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ข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2560)

สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
คณะ / สาขาวิชา
คณะนิติศาสตร์
1. นิติศาสตรบัณฑิต
1.1 ศูนย์รังสิต

แผนรับ
ทั้งหมด (รอบที่)
(คน) จน.รับ

400

(1/1)
100

รอบที่ 1 Portfolio
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

1. เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ย GPAX สะสม 5 ภาคการศึกษา
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (นับจนถึงภาคการศึกษา
ที่ 1 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) ไม่ต่ํากว่า 3.5
3. มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้คะแนน
TU-GET ไม่ต่ํากว่า 500 คะแนน หรือ TOFEL iBT (Internet Based
Test) ไม่ต่ํากว่า 61 คะแนน หรือคะแนน IELTS ไม่ต่ํากว่า 5.5 โดย
ผลสอบจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี
นับจนถึงวันยื่นสมัคร

เกณฑ์การคัดเลือก

พิจารณาจาก
1. ผลการเรียน
2. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ
3. ข้อมูลกิจกรรมที่เข้าร่วม
4. การสัมภาษณ์
เอกสารประกอบการรับสมัคร
1. เอกสารแสดงผลคะแนนเฉลี่ย GPAX สะสม 5
ภาคการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
(นับจนถึงภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6) ไม่ต่ํากว่า 3.5
2. เอกสารแสดงผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ คะแนน TU-GET
ไม่ต่ํากว่า 500 คะแนน หรือ TOFEL iBT
(Internet Based Test) ไม่ต่ํากว่า 61 คะแนน
หรือคะแนน IELTS ไม่ต่ํากว่า 5.5 โดยผลสอบ
จะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันยื่นสมัคร
3. เอกสารสรุปรายชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม
(ตามแบบฟอร์มที่คณะกําหนด สามารถดาวน์โหลด
เอกสารได้ที่ www.reg.tu.ac.th) และหลักฐาน
เช่น ใบประกาศนียบัตร หนังสือรับรองการเข้า
กิจกรรม

วันสอบ
สัมภาษณ์

วัน
ประกาศผล

สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม

18-19
พฤศจิกายน
2560

8
ธันวาคม
2560

www.law.tu.ac.th
ศูนย์รังสิต :
02-696 5113
02-696 5405
02-986 8304
ศูนย์ลําปาง :
054-268705 ต่อ 5382
และ 5387
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ข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2560)

คณะ / สาขาวิชา

แผนรับ
ทั้งหมด (รอบที่)
(คน) จน.รับ

รอบที่ 1 Portfolio
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

เกณฑ์การคัดเลือก
4. หนังสือแสดงเหตุผลและวัตถุประสงค์การสมัครเข้า
ศึกษา (Statement of Purpose) จํานวน 1 หน้า
(ตามรูปแบบที่คณะฯ กําหนด คือ โดยพิมพ์ตัวอักษร
ด้วย font : Angsana New ขนาด 16 และระยะ
ขอบกระดาษ 1 นิ้ว ทั้งในส่วนหัวกระดาษ ท้าย
กระดาษ ขอบกระดาษซ้าย ขวา โดยผู้สมัครจะต้อง
พิมพ์เอกสารเป็นภาษาไทย)
หมายเหตุ
1. ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครที่ระบบ
รับสมัครได้ไม่เกินจํานวน 4 ไฟล์ๆ ละไม่เกิน
2 เมกะไบต์ www.reg.tu.ac.th และ
2. ผู้สมัครจะต้องนําเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมด
พร้อมสําเนาใบสมัครจากระบบการสมัคร
ส่งมายัง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
รังสิต ได้ 2 ช่องทาง คือ ส่งด้วยตนเองที่
งานบริการการศึกษา ศูนย์รังสิต ชั้น 2 หรือไปรษณีย์
แบบลงทะเบียน โดยจะต้องลงประทับตราไปรษณีย์วัน
ส่ง ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 โดยส่งเอกสาร
ทั้งหมดตามที่อยู่ไปรษณีย์ในข้อ 3.
3. กรณีที่ผู้สมัครมีผลคะแนนเฉลี่ย GPAX ไม่ครบ
5 ภาคการศึกษาในวันที่ปิดรับสมัคร ผู้สมัครจะต้อง
ส่งผลคะแนนเฉลี่ย GPAX ภาคการเรียนที่ 5 เพิ่มเติม
ได้ 2 ช่องทาง คือ
E-mail. : RTULAW_TCAS@HOTMAIL.COM หรือ

วันสอบ
สัมภาษณ์

วัน
ประกาศผล

สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม
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ข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2560)

คณะ / สาขาวิชา

1.2 ศูนย์ลําปาง

แผนรับ
ทั้งหมด (รอบที่)
(คน) จน.รับ

200

(1/1)
50

รอบที่ 1 Portfolio
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

เกณฑ์การคัดเลือก

ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน จ่าหน้าถึง
“หัวหน้างานบริการการศึกษา ศูนย์รังสิต
(สมัครสอบรอบ 1/1 Portfolio)”
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
*** โดยเอกสารจะต้องถึงคณะนิติศาสตร์ ภายใน
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560***
1. เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
พิจารณาจาก
2. ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ย GPAX สะสม 5 ภาคการศึกษา
1. ผลการเรียน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (นับจนถึงภาคการศึกษาที่ 1
2. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ
ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) ไม่ต่ํากว่า 3.5
3. ข้อมูลกิจกรรมที่เข้าร่วม
3. ให้ผู้สมัครนําผลการทดสอบภาษาอังกฤษ คะแนน TU-GETหรือ 4. การสัมภาษณ์
TOFEL iBT (Internet Based Test) หรือคะแนน IELTS มายื่น
เอกสารประกอบการรับสมัค
ประกอบการสมัคร โดยไม่ระบุคะแนนขั้นต่ํา โดยผลสอบจะต้องมีอายุ 1. เอกสารแสดงผลคะแนนเฉลี่ย GPAX สะสม 5
ไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันยื่นสมัคร
ภาคการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
(นับจนถึงภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6) ไม่ต่ํากว่า 3.5 พร้อมเอกสารแสดงผลการ
ทดสอบภาษาอังกฤษ คะแนน TU-GET หรือ TOFEL
iBT (Internet Based Test) หรือ คะแนน IELTS
โดยผลสอบจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันยื่น
สมัคร
2. เอกสารสรุปรายชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม
(ตามแบบฟอร์มที่คณะกําหนด สามารถดาวน์โหลด
เอกสารได้ที่ www.reg.tu.ac.th) และหลักฐาน

วันสอบ
สัมภาษณ์

วัน
ประกาศผล

18
พฤศจิกายน
2560

8
ธันวาคม
2560

สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม
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ข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2560)

คณะ / สาขาวิชา

แผนรับ
ทั้งหมด (รอบที่)
(คน) จน.รับ

รอบที่ 1 Portfolio
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

เกณฑ์การคัดเลือก
เช่น ใบประกาศนียบัตร หนังสือรับรองการเข้า
กิจกรรม
3. หนังสือแสดงเหตุผลและวัตถุประสงค์การสมัครเข้า
ศึกษา (Statement of Purpose) จํานวน 1 หน้า
(ตามรูปแบบที่คณะฯกําหนด คือ โดยพิมพ์ตัวอักษร
ด้วย font : Angsana New ขนาด 16 และระยะ
ขอบกระดาษ 1 นิ้ว ทั้งในส่วนหัวกระดาษ ท้าย
กระดาษ ขอบกระดาษซ้าย ขวา โดยผู้สมัครจะต้อง
พิมพ์เอกสารเป็นภาษาไทย)
หมายเหตุ
1. ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครที่ระบบ
รับสมัครได้ไม่เกินจํานวน 4 ไฟล์ๆ ละไม่เกิน
2 เมกะไบต์ www.reg.tu.ac.th และ
2. ผู้สมัครจะต้องนําเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมด
พร้อมสําเนาใบสมัครจากระบบการสมัคร
ส่งมายัง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
ลําปาง ได้ 2 ช่องทาง คือ ส่งด้วยตนเองที่ สํานักงาน
บริหารคณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลําปาง หรือไปรษณีย์แบบ
ลงทะเบียนโดยจะต้องลงประทับตราไปรษณีย์ วันส่ง
ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560
โดยส่งเอกสารทั้งหมดตามที่อยู่ไปรษณีย์ในข้อ 3.
3. กรณีที่ผู้สมัครมีผลคะแนนเฉลี่ย GPAX
ไม่ครบ 5 ภาคการศึกษาในวันที่ปิดรับสมัคร ผู้สมัคร
จะต้องส่งผลคะแนนเฉลี่ย GPAX ภาคการเรียนที่ 5
เพิ่มเติม ได้ 2 ช่องทางคือ

วันสอบ
สัมภาษณ์

วัน
ประกาศผล

สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม
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ข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2560)

คณะ / สาขาวิชา

2. นิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชากฎหมาย
ธุรกิจ (นานาชาติ)

แผนรับ
ทั้งหมด (รอบที่)
(คน) จน.รับ

120

(1/2)
55

รอบที่ 1 Portfolio
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

1. ระดับการศึกษา
ผู้สมัครต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสําเร็จการศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาใน
ประเทศหรือต่างประเทศ
2. ความสามารถด้านภาษา
ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ําของการทดสอบความสามารถ
ทางด้านภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยผู้สมัครต้องส่งใบรับรอง
ผลการทดสอบ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันสมัคร มายื่นที่
คณะนิติศาสตร์ 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

เกณฑ์การคัดเลือก

วันสอบ
สัมภาษณ์

วัน
ประกาศผล

E-mail. : LTULAW_TCAS@HOTMAIL.COM หรือ
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน จ่าหน้าถึง
“หัวหน้างานบริหารคณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลําปาง
(สมัครสอบรอบ 1/1 Portfolio)”
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ศูนย์ลําปาง) เลขที่ 248 ต.ปงยางคก
อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง 52190
*** โดยเอกสารจะต้องถึงคณะนิติศาสตร์ ภายใน
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560***
1. ผลคะแนนการทดสอบความรู้ SAT
ตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนด
2. การสอบสัมภาษณ์
ผู้ที่ได้ผลคะแนนรวมการทดสอบความรู้ SAT สูงสุด
ตามลําดับ จะได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์
โดยมุ่งทดสอบทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
ของผู้สมัครในหัวข้อต่าง ๆ กับคณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ์ ผู้สมัครที่สอบสัมภาษณ์ไม่ผ่านมีสิทธิสอบ
แก้ตัวกับคณะกรรมการกลางอีกครั้ง ผลการสอบ
สัมภาษณ์กับคณะกรรมการกลางถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ที่
ผ่านการสอบสัมภาษณ์เท่านั้นที่จะได้รับคัดเลือกเพื่อ
เข้าศึกษาต่อในคณะนิติศาสตร์

25
กุมภาพันธ์
2561

12
มีนาคม
2561

สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม

http://interllb.
law.tu.ac.th
โทร. 02-613-2973
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ข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2560)

คณะ / สาขาวิชา

แผนรับ
ทั้งหมด (รอบที่)
(คน) จน.รับ

รอบที่ 1 Portfolio
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นผู้สําเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสําเร็จ
การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจาก
สถานศึกษาในต่างประเทศซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ
ผู้สมัครจะได้รับการยกเว้นจากเกณฑ์การรับสมัครในข้อนี้
(4) ผู้สมัครต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ SAT ซึ่งผลคะแนนการ
ทดสอบความรู้ SAT จะต้องถูกส่งให้กับคณะนิติศาสตร์ โดยให้ผู้สมัคร
ใส่เลข 7420 ในช่องรหัสสถานศึกษาในระบบการสมัครของ College
Board ทั้งนี้ คณะนิติศาสตร์จะรับพิจารณาผลคะแนนการทดสอบ
ความรู้ SAT ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันสมัคร
คณะกรรมการคัดเลือกจะประเมินคุณสมบัติผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์
คะแนนขั้นต่ํา ดังต่อไปนี้
New SAT
- 1,200 from the total score (all two parts combined);
and
- 550 from Evidence-Based Reading and Writing.
ผู้สมัครจะต้องทําการทดสอบในส่วน Math ด้วย แต่ไม่มีการ
กําหนดคะแนนขั้นต่ําในส่วน Math แต่อย่างใด และผู้สมัคร
ไม่ต้องทําการทดสอบในส่วนของ Essay

เกณฑ์การคัดเลือก

วันสอบ
สัมภาษณ์

วัน
ประกาศผล

สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม

ร อ บ ที่ 1 P o r t f o l i o | 7

ข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2560)

คณะ / สาขาวิชา
คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี
1. บัญชีบัณฑิต
2. บริหารธุรกิจ
บัณฑิต
3. ควบบัญชีบัณฑิต
(การบัญชีธุรกิจแบบ
บูรณาการ)
4. ควบบริหารธุรกิจ
บัณฑิต (การจัดการ
ธุรกิจแบบบูรณาการ)

5. บัญชีบัณฑิต
(ภาษาอังกฤษ)
6. บริหารธุรกิจ
บัณฑิต
(ภาษาอังกฤษ)

แผนรับ
ทั้งหมด (รอบที่)
(คน) จน.รับ

170
250

120

160

(1/1)
20
(1/1)
25

(1/1)
15

(1/2)
130

รอบที่ 1 Portfolio
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

1. เป็นผู้ที่กําลังศึกษาหรือผู้ที่สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และ
2. มีภาวะความเป็นผู้นํา หรือ มีความสามารถพิเศษด้านธุรกิจ เช่น
2.1 นักเรียนที่เป็นผู้นําทีมในการแข่งขันในเวทีระดับชาติ หรือ
นานาชาติ หรือ
2.2 นักเรียนที่ชนะการแข่งขันทางด้านธุรกิจในเวทีระดับชาติหรือ
นานาชาติ หรือ
2.3 นักเรียนที่ประสบความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ เป็นต้น

1. เป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ม.6) และ
2. ต้องมีคะแนนสอบมาตรฐาน OLD SAT และ/หรือ NEW SAT
และ/หรือ TU STAR และ/หรือ SMART-I ทั้งนี้ ผลสอบดังกล่าวต้อง
ไม่เกิน 2 ปีนับแต่วันสมัครสอบ และ
3. ต้องมีคะแนนสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS
หรือ TU-GET ทั้งนี้ ผลสอบดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปีนับแต่วันสมัคร
สอบ

เกณฑ์การคัดเลือก

วันสอบ
สัมภาษณ์

18
1. พิจารณาจาก Portfolio
2. การสอบสัมภาษณ์
พฤศจิกายน
2560
เอกสารประกอบการรับสมัคร
1. Portfolio
2. สําเนาบัตรประชาชน
3. สําเนาผลการเรียน
หมายเหตุ
คณะให้ผู้สมัครนําส่งด้วยตนเอง หรือไปรษณีย์ที่
งานบริการการศึกษาและวิชาการ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ.
ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี 12121
ได้ตั้งแต่วันที่ 2-20 ตุลาคม 2560
พิจารณาจากคะแนนสอบมาตรฐานต่างๆ และการสอบ
17-18
สัมภาษณ์ โดยคะแนนขั้นต่ําและค่าน้ําหนักมีดังนี้
กุมภาพันธ์
1. คะแนน OLD SAT - สอบเดือน January 2016
2561
วิชา
คะแนนขั้นต่ํา ค่าน้ําหนัก
Math
600 คะแนน
45%
Critical Reading 350 คะแนน
22.5%
Writing
350 คะแนน
22.5%
สอบสัมภาษณ์
5 คะแนน
10%

วัน
ประกาศผล

สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม

8
ธันวาคม
2560

www.tbs.tu.ac.th
 งานบริการการศึกษา
และวิชาการ
02-696 5730-1
 โครงการหลักสูตร
ควบตรี-โท
02-613 2191,
02-613 2187

12
มีนาคม
2561

www.bba.tbs.tu.ac.th
โครงการปริญญาตรี
บริหารธุรกิจหลักสูตร
นานาชาติ (BBA)
02-613-2208,
02-225-2113

ร อ บ ที่ 1 P o r t f o l i o | 8

ข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2560)

คณะ / สาขาวิชา

แผนรับ
ทั้งหมด (รอบที่)
(คน) จน.รับ

รอบที่ 1 Portfolio
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

เกณฑ์การคัดเลือก
2. คะแนน NEW SAT – ผลสอบในปี 2016 - 2017
วิชา
คะแนนขั้นต่ํา ค่าน้ําหนัก
Math
600 คะแนน
45%
Evidenced350 คะแนน
45%
Based Reading
and Writing
สอบสัมภาษณ์
5 คะแนน
10%
3. คะแนน TU STAR 01 หรือ TU STAR 02 –
ผลสอบในปี 2559
วิชา
คะแนนขั้นต่ํา ค่าน้ําหนัก
ทักษะการคิด อ่าน 30 คะแนน
5%
และเขียนอย่างมี
วิจารณญาณ
ความเท่าทันโลก
30 คะแนน
5%
สมัยใหม่
การสื่อสารโดยการ 30 คะแนน
40%
ใช้ภาษาอังกฤษ
คณิตศาตร์ 1และ/ 30 คะแนน
40%
หรือคณิตศาสตร์ 2
สอบสัมภาษณ์
5 คะแนน
10%

วันสอบ
สัมภาษณ์

วัน
ประกาศผล

สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม

ร อ บ ที่ 1 P o r t f o l i o | 9

ข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2560)

คณะ / สาขาวิชา

แผนรับ
ทั้งหมด (รอบที่)
(คน) จน.รับ

รอบที่ 1 Portfolio
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

เกณฑ์การคัดเลือก
4. คะแนน SMART-I – ผลสอบครั้งที่ 9/58, 1-3/59
วิชา
คะแนนขั้นต่ํา ค่าน้ําหนัก
ความสามารถด้าน 30 คะแนน
5%
การอ่าน
ความรู้รอบตัว
30 คะแนน
5%
ความสามารถด้าน 30 คะแนน
40%
ภาษาอังกฤษ
ความสามารถด้าน 30 คะแนน
40%
คณิตศาสตร์
สอบสัมภาษณ์
5 คะแนน
10%
5. คะแนนสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ – ผลสอบ
อายุไม่เกิน 2 ปี
วิชา
คะแนนขั้นต่ํา ค่าน้ําหนัก
TOEFL
500 คะแนน
Paper-based
TOEFL
173 คะแนน
Computer-based
TOEFL
61 คะแนน
Internet-bases
IELTS
6.0 คะแนน
TU-GET
500 คะแนน
-

วันสอบ
สัมภาษณ์

วัน
ประกาศผล

สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม

ร อ บ ที่ 1 P o r t f o l i o | 1 0

ข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2560)

คณะ / สาขาวิชา
คณะรัฐศาสตร์
1. รัฐศาสตรบัณฑิต
 สาขาการเมือง
การปกครอง
 สาขาการ
ระหว่างประเทศ
 สาขาบริหาร
รัฐกิจ

2. รัฐศาสตรบัณฑิต
(การระหว่าง
ประเทศ) (ภาค
ภาษาอังกฤษ)

แผนรับ
ทั้งหมด (รอบที่)
(คน) จน.รับ
270
90

(1/1)
5

90

5

90

5

100

(1/1)
5

รอบที่ 1 Portfolio
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

เกณฑ์การคัดเลือก

พิจารณาจากคุณสมบัติและผลงานเชิงประจักษ์ดังนี้
1. ได้รับรางวัลแข่งขันด้านสังคมศาสตร์
ระดับประเทศหรือนานาชาติ หรือ
2. เป็นตัวแทนประเทศในกิจกรรมด้านสังคมศาสตร์
ระดับนานาชาติ หรือ
3. เป็นตัวแทนโรงเรียนในกิจกรรมด้านสังคมศาสตร์
ระดับประเทศ หรือ
4. เป็นผู้นํากิจกรรมเพื่อสังคมหรือบําเพ็ญประโยชน์
เพื่อชุมชนซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับพื้นที่
5. สอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ
6. การพิจารณาและการตัดสินผลการคัดเลือกของ
คณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
เอกสารประกอบการรับสมัคร
ส่งผ่านระบบรับสมัครในรูปแบบไฟล์ PDF
จํานวน 1 ไฟล์ ประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้
1. ผลการเรียน
2. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ
3. ใบประกาศนียบัตรหรือใบประกาศรางวัล
การแข่งขัน
พิจารณาจากคุณสมบัติและผลงานเชิงประจักษ์ดังนี้
คุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามข้อบังคับ มธ. ว่าด้วยการศึกษาชั้น
1. ได้รับรางวัลแข่งขันด้านสังคมศาสตร์
ปริญญาตรี พ.ศ.2540 (พร้อมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ข้อ 7
ระดับประเทศหรือนานาชาติ หรือ
1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. มีผลคะแนนเฉลี่ย ม.4 - ม.6 (5 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ํากว่า 3.75 2. เป็นตัวแทนประเทศในกิจกรรมด้านสังคมศาสตร์
(ในวันรับสมัครอนุญาตให้นักเรียนที่มีผลคะแนน 4 ภาคการศึกษา
ระดับนานาชาติ หรือ

คุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามข้อบังคับ มธ. ว่าด้วยการศึกษาชั้น
ปริญญาตรี พ.ศ.2540 (พร้อมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ข้อ 7
1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. มีผลคะแนนเฉลี่ย ม.4 - ม.6 (5 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ํากว่า 3.75
(ในวันรับสมัครอนุญาตให้นักเรียนที่มีผลคะแนน 4 ภาคการศึกษา
สมัครได้ แต่ในวันสอบสัมภาษณ์นักเรียนต้องมีผลคะแนน 5 ภาค
การศึกษาที่มีผลคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 3.75
มาแสดง)
3. มีผลคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยผลการสอบ
ต้องไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันรับสมัครสอบ TOFEL (Internet Based
Test) ไม่ต่ํากว่า 46 IELTS 5.0 หรือมีคะแนนภาษาอังกฤษเฉลี่ย 5
ภาคการศึกษาไม่ต่ํากว่า 3.50

วันสอบ
สัมภาษณ์

วัน
ประกาศผล

สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม

18
พฤศจิกายน
2560

8
ธันวาคม
2560

www.Polsci.tu.ac.th
โทร. 02-696 5462

18
พฤศจิกายน
2560

8
ธันวาคม
2560

www.Polsci.tu.ac.th
โทร. 02-613 2304

ร อ บ ที่ 1 P o r t f o l i o | 1 1

ข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2560)

คณะ / สาขาวิชา

คณะเศรษฐศาสตร์
1. เศรษฐศาสตร
บัณฑิต

แผนรับ
ทั้งหมด (รอบที่)
(คน) จน.รับ

300

(1/1)
30

รอบที่ 1 Portfolio
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

เกณฑ์การคัดเลือก

วันสอบ
สัมภาษณ์

สมัครได้ แต่ในวันสอบสัมภาษณ์นักเรียนต้องมีผลคะแนน 5 ภาค
การศึกษาที่มีผลคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 3.75
มาแสดง)
3. มีผลคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งโดยผลการสอบต้อง
ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันรับสมัครสอบ TOFEL (Internet Based Test)
ไม่ต่ํากว่า 60 IELTS 5.5 หรือมีคะแนนภาษาอังกฤษเฉลี่ย 5 ภาค
การศึกษาไม่ต่ํากว่า 3.50

3. เป็นตัวแทนโรงเรียนในกิจกรรมด้านสังคมศาสตร์
ระดับประเทศ หรือ
4. เป็นผู้นํากิจกรรมเพื่อสังคมหรือบําเพ็ญประโยชน์
เพื่อชุมชนซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับพื้นที่
5. สอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ
6. การพิจารณาและการตัดสินผลการคัดเลือกของ
คณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
เอกสารประกอบการรับสมัคร
ส่งผ่านระบบรับสมัครในรูปแบบไฟล์ PDF
จํานวน 1 ไฟล์ ประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้
1. ผลการเรียน
2. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ
3. ใบประกาศนียบัตรหรือใบประกาศรางวัลการ
แข่งขัน

1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษา หรือ ผู้ที่กําลังศึกษา อยู่ในชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และ
2. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
2.1 ผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ย
สะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 ภาคการศึกษา (GPAX) ไม่ต่ํากว่า
3.70 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์ 6 ภาคการศึกษา
เท่ากับ 4.00
2.2 ผู้สมัครที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่า ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา (GPAX) ไม่ต่ํากว่า
3.70 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์ 4 ภาคการศึกษา

เอกสารประกอบการรับสมัคร ข้อ 1 – ข้อ 4
18
1. แฟ้มสะสมงาน
พฤศจิกายน
2. หนังสือแนะนําตัวผู้สมัครจากครูผู้สอนในโรงเรียนที่
2560
เป็นต้นสังกัดที่นักเรียนกําลังศึกษาอยู่ หรือที่ผู้สมัคร
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมา จํานวน 2
ท่าน ทั้งนี้ นอกเหนือจากหนังสือแนะนําตัวจาก
ครูผู้สอนข้างต้นแล้ว ผู้สมัครสามารถยื่นหนังสือแนะนํา
ตัวจากครูที่ปรึกษา หรือกรรมการของโครงงานวิจัย
หรือกิจกรรมพิเศษ ที่มิใช่ครูผู้สอนในโรงเรียนที่เป็นต้น
สังกัดประกอบได้ด้วย

วัน
ประกาศผล

8
ธันวาคม
2560

สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม

www.admissions.
econ.tu.ac.th
โทร. 02.696-5980-2
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ข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2560)

คณะ / สาขาวิชา

แผนรับ
ทั้งหมด (รอบที่)
(คน) จน.รับ

รอบที่ 1 Portfolio
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

เกณฑ์การคัดเลือก

เท่ากับ 4.00
2.3 ผู้สมัครที่กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
ต้องมีคะแนนเฉลี่ยเทียบเคียงได้กับเงื่อนไขที่กําหนดในข้อ 2.1
หรือ 2.2 ตามแต่กรณี
2.4 ผู้สมัครเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมวิชาการค่าย 2 โครงการส่งเสริม
โอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ศึกษาฯ (สอวน.) ในสาขาวิชาใดก็ได้
2.5 ผู้สมัครเป็นผู้ผ่านการแข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

3. เรียงความ (Essay) ของนักเรียน 1 เรื่อง โดยทาง
คณะเศรษฐศาสตร์ เป็นผู้กําหนดหัวข้อให้
4. เอกสารอื่นๆ เช่น ใบประกาศการแข่งขันเวทีต่างๆ
ในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ หนังสือรับรอง
การเข้าร่วมโครงการค่ายส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และ
พัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษาฯ (สอ
วน.) เกียรติบัตรรับรองการผ่านการแข่งขันรอบเพชร
ยอดมงกุฎ (รอบที่ 3) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
5. สอบสัมภาษณ์
เอกสารประกอบการสมัคร : ที่ผู้สมัครจะต้อง
ดําเนินการผ่านคณะเศรษฐศาสตร์
1. ผู้สมัครสามารถทําการ download ฟอร์มเอกสาร
ประกอบการสมัคร และส่งเอกสารประกอบการสมัคร
ผ่านระบบรับสมัครของคณะเศรษฐศาสตร์ ที่
www.admissions.econ.tu.ac.th
ระหว่างวันที่ 2-20 ตุลาคม 2560
2. หากมีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับการสมัคร สามารถ
ติดต่อสอบถามที่ได้ E-mail:
admissions_econtu@econ.tu.ac.th หรือ
โครงการปริญญาตรีภาคภาษาไทย
โทร. 02-696-5980-2

วันสอบ
สัมภาษณ์

วัน
ประกาศผล

สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม
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ข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2560)

คณะ / สาขาวิชา
2. เศรษฐศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตร
นานาชาติ)

คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์
1. สังคมสงเคราะห์
ศาสตรบัณฑิต
1.1 ศูนย์รังสิต
1.2 ศูนย์ลําปาง

แผนรับ
ทั้งหมด (รอบที่)
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
(คน) จน.รับ
150
(1/2) 1. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคซึ่ง
120 อาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
3. ไม่มีชื่อในทะเบียนเป็นนักศึกษาหรือนิสิตของมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันชั้นสูงอื่นในประเทศไทย
4. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จาก
สถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ

250
125

(1/1)
20
10

คุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามข้อบังคับ มธ. ว่าด้วยการศึกษาชั้น
ปริญญาตรี พ.ศ.2540 (พร้อมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ข้อ 7
1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาหรือผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
2. ผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ํากว่า 2.50
3. ผู้สมัครที่กําลังศึกษาต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา
ไม่ต่ํากว่า 2.50
4. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ตั้งใจเฉพาะที่จะเข้าศึกษาวิชาสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ และมีทัศนคติที่ดีต่องานสังคมสงเคราะห์
และสวัสดิการสังคม

รอบที่ 1 Portfolio
เกณฑ์การคัดเลือก
1. วิชาคณิตศาสตร์ = 60%
• New SAT Math (เกณฑ์ขั้นต่ํา 650)
2. วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง
ต่อไปนี้) = 40%
• New SAT : Evidence-Based Reading and
Writing (เกณฑ์ขั้นต่ํา 530)
• TOEFL (IBT) (เกณฑ์ขั้นต่ํา 80)
• IELTS (เกณฑ์ขั้นต่ํา 6.5)
• TU-GET (เกณฑ์ขั้นต่ํา 550)
3. สอบสัมภาษณ์
การสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

1. เกรดเฉลี่ย 4 เทอม 2.50
2. ทํากิจกรรมทางสังคมกับหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ
เป็นระยะเวลาอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี พร้อม
หนังสือรับรองการทํากิจกรรม
3. มีภาวะความเป็นผู้นําและมีผลงานที่โดดเด่นเชิง
ประจักษ์
4. เป็นผู้ที่มีความตั้งใจและมีความพยายามต่อสู้
เอาชนะอุปสรรคในชีวิตพร้อมหนังสือรับรองการทํา
กิจกรรม
เอกสารประกอบการรับสมัคร
1. ใบแสดงผลการเรียน
2. แฟ้มสะสมงาน

วันสอบ
สัมภาษณ์
25
กุมภาพันธ์
2561

วัน
ประกาศผล
จะประกาศ
ให้ทราบใน
ภายหลัง

สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม
www.be.econ.tu.ac.th
โครงการปริญญาตรี
หลักสูตรภาษาอังกฤษ (BE)
02-613 2437-8

18
พฤศจิกายน
2560

8
ธันวาคม
2560

www.socadmin.tu.ac.th
ศูนย์รังสิต :
02-696-5502
ศูนย์ลําปาง :
054-268703 กด 3
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ข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2560)

คณะ / สาขาวิชา

2. ศิลปศาสตร
บัณฑิต (นโยบาย
สังคมและการ
พัฒนา) (นานาชาติ)

แผนรับ
ทั้งหมด (รอบที่)
(คน) จน.รับ

40

(1/1)
15

รอบที่ 1 Portfolio
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

เกณฑ์การคัดเลือก

วันสอบ
สัมภาษณ์

3. ใบประกาศการแข่งขันในเวทีต่าง ๆ ในระดับชาติ
และ/หรือระดับนานาชาติ
4. หนังสือรับรองการเข้าร่วมโครงการ/ทํากิจกรรม
ต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี พร้อมหนังสือรับรอง
หมายเหตุ
เอกสารประกอบการรับสมัครที่จะให้ผู้สมัครส่งผ่าน
ระบบรับสมัครได้ไม่เกิน จํานวน 4 ไฟล์ๆ ละไม่เกิน
2 เมกะไบต์ ในรูปแบบไฟล์ pdf.
1. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด
18
คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นนักศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับ มธ.
ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ.2540 (พร้อมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) จะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ตามที่โครงการดําเนินการ
พฤศจิกายน
ข้อ 7 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
จัดสอบ
2560
1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปี 2. คณะดําเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
ที่ 6) หรือเทียบเท่าหรือผู้ที่คาดว่าจะจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอน ที่กําหนด เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณา
จาก 2 กรณี คือ
ปลายก่อนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาผู้ที่สําเร็จการศึกษาจาก
ต่างประเทศ ต้องมีใบเทียบวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ หรือส่ง
กรณีที่ 1 ผู้สมัครสัญชาติไทย พิจารณาจาก
ใบสําคัญแสดงวุฒิการศึกษา
1.1 ผลการศึกษา
ให้คณะและมหาวิทยาลัยพิจารณา
1.2 ผลการสอบภาษาอังกฤษ
1.1 ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายสายสามัญ ต้องมีผลการ
1.3 ผลการศึกษาการเข้าร่วมเป็นตัวแทนประเทศ
เรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ํากว่า 2.50 หรือต้องได้คะแนนเฉลี่ยใน ไทยไปแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม และใช้ชีวิตกับ
หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสังคมศึกษา
ครอบครัวอุปถัมภ์และเรียนในโรงเรียนมัธยมปลาย
ไม่ต่ํากว่า 2.50 หรือ
ท้องถิ่นที่ต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษา
1.2 ผู้ที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย ราชการ อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา หรือ เป็นผู้สําเร็จ
สะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 2.50 หรือต้องได้คะแนนเฉลี่ยใน
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสังคมศึกษาไม่ต่ํากว่า 2.50
ในต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ

วัน
ประกาศผล

8
ธันวาคม
2560

สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม

www.spdtu.com
โทร. 02-613 2534
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คณะ / สาขาวิชา

แผนรับ
ทั้งหมด (รอบที่)
(คน) จน.รับ

รอบที่ 1 Portfolio
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

เกณฑ์การคัดเลือก

1.3 ผู้สมัครที่ใช้ผลสอบ GCE GCSE หรือ IGCSE ต้องสอบผ่าน
อย่างต่ํา 5 วิชา รายวิชาไม่ซ้ํากัน โดยได้เกรดแต่ละรายวิชาไม่ต่ํากว่า
C ทั้งนี้ไม่นับรวมผลการสอบวิชาภาษาไทย
1.4 ผู้สมัครที่ใช้ผลสอบ GED ต้องมีคะแนนรวมขั้นต่ํา 2,500
คะแนน และต้องสอบผ่านอย่างต่ํา 5 รายวิชาไม่ซ้ํากัน
1.5 ผู้สมัครที่ใช้ผลการสอบของประเทศนิวซีแลนด์ ต้องได้เกรด
เฉลี่ยเทียบเท่า 2.5 ตามการคํานวณของ NZQA
2. มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้และผล
สอบมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจนถึงวันยื่นใบสมัคร
(1) IELTS (Academic) ระดับ 6 ขึ้นไปหรือ
(2) TOEFL: CBT (computer-based test) 173 คะแนน
ขึ้นไป, 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

1.4 เอกสารแสดงความสนใจเข้าศึกษา
(Statement of Purpose)
กรณีที่ 2 ผู้สมัครชาวต่างชาติ(ไม่ถือสัญชาติไทย)
พิจารณาจาก
2.1 ผลการศึกษา
2.2 ผลการสอบภาษาอังกฤษ
2.3 หนังสือรับรองการทํางานจากหน่วยงานที่
ปฏิบัติงาน
เอกสารประกอบการรับสมัคร
กรณีผู้สมัครสัญชาติไทย
1. ใบแสดงผลการศึกษา
2. ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ
3. ผลการศึกษาการเข้าร่วมเป็นตัวแทนประเทศไทยไป
แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมและใช้ชีวิตกับ
ครอบครัวอุปถัมภ์และเรียนในโรงเรียนมัธยมปลาย
ท้องถิ่นที่ต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษา
ราชการ อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา หรือเป็นผู้สําเร็จ
การศึกษาหรือเทียบเท่าในต่างประเทศที่ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ
4. Statement of Purpose
กรณีผู้สมัครชาวต่างชาติ (ไม่ถือสัญชาติไทย)
1. ใบแสดงผลการศึกษา
2. ผลการสอบภาษาอังกฤษ
3. หนังสือรับรองการทํางานจากหน่วยงานที่
ปฏิบัติงาน

วันสอบ
สัมภาษณ์

วัน
ประกาศผล

สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม
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คณะ / สาขาวิชา
คณะศิลปศาสตร์
1. ศิลปศาสตร
บัณฑิต (เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
ศึกษา)

2. ศิลปศาสตร
บัณฑิต (อังกฤษ–
อเมริกันศึกษา)
(นานาชาติ)

แผนรับ
ทั้งหมด (รอบที่)
(คน) จน.รับ
110

100

(1/1)
5

(1/1)
20

รอบที่ 1 Portfolio
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

เกณฑ์การคัดเลือก

1. สําเร็จการศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมปลายจากต่างประเทศ
หรือ โรงเรียนนานาชาติในประเทศ โดยกระทรวงศึกษาธิการให้การ
รับรอง
2. ต้องศึกษาอยู่ในต่างประเทศ หรือโรงเรียนนานาชาติ
ในประเทศ ไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกัน
3. เกรดเฉลี่ย (GPA) รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 2.75 หรือมี
ผลสอบ GED คะแนนรวม ไม่ต่ํากว่า 2,250 คะแนน
4. มีประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
5. มีทักษะในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ภาษาไทยอยู่ในระดับดี

1. พิจารณา Portfolio โดยเน้นข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลการเรียน กิจกรรม และความสามารถพิเศษ
2. การสัมภาษณ์
เอกสารประกอบการรับสมัคร
1. ใบรายงานผลการเรียนเทียบเท่าระดับมัธยมปลาย
จากต่างประเทศ หรือโรงเรียนนานาชาติภายใน
ประเทศ หรือผลสอบ GED
2. เอกสารที่แสดงการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น
เกียรติบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร เป็นต้น และ
เอกสารแนบอื่นๆ หากมี
หมายเหตุ
เอกสารประกอบการรับสมัครที่ให้ผู้สมัครส่งผ่านระบบ
รับสมัครได้ไม่เกินจํานวน 4 ไฟล์ๆ ละไม่เกิน
2 เมกะไบต์ ในรูปแบบไฟล์ pdf.
พิจารณาจาก การสอบสัมภาษณ์
(โครงการฯ จะจัดลําดับผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์โดย
พิจารณาจากผลสอบภาษาอังกฤษและผลการเรียน
เฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/GPA)
เอกสารประกอบการรับสมัคร
1. Portfolio แสดงหลักฐานการเข้าร่วมโครงการ
ศึกษาแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศในระดับมัธยมศึกษา
หรือหลักฐานการได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติ
หรือนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ หรือความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศอังกฤษหรือประเทศสหรัฐอเมริกา

1. กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสําเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. ผู้สมัครจะต้องเคยเข้าร่วมโครงการศึกษาแลกเปลี่ยน ณ
ต่างประเทศในระดับมัธยมศึกษา หรือ เคยได้รับรางวัลจากการ
แข่งขันระดับชาติ หรือนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ หรือ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศอังกฤษหรือประเทศสหรัฐอเมริกา
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
(เช่น GCE, GCSE, IGCSE, IB และ GED) รวม 4 ภาคการศึกษา ใน
ระดับ 3.0 ขึ้นไป หรือเทียบเท่าโดยที่

วันสอบ
สัมภาษณ์

วัน
ประกาศผล

18
พฤศจิกายน
2560
เวลา

8
ธันวาคม
2560

seas.thammasat@
gmail.com
โทร. 0-2613-2673,
0-2613-2599,
089-477-5123

8
ธันวาคม
2560

http://bastham
masat.org/
โทร. 0-2613-2618,
0-2613-2625

9.00-12.00 น.

19
พฤศจิกายน
2560
เวลา
9.00-12.00 น.

สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม
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คณะ / สาขาวิชา

แผนรับ
ทั้งหมด (รอบที่)
(คน) จน.รับ

รอบที่ 1 Portfolio
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

เกณฑ์การคัดเลือก

1) ผู้สมัครที่ใช้ผลการสอบ IGCSE, GCSE หรือ GCE “O”
level ต้องสอบผ่านอย่างต่ํา 5 รายวิชาไม่ซ้ํากัน แต่ละวิชาได้เกรด
ไม่ต่ํากว่า B
- GCE “AS” ต้องสอบผ่านไม่ต่ํากว่า 3 วิชา แต่ละวิชาได้เกรด
ไม่ต่ํากว่า B หรือ
- GCE “A” level สอบได้ไม่ต่ํากว่า 3 วิชา แต่ละวิชาได้เกรด
ไม่ต่ํากว่า B
- GCE “AS” สามารถนับรวมกับ GCE “A” level ได้ ต้อง
สอบผ่านไม่ต่ํากว่า 3 วิชา แต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ํากว่า C
ในระดับ “AS” และ “A” ซ้ํากับระดับอื่นได้ ยกเว้นระดับ “AS” ไม่
ซ้ํากับระดับ “A” (ทั้งนี้ ไม่นับรวมผลสอบวิชาภาษาไทย)
2) ผู้สมัครที่ใช้ผลการสอบ IB ต้องสอบผ่านอย่างต่ํา 5 รายวิชา
ไม่ซ้ํากัน แต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ํากว่า 4
3) ผู้สมัครที่ใช้ผลการสอบ GED
- GED (แบบเก่า) ต้องมีคะแนนรวมขั้นต่ํา 3,000 คะแนน ต้อง
สอบผ่านอย่างต่ํา 5 รายวิชาไม่ซ้ํากัน โดยแต่ละวิชา
ได้คะแนนไม่ต่ํากว่า 550 คะแนน
- GED (แบบใหม่) ต้องมีคะแนนรวมขั้นต่ํา 640 คะแนน ต้อง
สอบผ่าน 4 รายวิชาไม่ซ้ํากัน โดยแต่ละวิชา ได้คะแนน
ไม่ต่ํากว่า 160 คะแนน
4) ผู้สมัครที่ใช้ผลการสอบของประเทศนิวซีแลนด์ ต้องได้เกรด
เฉลี่ยเทียบเท่า 2.75 ตามการคํานวณของ NZQA
5) ผู้สมัครซึ่งสถานศึกษาในระดับมัธยมปลายไม่ได้คํานวณผล
การเรียนเฉลี่ยไว้ ต้องนําใบรายงานผลการศึกษาและบันทึกผลการ
เรียน และหลักฐานการศึกษาอื่นๆ ที่แสดงผลสัมฤทธิ์การศึกษาของ

2. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
3. หลักฐานแสดงผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
(IELTS, TOEFL, TU-GET, SAT) ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี
นับจนถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
4. เอกสารแสดงความสนใจเข้าศึกษา (Statement of
Purpose)
หมายเหตุ
1. เอกสารประกอบการรับสมัครที่ให้ผู้สมัครส่งผ่าน
ระบบรับสมัครได้ไม่เกินจํานวน 4 ไฟล์ ๆ ละไม่เกิน 2
เมกะไบต์ในรูปแบบไฟล์ pdf. หรือ
2. ผู้สมัครสามารถนําส่งเอกสารได้ด้วยตนเองที่
โครงการอังกฤษ-อเมริกันศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ท่า
พระจันทร์ ได้ตั้งแต่วันที่ 10–20 ตุลาคม 2560

วันสอบ
สัมภาษณ์

วัน
ประกาศผล

สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม
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คณะ / สาขาวิชา

3. ศิลปศาสตร
บัณฑิต (การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเชิง
ธุรกิจ) (นานาชาติ)

แผนรับ
ทั้งหมด (รอบที่)
(คน) จน.รับ

100

(1/1)
20

รอบที่ 1 Portfolio
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
ผู้สมัครว่าเทียบเท่าระดับ 3.00 ในระบบ GPA มายื่นให้โครงการฯ ใน
วันรับสมัคร
6) ผู้สมัครที่เข้าร่วมโครงการศึกษาแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายผลการเรียนในต่างประเทศในขณะที่
ร่วมโครงการศึกษาแลกเปลี่ยน จะไม่นํามาคํานวณ แต่จะต้องอยู่ใน
ระดับ “ผ่าน” ทุกวิชา และผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในประเทศใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะต้อง
ไม่ต่ํากว่า 3.00
7) ผู้สมัครที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมตอนปลายในต่างประเทศหรือ
ในหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย ต้องมีผลการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายเฉลี่ยสะสม รวม 4 เทอม ไม่ต่ํากว่า 3.00
4. มีผลการสอบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ซึ่งมีอายุไม่เกิน
2 ปี นับจนถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
• IELTS ระดับ 6.5 ขึ้นไป
• TOEFL iBT (internet-based test) 80 คะแนนขึ้นไป
• TU-GET 550 คะแนนขึ้นไป
• SAT ระบบเก่า (Critical Reading) 350 คะแนนขึ้นไป หรือ
SAT ระบบใหม่ (Evidence – Based Reading and
Writing) 350 คะแนนขึ้นไป
1. ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ย 4 เทอม ไม่ต่ํากว่า 3.00 หรือเทียบเท่า
หรือมีผลคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
- IGCSE 5 วิชา (ไม่รวมภาษาไทย)
- GED คะแนนรวม 2,250

เกณฑ์การคัดเลือก

Portfolio
- ประกาศนียบัตรที่เกี่ยวกับการแข่งขันภาษาอังกฤษ
และ/หรือภาษาที่สามจากสถาบันภายนอก/ในระดับ
จังหวัด/ระดับภูมิภาค

วันสอบ
สัมภาษณ์

วัน
ประกาศผล

18
พฤศจิกายน
2560
เวลา

8
ธันวาคม
2560

9.00-16.00 น.

สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม

http://tubec.net/
โทร. 0-2696-5648,
0-2696-5658
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คณะ / สาขาวิชา

แผนรับ
ทั้งหมด (รอบที่)
(คน) จน.รับ

รอบที่ 1 Portfolio
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

เกณฑ์การคัดเลือก

วันสอบ
สัมภาษณ์

สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม

- NEW GED minimum score of 680 (out of 800),
minimum of 170 for each subject
2. มีผลคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง
ผลสอบไม่เกิน 2 ปี ดังนี้
- IELTS 6.5
- TOEFL 80
- SAT 400 (NEW SAT) Evidence -based Reading and
Writing

4. ศิลปศาสตร
บัณฑิต (วิเทศคดี
ศึกษา) (อาเซียน จีน) (นานาชาติ)
(Bachelor of Arts
in International
Studies

100

(1/1)
20

- ประสบการณ์การเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน
- การเข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่
เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางด้านธุรกิจ+สอบ
สัมภาษณ์
เอกสารประกอบการรับสมัคร
1. ผลการเรียน
2. ผลภาษาอังกฤษ
3. Portfolio ซึ่งประกอบด้วย
- ประกาศนียบัตรที่เกี่ยวกับการแข่งขันภาษาอังกฤษ
และ/หรือภาษาที่สามจากสถาบันภายนอก/ในระดับ
จังหวัด/ระดับภูมิภาค
- ประสบการณ์การเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน
- การเข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่
เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางด้านธุรกิจ
หมายเหตุ
- เอกสารประกอบการรับสมัครให้ผู้สมัครส่งผ่านระบบ
รับสมัครได้ไม่เกินจํานวน 4 ไฟล์ ไฟล์ละ
ไม่เกิน 2 เมกะไบต์ ในรูปแบบไฟล์ pdf.
1. Academic Requirements /Transcript
Applicants are required to pass an interview
18 NOV
Applicants must have obtained or expect to receive a high examination.
2017
school diploma with a GPA of at least 2.75 (at least 4
Required Documents
9.00-12.00
academic semesters) or an equivalent from an
1. Academic Requirements /Transcript
am.
educational institution approved by the International
Applicants must have obtained or expect to
Studies (ASEAN-China) (International Program).
receive a high school diploma with a GPA of
at least 2.75 (at least 4 academic semesters)

วัน
ประกาศผล

8
DEC
2017

http://tuasean.com
Tel. 0-2613-2603
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คณะ / สาขาวิชา
(ASEAN-China)
(International
Program))

แผนรับ
ทั้งหมด (รอบที่)
(คน) จน.รับ

รอบที่ 1 Portfolio
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
2. English Language Requirements
Applicants must achieve one of the followings:
- IELTS 6.0
- TOEFL (IBT) 61
- TU-GET 500
- SAT (Critical Reading) 350 คะแนน
- NEW SAT 400 คะแนน
Applicants with high diplomas from countries where
English is an official language will be granted a waiver.
However, the institution must be accredited by the
Ministry of Education of Thailand.
3. Portfolio with academic and activity records.

เกณฑ์การคัดเลือก
or an equivalent diploma 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
- SAT (Critical Reading) 350 คะแนน
- NEW SAT 400 คะแนน
Applicants with high diplomas from countries
where English is an official language will be
granted a waiver. However, the institution
must be accredited by the Ministry of
Education of Thailand.
3. Portfolio with academic and activity
records.
Note*
1. Applicants can submit the documents up
to 4 digital files (each file must be in PDF. and
must not exceed 2 MB). or
2. Applicants can also submit the documents
at the office of the International Studies
(ASEAN-China), Room 102, Faculty of Liberal

วันสอบ
สัมภาษณ์

วัน
ประกาศผล

สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม
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คณะ / สาขาวิชา

5. ศิลปศาสตร
บัณฑิต (รัสเซีย
ศึกษา)

แผนรับ
ทั้งหมด (รอบที่)
(คน) จน.รับ

100

(1/1)
10

รอบที่ 1 Portfolio
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

1. เกรดเฉลี่ยรวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 3.50
2. มีประสบการณ์การไปเรียนที่ประเทศรัสเซีย/เครือรัฐเอกราช
3. มีประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรม/การแข่งขันเกี่ยวกับความรู้
ของประเทศรัสเซียและเครือรัฐเอกราช
4. มีประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรม/การแข่งขันเกี่ยวกับภาษา
รัสเซีย
5. มีความสามารถสื่อสารภาษารัสเซียระดับพื้นฐาน
6. ได้รับรางวัลเกี่ยวกับการแข่งขันความรู้หรือกิจกรรมเกี่ยวกับ
ประเทศรัสเซีย

เกณฑ์การคัดเลือก

วันสอบ
สัมภาษณ์

Arts, Thaprachan Center from 2-20 October
2017.
19
1. พิจารณา Portfolio โดยเน้นข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลการเรียน กิจกรรม ประสบการณ์และความสามารถ พฤศจิกายน
2560
พิเศษ
เวลา
2. การสัมภาษณ์
9.00-12.00 น.
เอกสารประกอบการรับสมัคร
1. Portfolio โดยเน้นข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียน
กิจกรรม ประสบการณ์และความสามารถพิเศษ
2. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่ารวม 4 ภาค
การศึกษา
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
4. สําเนาทะเบียนบ้าน
5. รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว
หมายเหตุ
1. เอกสารประกอบการรับสมัครให้ผู้สมัครส่งผ่าน
ระบบรับสมัครได้ไม่เกินจํานวน 4 ไฟล์ ๆ ละ
ไม่เกิน 2 เมกะไบต์ ในรูปแบบไฟล์ pdf. หรือ
2. ผู้สมัครนําส่งเอกสารด้วยตนเองที่โครงการรัสเซีย
ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ได้ตั้งแต่วันที่ 2-20 ตุลาคม 2560

วัน
ประกาศผล

สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม

8
ธันวาคม
2560

www.russianstudiestu.com
โทร. 0-2696-5663-4
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คณะ / สาขาวิชา
คณะวารสารศาสตร์
และสื่อสารมวลชน
วารสารศาสตร
บัณฑิต (สื่อมวลชน
ศึกษา)
(ภาษาอังกฤษ)

แผนรับ
ทั้งหมด (รอบที่)
(คน) จน.รับ

80

(1/1)
20

รอบที่ 1 Portfolio
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

เกณฑ์การคัดเลือก

นักเรียนสัญชาติไทยที่กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาจากโรงเรียนใน
สายสามัญหรือเทียบเท่า
1. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ต้องมีผล
การเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่น้อยกว่า 3.00
2. ผู้ที่กําลังศึกษาชั้น ม.6 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ณ วันที่ยื่นผล
ไม่น้อยกว่า 3.00
3. มีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง (ผลสอบไม่
เกิน 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
นักเรียนสัญชาติไทยที่กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาจาก
ต่างประเทศหรือโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยและนักเรียน
ต่างชาติทุกกรณี
1. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศต้อง
แสดงใบเทียบวุฒิเท่า ม.ปลายจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือส่ง
ใบสําคัญแสดงวุฒิการศึกษาให้คณะและมหาวิทยาลัยพิจารณา กรณี
โรงเรียนนานาชาติในประเทศ โรงเรียนจะต้องได้รับการรับรองจาก
กระทรวงศึกษาธิการ และต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า
3.00

พิจารณาจาก
1. การนําเสนอ Portfolio และ Statement of
Purpose ของผู้สมัคร ซึ่งต้องแสดงให้เห็นถึง
1.1 ประสบการณ์ การทํากิจกรรม และภาวะความ
เป็นผู้นํา ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสื่อสารมวลชนซึ่งต้อง
มีประสบการณ์เป็นเวลาต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ปี หรือ
ได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสื่อสารมวลชนใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
1.2 ความมุ่งมั่นที่จะศึกษาในโครงการฯ
2. การสอบสัมภาษณ์
โดยการตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่
สิ้นสุด
เอกสารประกอบการรับสมัคร
1. Transcript (ดูรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของ
ผู้สมัคร)
2. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ดูรายละเอียด
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร)
3. Statement of Purpose บรรยายถึงความมุ่งมั่น
จุดมุ่งหมาย และเหตุผลที่ต้องการเข้าศึกษาใน
โครงการฯ
4. หลักฐานที่แสดงถึงประสบการณ์การทํากิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับงานด้านสื่อสารมวลชนซึ่งต้องมี
ประสบการณ์เป็นเวลาต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ปี หรือ

วันสอบ
สัมภาษณ์

วัน
ประกาศผล

สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม

18
พฤศจิกายน
2560

8
ธันวาคม
2560

www.bjm.jc.tu.ac.th
ฝ่ายรับเข้าศึกษา
โครงการ BJM
02-696 6193
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คณะ / สาขาวิชา

แผนรับ
ทั้งหมด (รอบที่)
(คน) จน.รับ

รอบที่ 1 Portfolio
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

เกณฑ์การคัดเลือก

2. ผู้ที่กําลังศึกษาชั้น ม.6 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ณ วันที่ยื่นผล
ไม่น้อยกว่า 3.00
3. กรณีผู้สมัครสําเร็จการศึกษาเทียบเท่า ม.ปลาย ต้องมีผลสอบ ดังนี้
- ผู้ที่ใช้ผลสอบ IGCSE , GCSE หรือ GCE ‘O’ level สอบได้ไม่ต่ํา
กว่า 5 วิชา ไม่ซ้ํากัน แต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ํากว่า C และ
วุฒิประกาศนียบัตร GCE ‘AS’ สอบได้ไม่ต่ํากว่า 3 วิชา แต่ละวิชาได้
เกรดไม่ต่ํากว่า C หรือ GCE ‘A’ level สอบได้ไม่ต่ํากว่า 3 วิชา แต่
ละวิชาได้เกรดไม่ต่ํากว่า C โดย GCE ‘AS’สามารถนับรวมกับ GCE
‘A’ level ได้ สอบได้ไม่ต่ํากว่า 3 วิชา วิชาในแต่ละระดับ ‘AS’ และ
‘A’ ซ้ํากับระดับอื่นได้ยกเว้นระดับ ‘AS’ ไม่ซ้ํากับระดับ ‘A’
- ผู้สมัครที่ใช้ผลสอบ IB ต้องสอบผ่านอย่างต่ํา 5 รายวิชาไม่ซ้ํากัน
แต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ํากว่า 4.00
- ผู้สมัครที่ใช้ผลสอบ OLD GED ต้องสอบผ่านอย่างต่ํา 5 รายวิชา
ไม่ซ้ํากัน แต่ละวิชาไม่ต่ํากว่า 500 คะแนน หรือผู้สมัครที่ใช้ผลสอบ
NEW GED ต้องสอบผ่านอย่างต่ํา 4 รายวิชาไม่ซ้ํากัน แต่ละวิชา
ไม่ต่ํากว่า 160 คะแนน และต้องยื่น Transcript ของเกรด 10
และ 11 ประกอบด้วย
4. มีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง (ผลสอบไม่
เกิน 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

ได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสื่อสารมวลชนใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
หมายเหตุ
1. เอกสารประกอบการรับสมัครที่จะให้ผู้สมัครส่งผ่าน
ระบบรับสมัครได้ไม่เกินจํานวน 4 ไฟล์ๆ ละไม่เกิน 2
เมกะไบต์ ในรูปแบบไฟล์ pdf. หรือ
2. ผู้สมัครนําส่งด้วยตนเอง หรือไปรษณีย์ ที่โครงการ
B.J.M. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ.
ศูนย์รังสิต 99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12121 ได้ตั้งแต่วันที่ 2-20 ตุลาคม 2560
(ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ)

วันสอบ
สัมภาษณ์

วัน
ประกาศผล

สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม
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ข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2560)

คณะ / สาขาวิชา
คณะศิลปกรรมศาสตร์
1. ศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต (การละคอน)

แผนรับ
ทั้งหมด (รอบที่)
(คน) จน.รับ
40

(1/1)
2

รอบที่ 1 Portfolio
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกรดเฉลี่ยรวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 3.50
2. มีผลงานที่ได้รับรางวัลด้านละครเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ
หมายเหตุ: ความหมายของผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือ
นานาชาติ คือ ผลงานละคอนเวทีที่ได้รับการยอมรับ ยกย่องจาก
หน่วยงาน หรือ สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสายงานด้านละคอน
เวที ทั้งในระดับประเทศหรือ ระดับสากล
3. มีผลงานที่เกี่ยวข้องกับละคอนเวที เช่น
- การแสดงละคอนเวที
- การกํากับละคอนเวที
- การออกแบบองค์ประกอบสําหรับการแสดง เช่น
การออกแบบฉาก เครื่องแต่งกาย การออกแบบการแต่งหน้า
การออกแบบมัลติมีเดีย
- การเขียนบทละคอนเวที
รายละเอียดเกณฑ์และรูปแบบของ Portfolio
- นําเสนอด้วยวิธีที่น่าสนใจ สามารถส่งในรูปแบบไฟล์วิดีโอได้
เนื้อหาจะต้อง นําเสนอวิธีคิด อธิบายเกี่ยวกับ ผลงาน แนวความคิด
รวมทั้งมีการประเมินผลงานผลงานที่ผ่านมา กรณีนําเสนอเกี่ยวกับ
การแสดงหรือการกํากับการแสดง ต้องมีผลงานเป็นวิดีทัศน์
ประกอบด้วย และถ้าเป็นการเขียนบทต้องแนบบทละคอนมาด้วย
- ต้องระบุ วันเวลาสถานที่ที่จัดงาน หน่วยงานที่รับรองและเบอร์
ติดต่อที่สามารถติดต่อได้
4. มีที่จดหมายรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวข้องกับหัวข้อการนําเสนอ
อย่างน้อย 2 ท่าน

เกณฑ์การคัดเลือก

วันสอบ
สัมภาษณ์

สอบสัมภาษณ์
18
เอกสารประกอบการรับสมัคร
พฤศจิกายน
1. ใบรายงานผลการศึกษา (เกรดเฉลี่ยรวม 4 ภาค
2560
การศึกษา ไม่ต่ํากว่า 3.50)
2. เอกสารรับรองผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือ
นานาชาติ
3. จดหมายรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับ
หัวข้อการนําเสนออย่างน้อย 2 ท่าน
4. Portfolio (ส่วนที่เป็นวิดีโอนําเสนอ) ผู้สมัครจะต้อง
Upload ไฟล์ลง YouTube แล้วคัดลอก URL แจ้งไว้
บนเอกสารแนบ พร้อมระบุชื่อ-สกุล
5. Portfolio (ส่วนที่เป็นเอกสาร) ให้จัดส่งทาง
ไปรษณีย์ไปที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มธ.
ศูนย์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
ได้ตั้งแต่วันที่ 2-20 ตุลาคม 2560
(ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ)
*เอกสารประกอบการรับสมัคร รายการที่ 1-5
ให้นํามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย

วัน
ประกาศผล
8
ธันวาคม
2560

สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม
www.fineart.tu.ac.th
งานบริการการศึกษา
02-696 6248-9
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ข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2560)

คณะ / สาขาวิชา
2. ศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต (ออกแบบ
หัตถอุตสาหกรรม)
(ศูนย์ลําปาง)

แผนรับ
ทั้งหมด (รอบที่)
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
(คน) จน.รับ
45
(1/1) 1. มีผลการเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม
10 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 3.00
2. เกรดเฉลี่ยในหมวดรายวิชาศิลปะ ก. (ทางทัศนศิลป์และออกแบบ
ไม่รวมทางนาฏศิลป์ หรือดนตรี) ไม่ต่ํากว่า 3.5
ทุกรายวิชาทางศิลปะ
3. มีแฟ้มรวบรวมผลงานที่เกี่ยวกับทางศิลปะและออกแบบ
(Art portfolio) ไม่ใช่แฟ้มรวมผลงานทางกิจกรรมอื่น
4. หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัครจากอาจารย์ประจําหมวดวิชา
ศิลปกรรม
5. ผู้สมัครต้องไม่มีอาการตาบอดสี ไม่มีความพิการที่จะเป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษาเชิงปฏิบัติการออกแบบ
6. เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในโรงเรียนประจําจังหวัดจากโรงเรียนของ 17
จังหวัดภาคเหนือ และผ่านการคัดเลือกจากทางโรงเรียนส่งเข้าสมัคร

รอบที่ 1 Portfolio
เกณฑ์การคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์
เอกสารประกอบการรับสมัคร
1. ใบรายงานผลการศึกษา (เกรดเฉลี่ยรวม 4 ภาค
การศึกษา ไม่ต่ํากว่า 3.00)
2. ใบรับรองผลการศึกษาในหมวดรายวิชาศิลปะ ก.
(ทางทัศนศิลป์และออกแบบ ไม่รวมทางนาฏศิลป์หรือ
ดนตรี) ไม่ต่ํากว่า 3.50
3. หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัครจากอาจารย์
ประจําหมวดวิชาศิลปกรรม
4. Portfolio ให้จัดส่งทางไปรษณีย์ไปที่
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มธ. ศูนย์ลําปาง
เลขที่ 248 หมู่ 2 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร
จ.ลําปาง 52190
ได้ตั้งแต่วันที่ 2-20 ตุลาคม 2560
(ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ)
5. ใบรับรองแพทย์ตาไม่บอดสีจากโรงพยาบาลของรัฐ
*เอกสารประกอบการรับสมัคร รายการที่ 1-5
ให้นํามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย

วันสอบ
สัมภาษณ์
18
พฤศจิกายน
2560

วัน
สอบถามรายละเอียด
ประกาศผล
เพิ่มเติม
8
www.fineart.tu.ac.th
ธันวาคม www.lampang.tu.
2560
ac.th
ศูนย์ลําปาง :
0-5426 8705 ต่อ 5403
หรือ 08-9433 9005
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ข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2560)

คณะ / สาขาวิชา
คณะวิทยาการเรียนรู้
และศึกษาศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต
(วิทยาการเรียนรู้)

แผนรับ
ทั้งหมด (รอบที่)
(คน) จน.รับ

100

(1/1)
90

รอบที่ 1 Portfolio
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

เกณฑ์การคัดเลือก

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
1.1 ผู้สมัครที่เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (6 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ํากว่า 3.00 หรือ
1.2 ผู้สมัครที่กําลังศึกษาอยู่ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายรวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 3.00
2. ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
2.1 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ไม่ต่ํากว่า 3.50 (6 ภาคการศึกษา สําหรับผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษา
แล้ว และ 4 ภาคการศึกษา สําหรับผู้สมัครที่กําลังศึกษาอยู่) หรือ
2.2 มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันมาแสดงอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังนี้
TOEFL (iBT)
ไม่ต่ํากว่า 60
TOEFL (paper)
ไม่ต่ํากว่า 500
IELTS (overall band score )
ไม่ต่ํากว่า 4.5
TU - GET
ไม่ต่ํากว่า 400
หมายเหตุ
1. ผู้สมัครที่จบการศึกษาเทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักไม่ต้องส่งผลคะแนน
ภาษาอังกฤษ
2. ผู้สมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาภาษาอังกฤษระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายต่ํากว่า 3.50 ต้องยื่นผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษพร้อมใบสมัคร

1. การพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน
ผู้สมัครที่มีผลการเรียนเฉลี่ยและความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษตามที่คณะกําหนดจะได้รับการพิจารณา
แฟ้มสะสมผลงานจากเกณฑ์ดังต่อไปนี้
- ความมุ่งมั่นตั้งใจเข้าศึกษาในหลักสูตร
- ความสามารถในการสื่อสารผ่านการเขียน
- ความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง
- ความตระหนักและความชัดเจนในการทํางาน
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคม การศึกษา และ
การเรียนรู้
2. การพิจารณาจากการสัมภาษณ์ ผู้สมัครที่ผ่านการ
คัดเลือกจากแฟ้มสะสมผลงานจะมีสิทธิ์เข้าร่วมการ
สัมภาษณ์ ซึ่งมีเกณฑ์พิจารณา ดังต่อไปนี้
- ความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อื่น
- ความสามารถในการจับประเด็น การคิดวิเคราะห์
และสร้างสรรค์
- ความตระหนักและความชัดเจนในการทํางาน
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคม การศึกษา และ
การเรียนรู้
เอกสารประกอบการรับสมัคร
1. วุฒิการศึกษา หรือใบแสดงผลการเรียน หรือใบ
ทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) ส่งผ่านระบบรับสมัคร

วันสอบ
สัมภาษณ์

วัน
ประกาศผล

25
พฤศจิกายน
2560
(เช้า-บ่าย)

8
ธันวาคม
2560

สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม

http://lsed.tu.ac.th
0-2564 4440-79
ต่อ 1585
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ข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2560)

คณะ / สาขาวิชา

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์
ป๋วย อึ๊งภากรณ์
ศิลปศาสตรบัณฑิต
(การพัฒนาเชิง
สร้างสรรค์)

แผนรับ
ทั้งหมด (รอบที่)
(คน) จน.รับ

100

(1/1)
20

รอบที่ 1 Portfolio
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

เกณฑ์การคัดเลือก

3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่มีรายละเอียดตามที่คณะ
กําหนด ซึ่งจะประกาศให้ทราบทาง http://lsed.tu.ac.th

2. เอกสารประกอบการรับสมัครอื่น ดําเนินการตาม
ลิงค์คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
http://lsed.tu.ac.th
โดยให้ผู้สมัครส่งด้วยตนเอง ที่ สํานักงาน
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ห้อง 212
ชั้น 2 อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต หรือทางไปรษณีย์ ที่
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
(วงเล็บมุมซอง “สมัคร Portfolio รอบ1/1”)
กําหนดส่งเอกสาร วันที่ 2-25 ตุลาคม 2560
หมายเหตุ
1. กรณีส่งเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเอง ต้อง
นําส่งในวันและเวลาราชการ เท่านั้น
2 กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์จะถือวันที่ประทับตรา
ไปรษณีย์เป็นสําคัญ

1. กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสําเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. มีความสามารถพิเศษในด้านการสร้างสรรค์/นวัตกรรมต่างๆ หรือ
เป็นนักเรียนที่มีความเป็นผู้นําด้านกิจกรรมเพื่อสังคม
3. มีข้อมูลอื่นๆ ตามลักษณะ GREAT ที่หลักสูตรจะขอให้ผู้สมัคร
ให้รายละเอียดซึ่งจะให้ยื่นพร้อมผลงาน

พิจารณาจาก
1. สิ่งประดิษฐ์ได้รับรางวัลระดับชาติ หรือนานาชาติ
2. ได้รับรางวัลการเชิดชูเกียรติในผลงาน
3. มีองค์กรรับรอง
4. มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของหลักสูตร
5. การสัมภาษณ์

วันสอบ
สัมภาษณ์

วัน
ประกาศผล

สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม

25
พฤศจิกายน
2560
เวลา
13.00 น.
เป็นต้นไป

8
ธันวาคม
2560

www.psds.tu.ac.th
www.facebook.com/
CD.PSDS/
โทร. 02-5644440-59
ต่อ 1321
091-7304964
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ข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2560)

คณะ / สาขาวิชา

แผนรับ
ทั้งหมด (รอบที่)
(คน) จน.รับ

รอบที่ 1 Portfolio
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

เกณฑ์การคัดเลือก

วันสอบ
สัมภาษณ์

วัน
ประกาศผล

สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม

เอกสารประกอบการรับสมัคร
1. Portfolio
2. สําเนาบัตรประชาชน
3. สําเนาใบระเบียนผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า
**ส่งโดยการแนบไฟล์ หรือนําส่งด้วยตนเอง หรือ
ไปรษณีย์ ที่วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ.
ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี 12121
ได้ตั้งแต่วันที่ 2-20 ตุลาคม 2560
(ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ)
วิทยาลัยนวัตกรรม
1. ศิลปศาสตร
บัณฑิต (นวัตกรรม
การบริการ)
(นานาชาติ)

60

(1/1)
15

(1/2)
5

1. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ไม่ต่ํากว่า 3.00
2. มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS
โดยผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร และมีผลคะแนน ดังนี้
TOEFL Paper-based (PBT) ได้คะแนน 550 ขึ้นไป
TOEFL Computer-based (CBT) ได้คะแนน 213 ขึ้นไป
TOEFL Internet-based (IBT) ได้คะแนน 79 ขึ้นไป
TU-GET ได้คะแนน 550 ขึ้นไป
IELTS ได้คะแนน 6.5 ขึ้นไป
3. เงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ/หรือวิทยาลัย
นวัตกรรม

พิจารณาจาก
รอบ 1/1
รอบ 1/1
1. เหตุผลที่เลือกหลักสูตร 1 หน้ากระดาษ A4
19
8
(ภาษาอังกฤษ)
พฤศจิกายน ธันวาคม
2. Portfolio ประกอบด้วยหลักฐาน หรือ
2560
2560
Certificate ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถพิเศษด้าน (13.00-16.00 น.)
รอบ 1/2
รอบ 1/2
Arts, Sciences & Humanity, Sports หรือรางวัล
25
6
ใบประกาศเกียรติคุณต่าง ๆ
กุมภาพันธ์
มีนาคม
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมที่ปรากฏบน Transcript และ
2561
2561
คะแนนสอบภาษาอังกฤษ
(13.00-16.00 น.)
เอกสารประกอบการรับสมัคร
ส่งไฟล์เป็น PDF จํานวน 1 ไฟล์ โดยให้ตั้งชื่อไฟล์ เป็น
ชื่อผู้สมัคร เช่น กนกรัตน์.pdf
โดยไฟล์ประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้

www.citu.tu.ac.th
ฝ่ายบริการการศึกษา
02-6235055-8
ต่อ 1101-1107
Email:
citu_admissions@citu.
tu.ac.th
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ข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2560)

คณะ / สาขาวิชา

2. ศิลปศาสตรบัณฑิต
(การจัดการมรดก
วัฒนธรรมและ
อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์)

แผนรับ
ทั้งหมด (รอบที่)
(คน) จน.รับ

120

(1/1)
30

(1/2)
10

รอบที่ 1 Portfolio
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

1. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ไม่ต่ํากว่า 2.75
2. เงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ/หรือวิทยาลัย
นวัตกรรม

เกณฑ์การคัดเลือก

วันสอบ
สัมภาษณ์

วัน
ประกาศผล

1. บัตรประชาชน และสําเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี)
2. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย
ในกรณีสําเร็จการศึกษาต่างประเทศ ใช้ Official
Transcript และใบเทียบวุฒิการศึกษา (ถ้ามี)
3. ผลสอบภาษาอังกฤษ TU-GET, TOEFL หรือ IELTS
โดยมีผลคะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนดเท่านั้น
4. เหตุผลที่เลือกหลักสูตร พิมพ์ 1 หน้ากระดาษ A 4
(ภาษาอังกฤษ)
5. Portfolio ประกอบด้วยหลักฐาน หรือ
Certificate ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถพิเศษ
ด้าน Arts, Sciences & Humanity, Sports หรือ
รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณต่าง ๆ
หมายเหตุ
ขอให้ผู้สมัครส่งเอกสารประกอบการรับสมัคร ผ่าน
ระบบรับสมัคร Online ในช่วงการรับสมัครเท่านั้น
พิจารณาจาก
รอบ 1/1
รอบ 1/1
19
1. เหตุผลที่เลือกหลักสูตร 1 หน้ากระดาษ A4
8
(ภาษาไทย)
พฤศจิกายน ธันวาคม
2. Portfolio ประกอบด้วยหลักฐาน หรือ Certificate
2560
2560
(13.00-16.00
น.)
ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถพิเศษหรือรางวัลใบ
รอบ 1/2
รอบ 1/2
ประกาศเกียรติคุณต่าง ๆ เช่น
25
6
- รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติที่เกี่ยวกับหลักสูตร
กุมภาพันธ์
มีนาคม
- ใบประกาศเกียรติคุณที่ได้รับการรับรองจาก
2561
2561
หน่วยงานระดับชาติหรือนานาชาติ

สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม

www.citu.tu.ac.th
ฝ่ายบริการการศึกษา
02-6235055-8
ต่อ 1101-1107
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ข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2560)

คณะ / สาขาวิชา

แผนรับ
ทั้งหมด (รอบที่)
(คน) จน.รับ

รอบที่ 1 Portfolio
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

เกณฑ์การคัดเลือก

วันสอบ
สัมภาษณ์

(13.00-16.00 น.)
- ทุนแลกเปลี่ยน ทุนสนับสนุนจากภาครัฐ
- ผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมที่ปรากฏบน Transcript
เอกสารประกอบการรับสมัคร
ส่งไฟล์เป็น PDF จํานวน 1 ไฟล์ โดยให้ตั้งชื่อไฟล์ เป็น
ชื่อผู้สมัคร เช่น กนกรัตน์.pdf
โดยไฟล์ประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้
1. บัตรประชาชน และสําเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี)
2. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย
ในกรณีสําเร็จการศึกษาต่างประเทศ ใช้ Official
Transcript และใบเทียบวุฒิการศึกษา (ถ้ามี)
3. เหตุผลที่เลือกหลักสูตร พิมพ์ 1 หน้ากระดาษ A 4
(ภาษาไทย)
4. Portfolio ประกอบด้วยหลักฐาน หรือ
Certificate ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถพิเศษ
หรือรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณต่าง ๆ เช่น
- รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติที่เกี่ยวกับหลักสูตร
- ใบประกาศเกียรติคุณที่ได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานระดับชาติหรือนานาชาติ
- ทุนแลกเปลี่ยน ทุนสนับสนุนจากภาครัฐ
- ผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ
หมายเหตุ
ขอให้ผู้สมัครส่งเอกสารประกอบการรับสมัคร ผ่าน
ระบบรับสมัคร Online ในช่วงการรับสมัครเท่านั้น

วัน
ประกาศผล

สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม
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ข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2560)

คณะ / สาขาวิชา
วิทยาลัยนานาชาติ
ปรีดี พนมยงค์
1. ศิลปศาสตร
บัณฑิต (จีนศึกษา)
(นานาชาติ)

แผนรับ
ทั้งหมด (รอบที่)
(คน) จน.รับ

100

2. ศิลปศาสตร
บัณฑิต (อินเดีย
ศึกษา) (นานาชาติ)

40

3. ศิลปศาสตร
บัณฑิต (ไทยศึกษา)
(นานาชาติ)

80

(1/1)
20
(1/2)
20
(1/1)
10
(1/2)
10
(1/1)
15
(1/2)
15

รอบที่ 1 Portfolio
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

เกณฑ์การคัดเลือก

วันสอบ
สัมภาษณ์

วัน
ประกาศผล

1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(มัธยมศึกษาปีที่ 6) หรือเทียบเท่า หรือผู้ที่คาดว่าจะจบการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายก่อนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
2. คุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
และผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันยื่นใบสมัคร
(1) IELTS (Academic) ระดับ 6.0 ขึ้นไป หรือ
(2) TOEFL: CBT (computer-b ased test) 173 คะแนนขึ้น
ไป, PBT (paper-based test) 500 คะแนนขึ้นไป,
IBT (internet-based test) 61 คะแนนขึ้นไป หรือ
(3) TU-GET 500 คะแนนขึ้นไป
4. เฉพาะผู้สอบเข้าหลักสูตรจีนศึกษาจะต้องมีผลสอบ HSK
ระดับ 4 ขึ้นไป และผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี

สอบสัมภาษณ์
เอกสารประกอบการรับสมัคร
ให้ผู้สมัครส่งผ่านระบบรับสมัครได้ไม่เกิน
ในรูปแบบไฟล์ pdf. ดังนี้
1. แฟ้มสะสมผลงานพร้อมหลักฐานที่แสดงทักษะและ
ความสามารถพิเศษอย่างโดดเด่น
2. Transcript
3. ผลคะแนนด้านภาษา มีอายุไม่เกิน 2 ปี

รอบ 1/1
18
พฤศจิกายน
2560
รอบ 1/2
24
กุมภาพันธ์
2561

รอบ 1/1
8
ธันวาคม
2560
รอบ 1/2
9
มีนาคม
2561

สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม

www.pbic.tu.ac.th
02-613 3701-4

