ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2563
.............................................................................................
โดยที่ม หาวิท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ เห็น สมควรเปิ ด รับสมั ครบุ คคลเข้า ศึกษา ระดั บ ปริญ ญาตรี โครงการพิ เศษ
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
มหาวิทยาลั ย ธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2563 จึงขอประกาศกาหนดการรับ สมัคร และการคัดเลื อก ตลอดจน
รายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. สถานที่จัดการเรียนการสอน
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 ธรรมศาสตร์ ศึ ก ษาที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ท่ า พระจั น ทร์ ทั้ ง นี้ การเปลี่ ย นแปลงสถานที่ ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สงวนสิทธิ์ในการกาหนดสถานที่ศึกษาตามความเหมาะสม โดยมติสภามหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 ผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษา หรือกาลังศึกษาภาคสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า หรือ สาเร็จ
การศึกษาระดับเกรด 12 (เทียบเท่าชั้น ม.6) ในโรงเรียนนานาชาติที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2.1.2 ไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น เว้นแต่การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิด หรือ
การศึกษาหลักสูตรทางไกล (Online) ที่ได้รับปริญญา
2.1.3 ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา
2.1.4 ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
2.1.5 เป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกของหลักสูตรในข้อ 5
2.2 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
2.2.1 กรณีนักเรียนสัญชาติไทยที่กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาจากโรงเรียน หรือเทียบเท่า
2.2.1.1 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) แต่ละรอบที่ยื่นสมัคร ดังนี้
รอบ Inter
รอบ Inter
รอบ Inter
Portfolio 1
Program Admission 1
Program Admission 2
GPAX - ไม่น้อยกว่า 3.00
GPAX - ไม่น้อยกว่า 2.50
GPAX - ไม่น้อยกว่า 2.00
2.2.1.2 มีผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
TOEFL (PBT/ITP)
ไมต่ากว่า 500 คะแนน
()ZX()(PBT/ITP)
TOEFL
(CBT)
ไมต่ากว่า 173 คะแนน
TOEFL (IBT)
ไมต่ากว่า 61 คะแนน
IELTS
ผลคะแนนเฉลี่ยรวม ไมต่ากวา 6.0
TU-GET
ไมต่ากว่า 500 คะแนน
TU-GET (CBT)
ไม่ต่ากว่า 61 คะแนน
ทั้งนี้ ผลคะแนนตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับจากวนั ที่สอบ

หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ

-2-

ในกรณีที่ผู้สมัคร มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ข้างต้น แต่มีคุณสมบัติอื่นๆ ดี เช่น
ผลการเรียนระดับดีมาก มีผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับ ชาติและนานาชาติ เป็นต้น วิทยาลัยฯ อาจ
รับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข โดยต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ดังนี้
TOEFL (PBT/ITP)
ไมต่ากว่า 450 คะแนน
หรือ
(PBT/ITP)
TOEFL
(CBT)
ไมต่ากว่า 133 คะแนน
หรือ
TOEFL (IBT)
ไมต่ากว่า 45 คะแนน
หรือ
IELTS
ผลคะแนนเฉลี่ยรวม ไมต่ากวา 5.0
หรือ
TU-GET
ไมต่ากว่า 450 คะแนน
หรือ
TU-GET (CBT)
ไม่ต่ากว่า 45 คะแนน
ทั้งนี้ ผลคะแนนตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับจากวนั ที่สอบ

2.2.2 กรณีนักเรียนสัญชาติไทยที่สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศหรือโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และ
นักเรียนต่างชาติทุกกรณี
2.2.2.1 ผู้สมัครที่กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ หรือโรงเรียน
นานาชาติ ใ นประเทศไทย ต้ อ งส่ ง หลั ก ฐานการศึ ก ษาให้ วิ ท ยาลั ย ฯ พิ จ ารณา ตามเกณฑ์ ก ารเที ย บคุ ณ วุ ฒิ ที่
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารประกาศไว้ กรณี โ รงเรี ย นนานาชาติ ใ นประเทศ โรงเรี ย นจะต้ อ งได้ รั บ การรั บ รองจาก
กระทรวงศึกษาธิการ อ้างอิงตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2562 และต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในรอบที่ยื่น
สมัคร ดังนี้
รอบ Inter
รอบ Inter
รอบ Inter
Portfolio 1
Program Admission 1
Program Admission 2
GPAX - ไม่น้อยกว่า 3.00
GPAX - ไม่น้อยกว่า 2.50
GPAX - ไม่น้อยกว่า 2.00
2.2.2.2 มีผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามข้อ 2.2.1.2
3. เงื่อนไขการสมัคร
3.1 ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์คนละ 1 สิทธิ์ ในการตัดสินใจเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถสมัครได้
หลายสาขาวิชาหรือสมัครรอบใดก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด แต่เมื่อยืนยันสิทธิ์แล้ว จะไม่สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ในรอบถัดไป หากต้องการสมัครในรอบถัดไป จะต้องสละสิทธิ์ที่มีอยู่ก่อน ซึ่งการยืนยันสิทธิ์และการสละสิทธิ์จะต้อง
ดาเนินการผ่านระบบบริหารจัดการสิทธิ์ของ ทปอ. ในระยะเวลาที่กาหนดไว้เท่านั้น ทั้งนี้ การสละสิทธิ์ที่ได้รับแล้วเพื่อใช้
สิทธิ์ใหม่ จะกระทาได้เพียงครั้งเดียว การสละสิทธิ์นอกเหนือจากระยะเวลาไม่นับเป็นการสละสิทธิ์ในระบบกลาง
3.2 ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร หากมหาวิทยาลัย
ตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิ์
เข้าศึกษา กรณีที่เสียค่าสมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. จานวนรับเข้าศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) มีการรับนักศึกษาทั้งหมด
60 คน จานวน 3 รอบ ดังนี้
รอบ Inter
รอบ Inter
รอบ Inter
Portfolio 1
Program Admission 1 Program Admission 2
15 คน
40 คน
5 คน
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5. วิธีการคัดเลือก / เกณฑ์การคัดเลือก
5.1 เกณฑ์การคัดเลือก
5.1.1 รอบ Inter Portfolio 1
1) เหตุผลที่เลือกหลักสูตร 1 หน้ากระดาษ A4 (ภาษาอังกฤษ) โดยกาหนดให้ใช้ตัวอักษร Times New Roman
ขนาด 12
2) Portfolio ประกอบด้วยหลักฐานหรือ Certificate ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถพิเศษด้าน Arts, Sciences
& Humanity, Sports หรือรางวัล ใบเกียรติคุณต่างๆ ไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมหน้าปก)
3) คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษา หรือกรณีกาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พิจารณา
เกรด 5 ภาคการศึกษา
4) ผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ
5) คะแนนสอบสัมภาษณ์
5.1.2 รอบ Program Admission 1
1) เหตุผลที่เลือกหลักสูตร 1 หน้ากระดาษ A4 (ภาษาอังกฤษ) โดยกาหนดให้ใช้ตัวอักษร Times New Roman
ขนาด 12
2) คะแนนสอบข้อเขียน
3) คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษา หรือกรณีกาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พิจารณา
เกรด 5 ภาคการศึกษา
4) ผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ
5) คะแนนสอบสัมภาษณ์

5.1.3 รอบ Program Admission 2
1) เหตุผลที่เลือกหลักสูตร 1 หน้ากระดาษ A4 (ภาษาอังกฤษ) โดยกาหนดให้ใช้ตัวอักษร Times New Roman
ขนาด 12
2) คะแนนสอบข้อเขียน
3) คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษา
4) ผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ
5) คะแนนสอบสัมภาษณ์
5.2 เกณฑ์การพิจารณารับเข้าศึกษา
5.2.1 ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าผู้สมัคร รายใดมี
คุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา
5.2.2 การพิ จ ารณาและการตั ด สิ น ผลคั ด เลื อ ก โดยคณะกรรมการสอบสั ม ภาษณ์ ซึ่ ง แต่ ง ตั้ ง โดย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
5.3 เงื่อนไขอื่นๆ
5.3.1 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องดาเนินการขั้นตอนต่างๆ ตามกาหนดการในประกาศนี้ และมาสอบสัมภาษณ์ใน
วันและเวลาตามที่กาหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
5.3.2 ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะพิจารณาจากผู้สมัครที่มีคะแนนรวมเรียงตามลาดับ ตามเกณฑ์คะแนนที่
กาหนด ตามจานวนนักศึกษาที่รับได้ในแต่ละกลุ่มของแต่ละสาขา
5.3.3 คะแนนสอบมาตรฐานที่ใช้ยื่นในการสมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวัน ที่สอบ โดยจะนาผลคะแนน
สอบครั้งที่ดีที่สุดมาพิจารณาคัดเลือก
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5.3.4 ผู้สมัครที่ศึกษาในระบบศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ที่ยังไม่สาเร็จการศึกษาต้องยื่นใบรับรองว่า
กาลังศึกษาในภาคสุดท้ายของหลักสูตร และจะจบการศึกษาภายในเดือนพฤษภาคม 2563 พร้อมทั้งผลการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคการศึกษา เป็นหลักฐานประกอบการสมัคร
5.3.5 ผู้สมัครที่ศึกษาในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ที่ยังไม่สาเร็จการศึกษาต้องยื่นใบรับรองจากโรงเรียนว่า
กาลังศึกษา Grade 12 หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับ Grade 12 ภายในเดือนพฤษภาคม 2563 พร้อม
ทั้งผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคการศึกษา เป็นหลักฐานประกอบการสมัคร
5.3.6 ผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยซึ่งเป็นโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการรับรองจาก
กระทรวงศึกษาธิการ หรือ จากสถาบันในต่างประเทศจะต้องยื่นใบเทียบวุฒิการศึกษากับทางหลักสูตรเป็นหลักฐานในการ
สมัคร
5.3.7 ผู้สมัครที่ศึกษาในสถาบันในต่างประเทศที่ยังไม่จบการศึกษาต้องยื่นใบรับรองจากโรงเรียนว่ากาลังศึกษา
Grade 12 หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับ Grade 12 ภายในเดือนพฤษภาคม 2563 พร้อมทั้งผล
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคการศึกษา เป็นหลักฐานประกอบการสมัคร นอกจากนั้น ผู้สมัครจะต้องส่ง
หลักฐานที่สาเร็จการศึกษาให้วิทยาลัยฯ ภายในวันแรกของการเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มิฉะนั้น
ผู้สมัครจะหมดสิทธิ์การเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยฯ
5.3.8 ผู้สมัครที่ศึกษาในระบบการศึกษาที่มิได้คานวนค่า GPAX จะต้องยื่นจดหมายรับรองการเรียนและความ
ประพฤติจากอาจารย์ในสถาบันเดิม อย่างน้อย 1 ฉบับเป็นหลักฐานประกอบการสมัคร
5.3.9 ผู้สมัครไม่สามารถขอรับเงินค่าสมัครคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
6. การรับสมัคร
6.1 การรับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ cituadmissions.in.th
6.2 ค่าสมัคร 1,000 บาท
6.3 การชาระเงินจะต้องนาเอกสารที่ระบบออกให้ไปชาระเงิน ที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
ชื่อบัญชี: วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่บัญชี 981-8-89988-1 (ออมทรัพย์)
6.4 หลังจากชาระเงินเรียบร้อยแล้ว นาหลักฐานการโอนเงินอัพโหลดบนระบบรับสมัครออนไลน์
6.5 การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อวิทยาลัยฯ ได้รับหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว
หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
1. อีเมลล์ edu_lb@citu.tu.ac.th
2. โทรศัพท์ 02-623-5055-8 กด 1
3. ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและรายละเอียดต่างๆ ที่ www.citu.tu.ac.th
7. การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ TCAS 2563
ผู้สมัครทุกคนจะต้องลงทะเบียนการใช้งานระบบ TCAS 63 ที่เว็บไซต์ student.mytcas.com
รอบ
Inter Portfolio 1
Inter Program
Inter Program
Admission 1
Admission 2
ช่วงวันที่ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ
2 – 16 ธ.ค. 62
6 ก.พ. – 23 มี.ค. 63
7 – 20 พ.ค. 63
8. กาหนดการรับสมัคร
รายละเอียด
รับสมัคร online

Inter Portfolio 1
(รับ 15 คน)
4 พฤศจิกายน

Inter Program
Inter Program
Admission 1
Admission 2
(รับ 40 คน)
(รับ 5 คน)
1 – 15 มีนาคม 2563 1 – 9 พฤษภาคม 2563
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รายละเอียด

ชาระเงินและส่งหลักฐานการโอนค่าสมัคร
(ปิดชาระเงินตามเวลาทาการธนาคาร)

Inter Portfolio 1
(รับ 15 คน)
15 ธันวาคม 2562
4 พฤศจิกายน
16 ธันวาคม 2562

Inter Program
Admission 1
(รับ 40 คน)

Inter Program
Admission 2
(รับ 5 คน)

1 – 16 มีนาคม 2563

1 – 10 พฤษภาคม
2563

ตรวจสอบสถานะการชาระเงินค่าสมัคร

3 วันทาการ
หลังจากวันทีส่ ่งหลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
อ 24 มีนาคม 2563 อ 19 พฤษภาคม 2563
สอบข้อเขียน
ศ 27 มีนาคม 2563 ศ 22 พฤษภาคม 2563
(9.00 – 12.00 น.)
(9.00 – 12.00 น.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ศ 10 มกราคม 2563 จ 6 เมษายน 2563
อ 2 มิถุนายน 2563
สอบสัมภาษณ์
ศ 17 มกราคม 2563 พฤ 9 เมษายน 2563 ศ 5 มิถุนายน 2563
(9.00 – 12.00 น.)
(9.00 – 12.00 น.)
(9.00 – 12.00 น.)
ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
จ 27 มกราคม 2563 จ 20 เมษายน 2563 ศ 19 มิถุนายน 2563
ยื น ยั น สิ ท ธิ์ เ ข้ า ศึ ก ษาในระบบบริ ก าร 30 – 31 มกราคม
22 – 23 เมษายน
จัดการสิทธิ์ ของทปอ. (Clearing house)
2563
2563
แจ้งสละสิทธิ์ ของทปอ.
1 – 2 กุมภาพันธ์
24 – 25 เมษายน
2563
2563
ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
จ 17 กุมภาพันธ์
อ 12 พฤษภาคม
(ที่ยืนยันสิทธิ์ศึกษา)
2563
2563
* ผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องดาเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบบริหารจัดการสิทธิ์ ของ ทปอ. (Clearing house)
ตามช่วงเวลาที่กาหนด โดยขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาให้เป็นไปตามกระบวนการจัดการ และขั้นตอนของสมาคม
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กาหนด
9. หลักฐานประกอบการสมัคร
ผู้สมัครจะต้องอัพโหลดไฟล์เอกสารการสมัคร รวมเอกสารทุกแผ่นเป็น 1 ไฟล์ บันทึกเป็น .PDF File ขนาดไฟล์ไม่
เกิน 20 MB ดังต่อไปนี้
9.1 รอบ Inter Portfolio 1
1) เหตุผลที่เลือกหลักสูตร 1 หน้ากระดาษ A4 (ภาษาอังกฤษ) โดยกาหนดให้ใช้ตัวอักษร Times New Roman
ขนาด 12
2) Portfolio
3) สาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (Transcript) หรือกรณีกาลังศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 แสดงผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา
4) ส าเนาหลั กฐานซึ่ ง แสดงว่ า ส าเร็จ การศึกษาระดั บ มั ธ ยมศึกษาตอนปลายหรือเที ย บเท่ า เช่ น ส าเนาวุ ฒิ
การศึกษา สาเนาใบรับรองหรือใบเทียบวุฒิตามที่ระบุในเงื่อนไขการสมัคร กรณีผู้สมัครกาลังศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องส่งใบรับรองการเป็นนักเรียนฉบับจริงซึ่งมีอายุไม่เกิน 1 เดือน
5) สาเนาใบแสดงผลคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุไว้
6) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ สาเนาหนังสือเดินทาง กรณีผู้สมัครชาวต่างชาติ
7) สาเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (หากมี)
ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องนาหลักฐานตัวจริงและใบสมัครที่พิมพ์จากระบบมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
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9.2 รอบ Inter Program Admission 1
1) เหตุผลที่เลือกหลักสูตร 1 หน้ากระดาษ A4 (ภาษาอังกฤษ) โดยกาหนดให้ใช้ตัวอักษร Times New Roman
ขนาด 12
2) สาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (Transcript) หรือกรณีกาลังศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 แสดงผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา
3) ส าเนาหลั กฐานซึ่ ง แสดงว่ า ส าเร็จ การศึกษาระดั บ มั ธ ยมศึกษาตอนปลายหรือเที ย บเท่ า เช่ น ส าเนาวุ ฒิ
การศึกษา สาเนาใบรับรองหรือใบเทียบวุฒิตามที่ระบุในเงื่อนไขการสมัคร กรณีผู้สมัครกาลังศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องส่งใบรับรองการเป็นนักเรียนฉบับจริงซึ่งมีอายุไม่เกิน 1 เดือน
4) สาเนาใบแสดงผลคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุไว้
5) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ สาเนาหนังสือเดินทาง กรณีผู้สมัครชาวต่างชาติ
6) สาเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (หากมี)
ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องนาหลักฐานตัวจริงและใบสมัครที่พิมพ์จากระบบมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
9.3 รอบ Inter Program Admission 2
1) เหตุผลที่เลือกหลักสูตร 1 หน้ากระดาษ A4 (ภาษาอังกฤษ) โดยกาหนดให้ใช้ตัวอักษร Times New Roman
ขนาด 12
2) สาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (Transcript)
3) ส าเนาหลั กฐานซึ่ ง แสดงว่ า ส าเร็จ การศึกษาระดั บ มั ธ ยมศึกษาตอนปลายหรือเที ย บเท่ า เช่ น ส าเนาวุ ฒิ
การศึกษา สาเนาใบรับรองหรือใบเทียบวุฒิตามที่ระบุในเงื่อนไขการสมัคร
4) สาเนาใบแสดงผลคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุไว้
5) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ สาเนาหนังสือเดินทาง กรณีผู้สมัครชาวต่างชาติ
6) สาเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (หากมี)
ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องนาหลักฐานตัวจริงและใบสมัครที่พิมพ์จากระบบมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
10. การจัดระดับพื้นฐานความรู้ภาษาต่างประเทศสาหรับผู้มสี ิทธิ์เข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีการกาหนดให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกคน
จะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษและสมรรถนะ GREATS เพื่อนาไปใช้ในการประเมินระดับสมรรถนะ และ
ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา รวมทั้งนาไปจัดทาระบบสาหรับการส่งเสริมการสร้างสมรรถนะตามแนวทาง
GREATS เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพสูงสุดตามศักยภาพของแต่ละคน ซึ่งนาไปสู่การเป็นผู้นารุ่นใหม่ที่ประสบ
ความสาเร็จในศตวรรษที่ 21
11. เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
11.1 ต้องเป็นผู้ผา่ นการคัดเลือกและมีสิทธิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามโครงการนี้
11.2 ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) หรือเทียบเท่า และหาก
ปรากฏว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาเร็จการศึกษาตามที่กาหนด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะไม่รับเข้าศึกษา
หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด จะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษาในครั้งนี้ เป็นโมฆะ และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
11.3 ต้องไม่มีชื่อในทะเบียนนักศึกษาหรือนิสิตของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอื่นในประเทศไทย หาก
ภายหลังพบว่ามีชื่อในทะเบียนนักศึกษาหรือนิสิตของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอื่น ผู้นั้นจะถูกถอนชื่อออกจาก
ทะเบียนนักศึกษาทันที ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
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11.4 ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบภายหลังว่า
ผู้ใดปลอม ใช้หรืออ้างเอกสารปลอมในการสมัคร หรือการคัดเลือก หรือการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัย จะถอน
ชื่อผู้นั้นออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และดาเนินคดีตามกฎหมายอาญาต่อไป
12. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
นักศึกษาต้องชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ดังต่อไปนี้
12.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรี โครงการพิเศษ พ.ศ.
2553
12.2 ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับนักศึกษา
ระดั บปริญญาตรี โครงการพิ เศษ หลั กสูต รศิล ปศาสตรบั ณ ฑิต สาขาวิ ช านวั ตกรรมการบริการ (หลั กสูต รนานาชาติ )
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

ประกาศ ณ วันที่

ตุลาคม พ.ศ. 2562

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

