลังศึกษา Grade 12 หรือเทียบเทา และคาดวาจะจบการศึกษาระดับ Grade 12 ภายในเดือนพฤษภาคม 2565
พรอมทั้งผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคการศึกษา เปนหลักฐานประกอบการสมัคร
5.3.6 ผูสมัครที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยซึ่งเปนโรงเรียนที่ยังไมไดรับการรับรองจาก
กระทรวงศึกษาธิการ หรือ จากสถาบันในตางประเทศจะตองยื่นใบเทียบวุฒิการศึกษากับทางหลักสูตรเปนหลักฐาน
ในการสมัคร
5.3.7 ผูสมัครที่ศึกษาในสถาบันในตางประเทศที่ยังไมจบการศึกษาตองยื่นใบรับรองจากโรงเรียนวากํา ลังศึกษา
Grade 12 หรื อ เที ย บเทา และคาดวาจะจบการศึ กษาระดั บ Grade 12 ภายในเดื อ นพฤษภาคม 2565 พรอมทั้ ง
ผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคการศึกษา เปนหลักฐานประกอบการสมัคร นอกจากนั้น ผูสมัครจะตอง
สงหลักฐานที่สําเร็จการศึกษาใหวิทยาลัย ภายในวันแรกของการเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2565 มิฉะนั้น
ผูสมัครจะหมดสิทธิ์การเปนนักศึกษาของวิทยาลัย
5.3.8 ผู สมั ครที ่ ศึ กษาในระบบการศึ กษาที ่ ม ิ ไ ดคํ า นวนคา GPAX จะตองยื ่ น จดหมายรั บ รองการเรี ย นและ
ความประพฤติจากอาจารยในสถาบันเดิม อยางนอย 1 ฉบับเปนหลักฐานประกอบการสมัคร
5.3.9 ผูสมัครไมสามารถขอรับเงินคาสมัครคืนไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
6. การรับสมัคร
6.1 การรับสมัครผานระบบรับสมัครออนไลน ทางอินเตอรเน็ต ที่เว็บไซต cituadmissions.in.th
6.2 คาสมัคร 1,000 บาท
6.3 การชําระเงินจะตองนําเอกสารที่ระบบออกใหไปชําระเงิน ที่เคานเตอร ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
ชื่อบัญชี : วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เลขที่บัญชี 981-8-89988-1 (ออมทรัพย)
6.4 หลังจากชําระเงินเรียบรอยแลว นําหลักฐานการโอนเงินอัปโหลดบนระบบรับสมัครออนไลน
6.5 การสมัครจะสมบูรณเมื่อวิทยาลัย ไดรับหลักฐานการโอนเงินคาสมัครเรียบรอยแลว
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หากมีขอสงสัย สอบถามเพิ่มเติมไดที่
1. อีเมล serviceinnovation@citu.tu.ac.th
2. โทรศัพท 02-623-5055-8 กด 1
3. ขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและรายละเอียดตาง ๆ ที่ www.citu.tu.ac.th
7. การลงทะเบียนเขาใชงานระบบ TCAS 2565
ผูสมัครทุกคนจะตองลงทะเบียนการใชงานระบบ TCAS 65 ที่เว็บไซต student.mytcas.com
รอบ
Portfolio 1
Program Admission 1 Program Admission 2
ชวงวันที่ลงทะเบียนเขาใชงานระบบ
9 ธันวาคม 2564 เปนตนไป
8. กําหนดการรับสมัคร
รายละเอียด

Portfolio 1
(รับ 15 คน)
รับสมัคร online
10 – 20
พฤศจิกายน 2564
ชําระเงินและสงหลักฐานการโอนคาสมัคร
10 – 21
(ปดชําระเงินตามเวลาทําการธนาคาร)
พฤศจิกายน 2564

Program Admission 1
(รับ 40 คน)
1 – 15
มีนาคม 2565
1 – 16
มีนาคม 2565

Program Admission 2
(รับ 5 คน)
1 – 10
พฤษภาคม 2565
1 – 11
พฤษภาคม 2565

ตรวจสอบสถานะการชําระเงินคาสมัคร

3 วันทําการ
หลังจากวันทีส่ งหลักฐานการโอนเงินคาสมัคร
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน
30 มีนาคม 2565
18 พฤษภาคม 2565
สอบขอเขียน
2 เมษายน 2565
20 พฤษภาคม 2565
(09.00 – 11.00 น.)
(09.00 – 11.00 น.)
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ
3 ธันวาคม 2564
20 เมษายน 2565
26 พฤษภาคม 2565
สอบสัมภาษณ
11 ธันวาคม 2564
22 เมษายน 2565
28 พฤษภาคม 2565
(09.00 – 12.00 น.)
(09.00 – 12.00 น.)
(09.00 – 12.00 น.)
ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก
25 ธันวาคม 2564
27 เมษายน 2565
2 มิถุนายน 2565
ยื น ยั น สิ ท ธิ ์ เ ขาศึ ก ษาในระบบบริ ก าร
7–8
4–5
8–9
จัดการสิทธิ์ ของทปอ. (Clearing house) กุมภาพันธ 2565
พฤษภาคม 2565
มิถุนายน 2565
แจงสละสิทธิ์ ของทปอ.
9 กุมภาพันธ 2565
6 พฤษภาคม 2565
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา
22 กุมภาพันธ 2565 20 พฤษภาคม 2565
24 มิถุนายน 2565
(ที่ยืนยันสิทธิ์ศึกษา)
* ผูผานการคัดเลือก ตองดําเนินการยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาในระบบบริหารจัดการสิทธิ์ ของ ทปอ. ( Clearing house) ตาม
ชวงเวลาที่กาํ หนด โดยขั้นตอนการยืนยันสิทธิเ์ ขาศึกษาใหเปนไปตามกระบวนการจัดการ และขั้นตอนของสมาคมทีป่ ระชุม
อธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) กําหนด
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9. หลักฐานประกอบการสมัคร
ผูสมัครจะตองอัปโหลดไฟลเอกสารการสมัคร รวมเอกสารทุกแผนเปน 1 ไฟล บันทึกเปน .PDF File ขนาดไฟล
ไมเกิน 20 MB ดังตอไปนี้
9.1 รอบ Inter Portfolio 1
1) Portfolio : ขอใหผูสมัครจัดทํา Portfolio โดยใช Template ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หนา 9 - 17
2) สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (Transcript) หรือกรณีกําลังศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 แสดงผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา
3) สําเนาหลักฐานซึ่งแสดงวาสําเร็จ การศึ กษาระดับมัธ ยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา เชน สําเนาวุฒิ
การศึกษา สําเนาใบรับรองหรือใบเทียบวุฒิตามที่ระบุในเงื่อนไขการสมัคร กรณีผู สมัครกําลังศึกษาระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จะตองสงใบรับรองการเปนนักเรียนฉบับจริงซึ่งมีอายุไมเกิน 1 เดือน
4) สําเนาใบแสดงผลคะแนนภาษาอังกฤษอยางใดอยางหนึ่งตามที่ระบุไว
5) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาหนังสือเดินทาง กรณีผูสมัครชาวตางชาติ
6) สําเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (หากมี)
ทั้งนี้ ผูสมัครตองนําหลักฐานตัวจริงและใบสมัครที่พิมพจากระบบมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ
9.2 รอบ Inter Program Admission 1
1) สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (Transcript) หรือกรณีกําลังศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 แสดงผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา
2) สําเนาหลักฐานซึ่งแสดงวาสําเร็จ การศึ กษาระดับมัธ ยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา เชน สําเนาวุฒิ
การศึกษา สําเนาใบรับรองหรือใบเทียบวุฒิตามที่ระบุในเงื่อนไขการสมัคร กรณีผู สมัครกําลังศึกษาระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จะตองสงใบรับรองการเปนนักเรียนฉบับจริงซึ่งมีอายุไมเกิน 1 เดือน
3) สําเนาใบแสดงผลคะแนนภาษาอังกฤษอยางใดอยางหนึ่งตามที่ระบุไว
4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาหนังสือเดินทาง กรณีผูสมัครชาวตางชาติ
5) สําเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (หากมี)
ทั้งนี้ ผูสมัครตองนําหลักฐานตัวจริงและใบสมัครที่พิมพจากระบบมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ
9.3 รอบ Inter Program Admission 2
1) สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (Transcript)
2) สําเนาหลักฐานซึ่งแสดงวาสําเร็จ การศึ กษาระดับมัธ ยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา เชน สําเนาวุฒิ
การศึกษา สําเนาใบรับรองหรือใบเทียบวุฒิตามที่ระบุในเงื่อนไขการสมัคร
3) สําเนาใบแสดงผลคะแนนภาษาอังกฤษอยางใดอยางหนึ่งตามที่ระบุไว
4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาหนังสือเดินทาง กรณีผูสมัครชาวตางชาติ
5) สําเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (หากมี)
ทั้งนี้ ผูสมัครตองนําหลักฐานตัวจริงและใบสมัครที่พิมพจากระบบมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ
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10. การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
10.1 เงื่อนไขของผูมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
1) ตองเปนผูยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาผานระบบของที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)
2) ตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหามตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
3) การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา ตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
หากมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ตรวจสอบพบภายหลั ง วาผู มี ส ิ ท ธิ ์ เ ขาศึ ก ษาคนใดมี ค ุ ณ สมบั ต ิ ไ มครบถวน
ตามทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัยจะถือวาการมีสิทธิ์เขาศึกษาในครั้งนี้ เปนโมฆะและจะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ
10.2 รายละเอียดการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
ผูที่ยืนยันสิทธิ์การเขาศึกษากับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา และรายละเอียด
การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา พรอมปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม ใหทราบภายหลัง ที่ www.reg.tu.ac.th หากมีขอสงสัย
ประการใด สามารถติดตอสอบถามไดที่ งานรับเขาและทะเบียนประวัตินักศึกษา สํานักงานทะเบียนนักศึกษา โทรศัพท
025644440-79 ตอ 1603-1609 เเละ 1626
11. ขอกําหนดเรือ่ งการทดสอบสมรรถนะ GREATS และการจัดพืน้ ฐานความรูภาษาตางประเทศสําหรับผูมีสทิ ธิเ์ ขาศึกษา
11.1 ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตองเขารับการทดสอบสมรรถนะ GREATS เพื่อนําไปใชใน
การประเมินระดับสมรรถนะและทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา ทั้งนี้ หากมีผลการทดสอบเปนไปตาม
เกณฑที ่ ม หาวิ ท ยาลั ย กํ า หนด จะไดรั บ การยกเวนการเรี ย นวิ ช าศึ ก ษาทั ่ ว ไปในสวนที ่ เ กี ่ ย วของ (ตามประกาศ
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร เรื ่ อ ง หลั ก เกณฑการยกเวนการศึ ก ษาวิ ช าศึ ก ษาทั ่ ว ไป สวนที ่ 1 ดู ร ายละเอี ย ดไดที่
https://tu.ac.th/academictu)
11.2 ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาที่มีผลคะแนนสอบวิชาสามัญภาษาอังกฤษ หรือ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ
GCE A-Level หรือ IBDP หรือ NCEE จะไดรับการจัดใหเรียนวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษตามระดับผลคะแนน หรือไดรับ
การยกเวนการเรียนวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง เกณฑการจัดการเรียนวิชา
ดานทั กษะการสื ่อสารดวยภาษาอัง กฤษ และดานการคิด อาน เขี ย น อยางมี วิ จ ารญาณ สํ า หรั บ นั กศึกษาเขาใหม
ระดับปริญญาตรี ดูรายละเอียดไดที่ https://tu.ac.th/academictu)
11.3 ผูไมมีผลคะแนนภาษาอังกฤษใหสมัครสอบที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หรือหากไมประสงค
จะสอบจะถูกจัดใหเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานตัวแรกสุด
12. อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
นักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ดังตอไปนี้
12.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรี โครงการพิเศษ พ.ศ.2553
12.2 ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารย ดร.พิภพ อุดร)
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

