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คุณสมบัติเฉพาะ 
 
คณะศิลปศาสตร์ 
 สาขาวชิาภูมศิาสตร์  ไม่มีอาการตาบอดหรือตาบอดสีทั้ง 2 ขา้ง และไม่มีความพิการอ่ืนๆ ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดย
ผูท่ี้ผา่นการคดัเลือกตอ้งน าใบรับรองแพทยม์าแสดงในวนัสอบสมัภาษณ์ดว้ย 
 สาขาวชิาภาษาเยอรมนั  
 1. ผูผ้า่นการคดัเลือกตอ้งศึกษาภาษาเยอรมนัในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (ศิลป์เยอรมนั) หรือเคยเขา้ร่วมโครงการ
นักเรียนแลกเปล่ียนในประเทศท่ีใช้ภาษาเยอรมนัไม่น้อยกว่า 9 เดือน หรือผ่านการสอบวดัระดับตามกรอบมาตรฐานความรู้
ภาษาต่างประเทศของสหภาพยโุรปในระดบั A2 ข้ึนไป 
 2. ผูผ้า่นการคดัเลือกตอ้งเลือกสอบวชิาภาษาเยอรมนั PAT 7.2 (รหสั 78) 
 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่ น นกัศึกษาท่ีประสงคจ์ะเขา้ศึกษาตอ้งเป็นนกัศึกษาท่ีไม่มีพ้ืนภาษาญ่ีปุ่นมาก่อน รับเขา้ศึกษาโดยใช้
รหสัศิลป์รวม โดยนกัศึกษากลุ่มน้ีตอ้งเป็นผูไ้ม่มีพ้ืนความรู้ภาษาญ่ีปุ่น กล่าวคือ 

ก. ไม่ใช่ผูเ้รียนสายศิลป์ภาษาญ่ีปุ่นในระดบัมธัยมปลาย หรือ 
ข. ไม่ไดเ้ลือกสอบวชิาภาษาญ่ีปุ่นในการสอบคดัเลือกเขา้มหาวทิยาลยั หรือ 
ค. ไม่เคยไปอยูแ่ละ/หรือศึกษาท่ีประเทศญ่ีปุ่นติดต่อกนันาน 6 เดือนข้ึนไป 
อน่ึง ผูส้มคัรท่ีแจง้ขอ้มูลไม่ตรงกบัขอ้เทจ็จริง จะถูกตดัสิทธิในการเขา้ศึกษา 
ทั้งน้ี ผูส้มคัรตอ้งน าเอกสารต่อไปน้ีมายืน่ในวนัสอบสมัภาษณ์ ดงัน้ี 1. ใบแสดงผลการเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอน

ปลาย  2. ใบแสดงผลสอบ PAT และ 3. ใบแสดงผลสอบวดัระดบัความรู้ภาษาญ่ีปุ่น (JLPT)(ถา้มี) 
สาขาวชิาการส่ือสารภาษาองักฤษเชิงธุรกจิ (หลกัสูตรนานาชาต)ิ  
1. ผูส้มคัรตอ้งมีเกรดเฉล่ีย 5 เทอมไม่ต ่ากว่า 2.75 หรือ 6 เทอมไม่ต ่ากวา่ 2.50 หรือเทียบเท่า หรือผลคะแนนอย่างใด

อยา่งหน่ึง ดงัน้ี  
- ผล IGCSE 5 วชิา (ไม่รวมภาษาไทย)  - ผล GED คะแนนรวม 2,250 
- NEW GED minimum score of 680 (out of 800), minimum of 170 for each subject 

2. มีผลคะแนนภาษาองักฤษอยา่งใดอยา่งหน่ึง ผลสอบไม่เกิน 2 ปี ดงัน้ี 
- IELTS 6.0      - TOEFL 61 (ibt) 
- SAT 400 (NEW SAT) Evidence base Reading and Writing - TU GET 500 คะแนน ข้ึนไป 

สาขาวชิาองักฤษ-อเมริกนัศึกษา (หลกัสูตรนานาชาต)ิ  1. ผูส้มคัรจะตอ้งเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า ตอ้งมีผลการเรียนเฉล่ียสะสม   (GPA) ไม่ต ่ากวา่ 2.5 
 2. ผูส้มคัรตอ้งมีผลสอบภาษาองักฤษอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ี โดยผลสอบตอ้งมีอายไุม่เกิน 2 ปี นบัจนถึงวนัท่ี 
ยืน่ใบสมคัร - TU-GET 500 คะแนนข้ึนไป   - IELTS ระดบั 6.0 ข้ึนไป 
  - TOEFL iBT (Internet-based test) 61 คะแนนข้ึนไป - SAT ระบบเก่า (Critical Reading) 350 คะแนนข้ึนไป 
  - SAT ระบบใหม่ (Evidence – Based Reading and Writing) 350 คะแนนข้ึนไป 
สาขาวชิาวเิทศคดศึีกษา (อาเซียน-จนี)(หลกัสูตรนานาชาต)ิ ผูส้มคัรจะตอ้งมีคะแนนสอบภาษาองักฤษตามเกณฑก์ารรับเขา้ ดงัน้ี  มี
คะแนน TU-GET ไม่ต ่ากวา่ 500 คะแนน หรือ TOEFL ส าหรับ Internet-based ไม่ต ่ากวา่ 61 คะแนน หรือไดค้ะแนน IELTS ไม่ต ่า
กวา่ ระดบั 6.0  หรือ SAT (Critical Reading) 350 คะแนน หรือ NEW SAT 400 คะแนนโดยผลสอบตอ้งไม่เกิน 2 ปี นบัถึงวนัสมคัร 
(โดยน ามายืน่ในวนัสอบสมัภาษณ์)    
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คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 
หลกัสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาส่ือมวลชนศึกษา ภาคภาษาองักฤษ แบ่งการรับนกัศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี  
1. นกัเรียนสญัชาติไทยท่ีก าลงัศึกษาหรือจบการศึกษาจากโรงเรียนในสายสามญัหรือเทียบเท่า 

1.1 ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายสายสามญั ตอ้งมีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPA) ไม่นอ้ยกวา่ 2.5 
1.2 ผูท่ี้ก าลงัศึกษาชั้นม.6 ตอ้งมีผลการเรียนเฉล่ียสะสม(GPA) ณ วนัท่ียืน่ผลไม่นอ้ยกวา่ 2.5 
1.3  มีผลคะแนนการสอบภาษาองักฤษอยา่งใดอยา่งหน่ึง (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วนัสมคัรสอบ) ดงัน้ี OLD 

SAT (Critical Reading) ไม่ต ่ากวา่ 400 คะแนน  NEW SAT (Evidence Based Reading and Writing) ไม่ต ่ากวา่ 400 คะแนน TOEFL 
(IBT) ก าหนดเกณฑข์ั้นต ่า 61 คะแนน  IELTS ก าหนดเกณฑข์ั้นต ่า 6.0 และ  TU-GET ก าหนดเกณฑข์ั้นต ่า 500 

2. นกัเรียนสญัชาติไทยท่ีก าลงัศึกษาหรือจบการศึกษาจากต่างประเทศหรือโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยและนกัเรียน
ต่างชาติทุกกรณี 

2.1 ผู ้ส าเ ร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศต้องแสดงใบเทียบวุฒิเท่า ม.ปลายจาก
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีโรงเรียนนานาชาติในประเทศ โรงเรียนจะตอ้งไดรั้บการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ และตอ้งมีผล
การเรียนเฉล่ียสะสมไม่นอ้ยกวา่ 2.5 

2.2 ผูท่ี้ก าลงัศึกษาชั้น ม.6 ตอ้งมีผลการเรียนเฉล่ียสะสม ณ วนัท่ียืน่ผลไม่นอ้ยกวา่ 2.5 
2.3 กรณีผูส้มคัรส าเร็จการศึกษาเทียบเท่า ม.ปลาย ตอ้งมีผลสอบ ดงัน้ี  
 - ผูท่ี้ใชผ้ลสอบ IGCSE , GCSE หรือ GCE ‘O’ level สอบไดไ้ม่ต ่ากวา่ 5 วิชา ไม่ซ ้ ากนั แต่ละวิชาไดเ้กรดไม่ต ่า

กวา่ C และวฒิุประกาศนียบตัร GCE ‘AS’ สอบไดไ้ม่ต ่ากวา่ 3 วชิา แต่ละวชิาไดเ้กรดไม่ต ่ากวา่ C หรือGCE ‘A’ level สอบไดไ้ม่ต ่า
กวา่ 3 วชิา วชิาในแต่ละระดบั ‘AS’ และ ‘A’ ซ ้ ากบัระดบัอ่ืนไดย้กเวน้ระดบั ‘AS’ และ ‘A’ ไม่ซ ้ ากบัระดบั ‘A’ 

 - ผูส้มคัรใชผ้ลสอบ OLD GED ตอ้งสอบผา่นอยา่งต ่า 5 รายวชิาไม่ซ ้ ากนั แต่ละวิชาไม่ต ่ากวา่ 500 คะแนน หรือ
ผูส้มคัรท่ีใชผ้ลสอบ NEW GED ตอ้งสอบผา่นอยา่งต ่า 4 รายวิชาไม่ซ ้ ากนั แต่ละวิชาไม่ต ่ากวา่ 160 คะแนน และตอ้งยื่น Transcript 
ของเกรด 10 และ 11 ประกอบ 

 - ผูส้มคัรท่ีจบการศึกษาจากประเทศนิวซีแลนด์ จะตอ้งไดป้ระกาศนียบตัร NCEA Level 2 ซ่ึงจะตอ้งได ้60 
เครดิตในระดบั Level 2 และ 20 เครดิตในระดบั 1,2 หรือ 3 

2.4 มีผลคะแนนการสอบภาษาองักฤษอย่างใดอย่างหน่ึง (ผลสอบไม่เกิน 2 ปีนับแต่วนัสมคัรสอบ) ดังน้ี OLD 
SAT(Critical Reading) ไม่ต ่ากวา่ 400 คะแนน New SAT (Evidence Based Reading and Writing) ไม่ต ่ากวา่ 400 คะแนน TOEFL 
IBT ก าหนดเกณฑข์ั้นต ่า 61 คะแนน IELTS ก าหนดเกณฑข์ั้นต ่า 6.0 และ TU-GET ก าหนดเกณฑข์ั้นต ่า 500 
 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ ผูส้มคัรตอ้งเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวทิย-์คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่าหรือระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ช่างอุตสาหกรรม 
 
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 ผูส้มคัรตอ้งเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวทิยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เท่านั้น 
 ยกเวน้   5  สาขาวชิาต่อไปน้ี ท่ีก าหนดผูส้มคัรดงัน้ี 
 1.  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ รับผูส้มคัรสายวทิยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (ไม่ระบุ GPAX)  และสายศิลป์ – ค านวณ 
GPAX ไม่ต ่ากวา่  2.75 
 2.  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์อุตสาหการและการจดัการ (หลกัสูตรนานาชาติ) โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ  รับ ผูส้มคัร  

  2.1  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม GPA ไม่นอ้ยกวา่  2.5  (จบการศึกษาสายวทิยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ และ  
ศิลป์-ค านวณ)  

 2.2  มีผลคะแนนภาษาองักฤษ  IELTS > 4.5 หรือ TOFEL > 55 (Internet based)  หรือ TU-GET > 450 
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3. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และนวตักรรมทางอาหาร รับผูส้มคัรส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเรียนวชิา 
วทิยาศาสตร์ ไดแ้ก่ เคมี ชีววทิยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ 

4.  สาขาวชิาเทคโนโลยพีลงังานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ  
 4.1 ผูส้มคัรตอ้งเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สายวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น 
 4.2 เป็นผูไ้ม่มีโรคติดตอ่ร้ายแรง โรคท่ีสงัคมรังเกียจ หรือโรคส าคญัท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทาง   

ดา้นร่างกายและจิตใจ 
 4.3 ไม่มีปัญหาดา้นสายตาดงัต่อไปน้ี โดยยืน่ใบรับรองแพทยซ่ึ์งออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ 
  4.3.1 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองขา้ง 
  4.3.2 ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติได ้
  4.3.3 ความผิดปกติทางสายตาอ่ืนใดท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 4.4 ไม่มีความพิการทางน้ิวมือจนไม่สามารถควบคุมอุปกรณ์เคร่ืองมือได ้
 4.5 จะตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ถูกลงโทษเน่ืองจากการกระท าผิด หรือร่วมกระท าทุจริตในการสอบฯ เพ่ือสมคัรเขา้ศึกษา 

ในสถาบนัอุดมศึกษา ในช่วงเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา 
 5.  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และนวตักรรมขอ้มูล ผูส้มคัรตอ้งเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  

(ม.6) สาย วทิยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (ไม่ระบุ GPAX)  สายศิลป์ – ค านวณ GPAX ไม่ต ่ากวา่  2.75 
 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ โครงการปกติ ทุกสาขา ไดแ้ก่ 

1. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  2. สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 3. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 
4. สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี  5.สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 6.สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 
ผูส้มคัรตอ้งเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวทิยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เท่านั้น 
โครงการหลกัสูตรนวตักรรมทางวศิวกรรมศาสตร์ (TU-PINE) หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิา

วศิวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (EBM) สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (iPEN-iEE) และสาขาวชิาวศิวกรรม
ซอฟตแ์วร์ (Soft-EN) ผูส้มคัรตอ้งเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ม.6 สายวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และตอ้งมี
คะแนนเฉล่ียสะสมไม่นอ้ยกวา่ 2.50 และมีเกรดในรายวชิาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ภาษาองักฤษ แต่ละรายวชิาไม่นอ้ยกวา่ 2.00  
 
คณะแพทยศาสตร์                         

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตใชคุ้ณสมบติักลางของคณะ/ประเภทวิชาแพทยศาสตร์  ของคณะกรรมการ
อ านวยการคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา (Admissions) ปีการศึกษา  2561 
 เง่ือนไขของผูไ้ด้รับการคดัเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยประยุกต์บัณฑิตผูส้ าเร็จการศึกษาของ
หลกัสูตรตอ้งสอบเพื่อรับใบประกอบโรคศิลปะ หลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ณัฑิต 
 
คณะสหเวชศาสตร์ 

สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์  ผูส้มัครตอ้งไม่มีตาบอดสีขั้นรุนแรงอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาโดยผ่านการตรวจ 
FARNSWORTH D 15hue test ซ่ึงผลการตรวจจะตอ้งไม่มีเส้นตดัขวางมากกวา่หรือเท่ากบั 10 เส้นท่ีถือวา่เป็นตาบอดสีขั้นรุนแรง
ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวทิยาลยัจกัษุแพทยแ์ห่งประเทศไทย และไม่มีความพิการจนเป็นอุปสรรคในการใชมื้อทั้ง 2 
ขา้ง 

สาขาวชิากายภาพบ าบัด ผูท่ี้จะเขา้ศึกษาในสาขากายภาพบ าบดั ควรมีความสูงไม่นอ้ยกวา่ 155 ซม. เพ่ือไม่ใหเ้ป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา 
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คณะพยาบาลศาสตร์ 
1. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ไม่รับผูจ้บหลกัสูตรการศึกษานอกโรงเรียน 
2. รายละเอียดคุณสมบติัเฉพาะส าหรับผูส้มคัรเขา้ศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ ดูรายละเอียดท่ีหัวขอ้คุณสมบติั  ของ

ผูส้มคัรคุณสมบติัเฉพาะท่ีคณะพยาบาลศาสตร์ของทุกมหาวทิยาลยัก าหนดร่วมกนั 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์  และสาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม  ผู ้สมัครต้องตาไม่บอดสี  
โดยมีผลการตรวจจากโรงพยาบาลของรัฐมาแสดงเป็นหลกัฐานในวนัสอบสมัภาษณ์ดว้ย 

 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมอืง 

หลกัสูตรการออกแบบพฒันาชุมชนเมอืงบัณฑิต (หลกัสูตรนานาชาต)ิ  
1. ผูส้มคัรจะตอ้งมีคะแนนสอบภาษาองักฤษตามเกณฑ์การรับเขา้ ดังน้ี  มีคะแนน TU-GET ไม่ต ่ากว่า 500 คะแนน  

หรือ TOEFL ส าหรับ Paper-based  ไม่ต ่ากว่า 500 คะแนน หรือ ส าหรับ Computer-based ไม่ต ่ากว่า 173 คะแนน หรือส าหรับ 
Internet-based ไม่ต ่ากว่า 61 คะแนน หรือไดค้ะแนน IELTS ไม่ต ่ากว่า ระดบั 6.0  โดยผลสอบตอ้งไม่เกิน 2 ปี นับถึงวนัสมคัร 
(โดยน ามายืน่ในวนัสอบสมัภาษณ์) และมีคะแนน O-NET วชิาภาษาองักฤษ (03) ไม่นอ้ยกวา่ 45 % 

2. หากผูส้มคัรมีคะแนนสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด  แต่มีคุณสมบติัอ่ืนๆ ดี เช่น ผลการเรียนระดบั 
ดีมาก คณะอาจรับเขา้ศึกษาแบบมีเง่ือนไข  โดยตอ้งมีคะแนนสอบภาษาองักฤษไม่ต ่ากวา่เกณฑด์งัน้ี  มีคะแนน TU-GET ไม่ต ่ากวา่ 
400 คะแนน หรือ TOEFL ส าหรับ Paper-based  ไม่ต ่ากว่า 400 คะแนน หรือ ส าหรับ Computer-based ไม่ต ่ากว่า 97 คะแนน  
หรือส าหรับ Internet-based ไม่ต ่ากว่า 32 คะแนน หรือได้คะแนน IELTS ไม่ต ่ากว่า ระดับ 4.5 โดยผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี  
นบัถึงวนัสมคัร (โดยน ามายืน่ในวนัสอบสมัภาษณ์) และมีคะแนน O-NET วชิาภาษาองักฤษ (03) ไม่นอ้ยกวา่ 45 % 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอาชีวอนามยัและความปลอดภัย  
1. ไม่มีปัญหาดา้นสายตา โดยยื่นใบรับรองแพทยซ่ึ์งออกโดยโรงพยาบาลของรัฐในวนัสอบสัมภาษณ์ และจะตอ้งไม่มี

ปัญหาดา้นสายตา ดงัน้ี 
1.1 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสอง 
1.2 ไม่มีความผิดปกติของการเห็นภาพ ดงัต่อไปน้ี 

1) สายตาไม่ปกติ เม่ือรักษาโดยใชแ้วน่แลว้ยงัมีสายตาต ่ากวา่ 6/24 ทั้งสองขา้ง  
2) สายตาขา้งดีต ่ากวา่ 6/12 เม่ือไดรั้บการแกไ้ขอยา่งดีท่ีสุดแลว้  

1.3 ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติได ้
2. ไม่มีความพิการทางน้ิวมือจนไม่สามารถควบคุมอุปกรณ์เคร่ืองมือได ้  

 
คณะเภสัชศาสตร์  

หลกัสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
1. ตอ้งมีคุณสมบัติท่ีจะปฏิบติังานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐไดห้ลงัจากจบการศึกษาแลว้ โดยตอ้ง

สามารถท าสญัญาผกูพนัฝ่ายเดียว หรือสญัญาปลายเปิดกบัรัฐบาล ตามระเบียบและเง่ือนไขของรัฐบาลกบัมหาวทิยาลยั  
2. ผูส้มคัรเขา้ศึกษาสาขาเภสชัศาสตร์ จะตอ้งมีสุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการ

อนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน และการประกอบวชิาชีพเภสชักรรม ดงัต่อไปน้ี 
2.1 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอนัอาจเป็นอนัตรายต่อตนเอง และ/หรือผูอ่ื้น เช่น โรคจิต (Psychotic Disorders)  

โรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood Disorders) โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurotic Disorders) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (Personality 
Disorders ) โดยเฉพาะ Antisocial Personality Disorders หรือ Borderline Personality Disorders รวมถึงมีปัญหาทางจิตเวชอ่ืนๆ อนั
เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  การปฏิบติังาน และการประกอบวชิาชีพเภสชักรรม 
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2.2 เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออนัตราย ท่ีอาจเกิดอนัตรายต่อตนเอง ต่อผูป่้วย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอยา่ง
ถาวร อนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน และการประกอบวชิาชีพเภสชักรรม 

2.3 เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ท่ีเกิดอนัตรายต่อตนเอง ต่อผูป่้วย และการประกอบ
วชิาชีพเภสชักรรม 

2.4 ผูผ้่านการสอบขอ้เขียนจะไดรั้บการทดสอบสายตา ดา้นความสามารถในการแยกแยะสี เน่ืองจากมีความจ าเป็น 
ต่อการประกอบวชิาชีพเภสชักรรมบางสาขา 

 
คณะวทิยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ 

1. ผูส้มคัรตอ้งเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนคะแนนเฉล่ีย 
สะสม ไม่ต ่ากวา่ 3.00  

2. มีคะแนนเฉล่ียสะสมวชิาภาษาองักฤษระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต ่ากวา่ 3.50 (6 ภาคการศึกษา) 

 
สถาบันเทคโนโลยนีานาชาตสิิรินธร   

นกัศึกษาจะไดเ้ขา้เรียนในสาขาวชิาท่ีตอ้งการหรือไม่นั้น ข้ึนอยูก่บัคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดปีการศึกษาแรกของนกัศึกษา
และความนิยมของสาขาท่ีไดเ้ลือกไว ้นกัศึกษาท่ีตอ้งการเปล่ียนสาขาสามารถท าได ้หากสาขาวชิาท่ีนกัศึกษาตอ้งการเลือกนั้นอยูใ่น
กลุ่มสาขาเดียวกนักบัท่ีนกัศึกษาไดเ้ลือกไวเ้ม่ือแรกเขา้สมคัรเป็นนกัศึกษาของสถาบนัฯ 

 
วทิยาลยันวตักรรม 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิานวตักรรมการบริการ (หลกัสูตรนานาชาต)ิ 
1. ผูส้มคัรจะตอ้งมีคะแนนสอบภาษาองักฤษตามเกณฑ์การรับเขา้ ดังน้ี มีคะแนน TU-GET ไม่ต ่ากว่า 500 คะแนน  

หรือ TOEFL ส าหรับ Paper-based ไม่ต ่ากว่า 500 คะแนน หรือ ส าหรับ Computer-based ไม่ต ่ากวา่ 173 คะแนน หรือส าหรับ 
Internet-based ไม่ต ่ากว่า 61 คะแนน หรือไดค้ะแนน IELTS ไม่ต ่ากว่า ระดบั 6.0 โดยผลสอบตอ้งไม่เกิน 2 ปี นับถึงวนัสมคัร 
 (โดยน ามายืน่ในวนัสอบสมัภาษณ์) และมีคะแนน O-NET วชิาภาษาองักฤษ (03) ไม่นอ้ยกวา่ 35 % 

2. หากผูส้มคัรมีคะแนนสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด แต่มีคุณสมบติัอ่ืนๆ หรือความสามารถพิเศษ 
โดดเด่น วทิยาลยันวตักรรมอาจรับเขา้ศึกษาแบบมีเง่ือนไข โดยตอ้งมีคะแนนสอบภาษาองักฤษไม่ต ่ากวา่เกณฑ ์ดงัน้ี มีคะแนน TU-GET 
ไม่ต ่ากวา่ 400 คะแนน หรือ TOEFL ส าหรับ Paper-based ไม่ต ่ากว่า 400 คะแนน หรือ ส าหรับ Computer-based ไม่ต ่ากวา่ 97 คะแนน  
หรือส าหรับ Internet-based ไม่ต ่ากว่า 32 คะแนน หรือไดค้ะแนน IELTS ไม่ต ่ากว่า ระดบั 4.5 โดยผลสอบตอ้งไม่เกิน 2 ปี  
นบัถึงวนัสมคัร (โดยน ามายืน่ในวนัสอบสมัภาษณ์) และมีคะแนน O-NET วชิาภาษาองักฤษ (03) ไม่นอ้ยกวา่ 35 % 
 
วทิยาลยันานาชาตปิรีด ีพนมยงค์ 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาจนีศึกษา (หลกัสูตรนานาชาต)ิ 
1. ผูส้มคัรจะตอ้งมีคะแนนสอบภาษาองักฤษตามเกณฑก์ารรับเขา้ ดงัน้ี มีคะแนน TU-GET ไม่ต ่ากวา่ 500 คะแนน 

หรือ TOEFL lnternet-based ไม่ต ่ากวา่ 61 คะแนน หรือ คะแนน IELTS ไม่ต ่ากวา่ ระดบั 6.0 หรือ SAT/NEW SAT ไม่ต ่ากวา่ 350 
คะแนน หรือ O-NET วชิาภาษาองักฤษ (03) ไม่นอ้ยกวา่ 65 % โดยผลสอบตอ้งไม่เกิน 2 ปี นบัถึงวนัสมคัร (โดยน ามายืน่ในวนัสอบ
สมัภาษณ์) 

 2. ผูส้มคัรจะตอ้งมีคะแนนวชิาภาษาจีน PAT 7.4  (รหสั 80) และมีคะแนนไม่นอ้ยกวา่ 50 % 
หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอนิเดยีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ผูส้มคัรจะตอ้งมีคะแนนสอบภาษาองักฤษตาม

เกณฑก์ารรับเขา้ ดงัน้ี  TU-GET ไม่ต ่ากวา่ 500 คะแนน หรือ TOEFL lnternet-based ไม่ต ่ากวา่ 61 คะแนน หรือ คะแนน IELTS ไม่
ต ่ากวา่ ระดบั 6.0 หรือ SAT/NEW SAT ไม่ต ่ากวา่ 350 คะแนน หรือ O-NET วิชาภาษาองักฤษ (03) ไม่นอ้ยกวา่ 65 % โดยผลสอบ
ตอ้งไม่เกิน 2 ปี นบัถึงวนัสมคัร (โดยน ามายืน่ในวนัสอบสมัภาษณ์) 
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 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาไทยศึกษา  (หลกัสูตรนานาชาต)ิ ผูส้มคัรจะตอ้งมีคะแนนสอบภาษาองักฤษตาม
เกณฑก์ารรับเขา้ ดงัน้ี TU-GET ไม่ต ่ากวา่ 500 คะแนน หรือ TOEFL lnternet-based ไม่ต ่ากวา่ 61 คะแนน หรือ คะแนน IELTS ไม่
ต ่ากวา่ ระดบั 6.0 หรือ SAT/NEW SAT ไม่ต ่ากวา่ 350 คะแนน หรือ O-NET วชิาภาษาองักฤษ (03) ไม่นอ้ยกวา่ 65 % โดยผลสอบ
ตอ้งไม่เกิน 2 ปี นบัถึงวนัสมคัร (โดยน ามายืน่ในวนัสอบสมัภาษณ์) 
วทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาตจุิฬาภรณ์ 
 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยหัีวใจและทรวงอก (หลกัสูตรนานาชาต)ิ 

1. เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายในสายวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หรือเทียบเท่าทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศหรืออยูใ่นระหวา่งการศึกษาชั้นปีสุดทา้ยและคาดวา่จะส าเร็จการการศึกษาในปีการศึกษา 2561  หมายเหตุ ทั้งน้ีหากผา่น
การคดัเลือกและแจง้ความจ านงเขา้ศึกษาแลว้แต่ไม่ส าเร็จการศึกษาในชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายก่อนวนัข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่จะ
ถือวา่เป็นโมฆะ 

2.เป็นผูมี้ความประพฤติดีมีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผดิปกติท่ีเป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา 

3. เป็นผูมี้ความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวทิยาลยัวา่จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเตม็ความสามารถและจะปฏิบติัตาม
กฎระเบียบขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัท่ีมีอยูแ่ลว้หรือท่ีจะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ 

4. จะตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ถูกลงโทษเน่ืองจากการกระท าผิดหรือร่วมกระท าทุจริตในการสอบคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาในช่วง 3 ปี ท่ีผา่นมา 

5. มีคะแนนสอบภาษาองักฤษตามเกณฑอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง ต่อไปน้ี 5.1) TOEFL (ITP,PBT ≥ 500, CBT ≥173, IBT ≥61) 
หรือ 5.2) IELTS ≥ 6.0 (Band) หรือ 5.3) TU-GET ≥ 500 

* ในกรณีท่ีผูส้มคัรมีคะแนนสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้ 5 แต่มีคะแนนภาษาองักฤษอยา่งใด
อยา่งหน่ึง ดงัน้ี TOEFL (ITP,PBT ≥ 400, CBT ≥97, IBT ≥32) หรือ IELTS ≥ 4.5 (Band) หรือ TU-GET ≥ 400  และมีผลการ
เรียนเฉล่ียรวมวชิาภาษาองักฤษ ในชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายไม่ต ่ากวา่ 3.00 จะไดรั้บการพิจารณารับเขา้ศึกษาแบบมีเง่ือนไขโดยจดั
ใหมี้การพฒันาภาษาองักฤษเพ่ิมเติมในระหวา่งการศึกษา  
 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยทีางคลนิิก  (หลกัสูตรนานาชาต)ิ 

1.    เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายในสายวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หรือเทียบเท่าทั้งในประเทศ
และต่างประเทศหรืออยูใ่นระหวา่งการศึกษาชั้นปีสุดทา้ยและคาดวา่จะส าเร็จการการศึกษาในปีการศึกษา 2561 หมายเหตุ ทั้งน้ีหาก
ผา่นการคดัเลือกและแจง้ความจ านงเขา้ศึกษาแลว้แต่ไม่ส าเร็จการศึกษาในชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายก่อนวนัข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่
จะถือวา่เป็นโมฆะ 

2.    เป็นผูมี้ความประพฤติดี มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา 

3. เป็นผูมี้ความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวทิยาลยัวา่จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเตม็ความสามารถและจะปฏิบติัตาม
กฎระเบียบขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัท่ีมีอยูแ่ลว้หรือท่ีจะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ 

4. จะตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ถูกลงโทษเน่ืองจากการกระท าผิดหรือร่วมกระท าทุจริตในการสอบคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาในช่วง 3 ปี ท่ีผา่นมา 

5. มีคะแนนสอบภาษาองักฤษตามเกณฑอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง ต่อไปน้ี 5.1) TOEFL (ITP,PBT ≥ 500, CBT ≥173, IBT ≥61) 
หรือ 5.2) IELTS ≥ 6.0 (Band) หรือ 5.3) TU-GET ≥ 500 

* ในกรณีท่ีผูส้มคัรมีคะแนนสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้ 5 แต่มีคะแนนภาษาองักฤษอยา่งใด
อยา่งหน่ึง ดงัน้ี TOEFL (ITP,PBT ≥ 400, CBT ≥97, IBT ≥32) หรือ IELTS ≥ 4.5 (Band) หรือ TU-GET ≥ 400  และมีผลการ
เรียนเฉล่ียรวมวชิาภาษาองักฤษ ในชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายไม่ต ่ากวา่ 3.00 จะไดรั้บการพิจารณารับเขา้ศึกษาแบบมีเง่ือนไขโดยจดั
ใหมี้การพฒันาภาษาองักฤษเพ่ิมเติมในระหวา่งการศึกษา  

 



\ 

หลกัสูตรการแพทย์แผนจนีบณัฑติ  (หลกัสูตรนานาชาต)ิ 
1. อายไุม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นบัถึงวนัเปิดภาคการศึกษาปีการศึกษา 2561 ) และตอ้งไม่เป็นสญัชาติจีน 
2. เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายในสายวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หรือเทียบเท่าทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศหรืออยูใ่นระหวา่งการศึกษาชั้นปีสุดทา้ยและคาดวา่จะส าเร็จการการศึกษาในปีการศึกษา 2561 หมายเหตุ ทั้งน้ีหากผา่น
การคดัเลือกและแจง้ความจ านงเขา้ศึกษาแลว้แต่ไม่ส าเร็จการศึกษาในชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายก่อนวนัข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่จะ
ถือวา่เป็นโมฆะ 

3. เป็นผูมี้ความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวทิยาลยัวา่จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเตม็ความสามารถและจะปฏิบติัตาม
กฎระเบียบขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัท่ีมีอยูแ่ลว้หรือท่ีจะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ 

4. เป็นผูมี้ความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวทิยาลยัวา่จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเตม็ความสามารถและจะปฏิบติัตาม
กฎระเบียบขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัท่ีมีอยูแ่ลว้หรือท่ีจะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ 

5. จะตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ถูกลงโทษเน่ืองจากการกระท าผิดหรือร่วมกระท าทุจริตในการสอบคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาในช่วง 3 ปี ท่ีผา่นมา 
 6. มีคะแนนสอบภาษาองักฤษตามเกณฑอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง ต่อไปน้ี 6.1) TOEFL (ITP,PBT ≥ 500, CBT ≥173, IBT ≥61) 
หรือ 6.2) IELTS ≥ 6.0 (Band) หรือ 6.3) TU-GET ≥ 500 
   * ในกรณีท่ีผูส้มคัรมีคะแนนสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้ 6 แต่มีคะแนนภาษาองักฤษอยา่งใดอยา่ง
หน่ึง ดงัน้ี TOEFL (ITP,PBT ≥ 400, CBT ≥97, IBT ≥32) หรือ IELTS ≥ 4.5 (Band) หรือ TU-GET ≥ 400  และมีผลการเรียนเฉล่ีย
รวมวชิาภาษาองักฤษ ในชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายไม่ต ่ากวา่ 3.00 จะไดรั้บการพิจารณารับเขา้ศึกษาแบบมีเง่ือนไขโดยจดัใหมี้การ
พฒันาภาษาองักฤษเพ่ิมเติมในระหวา่งการศึกษา  

 


