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ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

คณะพยาบาลศาสตร ประจําปการศึกษา 2563 รอบ Inter Program – admission 3 

............................................. 

   โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เห็นสมควรเปดรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ ) คณะพยาบาลศาสตร ประจําปการศึกษา 2563            

รอบ Inter Program – admission 3  จึ งขอประกาศกําหนดการรับสมัครและการคัดเลือก ตลอดจน  

รายละเอียดตางๆ ดังตอไปนี ้

1. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

หลั กสู ตรพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต  (หลั กสู ตรนานาชาติ ) คณ ะพยาบาลศาสตร  ศึ กษาที่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรสงวนสิทธิ์ใน

การกําหนดสถานที่ศึกษาตามความเหมาะสม โดยมติสภามหาวิทยาลัย 

2. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร 

    2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

          2.1.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาภาคสุดทายของชั้นมัธยมศึกษาปที่  6 ทั้งในและ

ตางประเทศ ตามระบบการศึกษาของประเทศไทยหรือตางประเทศ 

   หมายเหตุ: ผูสมัครที่กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในตางประเทศ หรือ

โรงเรียนนานาชาติ ในประเทศไทย ตองส งหลักฐานการศึกษาให วิทยาลั ย พิจารณาตามประกาศ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง แนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาเทากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2562 ที่กําหนดไว 

2.1.2 ไมเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน เวนแตการศึกษาในมหาวิทยาลัยเปด 

หรือการศึกษาหลักสูตรทางไกล (Online) ที่ไดรับปริญญา 

2.1.3 ไมเปนผูปวยหรืออยูในสภาวะที่จะเปนอุปสรรครายแรงตอการศึกษา 

2.1.4 ไมเปนผูประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอยางรายแรง 

 

2.2 คุณสมบัติผูมีสิทธิ์สมัคร รอบ Inter Program – admission 3 

      2.2.1 มีผลสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา หรือผลการศึกษามัธยมศึกษาตอน

ปลาย รวมกัน 4 ภาคการศึกษาข้ึนไป หรือเทียบเทา หรือผูที่ใชผลสอบ GED ตองมีคะแนนดังนี้      
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           - ผูสมัครที่สอบ GED กอนเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 และมีผลสอบ GED 5 รายวิชา มีคะแนน

รวมไมนอยกวา 2,250 คะแนน แตละวิชาตองไดอยางนอย 410 คะแนน 

      - ผูสมัครที่สอบ GED ตั้งแตเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 และมีผลสอบ GED 4 รายวิชา โดยมี

คะแนนแตละวิชาอยางนอย 165 คะแนน โดยสามารถเทียบเทาการจบมัธยมปลายในสายศิลป -ภาษา หรือ 

ศิลป-คํานวณ (เดิม) ไดเทานั้น  

2.3 คุณสมบัตเิฉพาะผูมีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก  

2.3.1 กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สายสามัญ กลุมสาระการเรียนรูวิชา

วิทยาศาสตร ฟสิกส เคมี ชีวะ ตองเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม รวมกันไมนอยกวา 22 หนวยกิต 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรตองเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม รวมกันไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

หรือเทียบเทาชั้นปที่ 12 (Grade 12) 

2.3.2 มีผลสอบภาษาอังกฤษอยางใดอยางหนึ่ง และผลสอบมีอายุไมเกิน 2 ป นับจนถึงวันยื่นใบสมัคร      

               1)  ตามเกณฑการรับเขาหลักสูตรนานาชาติที่มหาวิทยาลัยกําหนดคือ  

x TOEFL Paper-based = 500  

x TOEFL Computer-based = 173  

x TOEFL Internet-based = 61  

x TU-GET = 500  

x IELTS = 6.0      

                 2)  ตามเกณฑการรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ แบบมีเงื่อนไขคือ  

x TOEFL Paper-based = 400  

x TOEFL Computer-based = 97  

x TOEFL Internet-based = 32  

x TU-GET = 400 

x  IELTS = 4.5     
 

2.3.3 ในกรณีที่เปนผูสมัครตางชาติที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่สอนเปนภาษาอังกฤษจากประเทศที่ 

ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาราชการ (Official Language) ใหยกเวน การสงผลสอบภาษาอังกฤษ 

2.3.4 มีสุขภาพแข็งแรง ไมมี โรคประจําตัว  ไมมีความพิการหรือทุพพลภาพ อันเปนอุปสรรค               

ตอการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ เชน ตาบอดสีแมแตเพียงขางเดียว ตาบอด หูหนวก หูตึง เปนตน 

 

 

 

 

 



3 

 

3. สาขาวิชาที่เปดรับสมัคร 

                    สาขาวิชา 
                    Inter 

          Program-admission 3 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  

(ภาคปกติ) 
                    14 คน 

 

4.  เงื่อนไขการสมัคร 

 4.1 ผูสมัครทุกคนมีสิทธิ์คนละ 1 สิทธิ์ ในการตัดสินใจเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้  ผูสมัคร   

สามารถสมัครไดหลายสาขาวิชาหรือสมัครรอบใดก็ไดตามหลักเกณฑที่กําหนด แตเมื่อยืนยันสิทธิ์แลว จะไม

สามารถสมัครเขารับการคัดเลือกในรอบถัดไป หากตองการสมัครในรอบถัดไป จะตองสละสิทธิ์ที่มีอยูกอน     

ซึ่ งการยืนยันสิทธิ์ และการสละสิทธิ์ จะตองดํ าเนิ นการผ านระบบบริห ารจัดการสิทธิ์ ของ  ทปอ .               

ภายในระยะเวลาที่กําหนดไวเทานั้น ทั้งนี้ การสละสิทธิ์ที่ไดรับแลวเพ่ือใชสิทธิ์ใหม จะกระทําไดเพียงครั้งเดียว 

การสละสิทธิ์นอกเหนือจากระยะเวลาไมนับเปนการสละสิทธิ์ในระบบกลาง 

 4 .2  ผู สมั ค รต องตรวจสอบและรับ รองตน เองว ามี คุณ สมบั ติ ต รงตามประกาศรับสมั ค ร  

หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบในภายหลังพบวาผูสมัครรายใดมีคุณสมบัติไมตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือวา

ผูนั้นขาดคุณสมบัติไมมีสิทธิ์เขาศึกษา กรณีท่ีเสียคาสมัครแลวจะไมคืนเงินคาสมัครใหไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 

5.  วิธีการคัดเลือก/เกณฑการคัดเลือก 

 5.1 เกณฑการคัดเลือก รอบ Inter Program - admission 3  

      5.1.1 ผูสมัครมีคุณสมบัติตามประกาศไวขางตน 

 5.1.2 คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ 

 5.2 เงื่อนไขอ่ืนๆ 

 5.2.1 ผูสมัครตองดําเนินการขั้นตอนตางๆ ตามกําหนดการในประกาศนี้ และมาสอบสัมภาษณในวัน 

และเวลาตามท่ีกําหนด มิฉะนั้น จะถือวาสละสิทธิ์  

 5.2.2 คะแนนสอบภาษาอังกฤษที่ใชยื่นในการสมัครจะตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับจากวันสอบ โดยจะ

นําผลคะแนนสอบครั้งที่ดีท่ีสุดมาพิจารณาคัดเลือก  

 5.2.3 ผูสมัครที่ศึกษาในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ที่ยังไมสําเร็จการศึกษาตองยื่นใบรับรอง

จากโรงเรียนวากําลังศึกษา Grade 12 หรือเทียบเทา และคาดวาจะจบการศึกษาระดับ Grade 12 ภายใน

เดือนพฤษภาคม 2563 พรอมทั้งผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคการศึกษา เปนหลักฐาน

ประกอบการสมัคร ทั้งนี้ ผูสมัครจะตองสงหลักฐานซึ่งแสดงวาสําเร็จการศึกษาใหคณะพยาบาลศาสตร    

ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2563 มิฉะนั้น ผูสมัครจะหมดสิทธิ์การเปนนักศึกษา 

 5.2.4 ผูสมัครที่ศึกษาในสถาบันในตางประเทศที่ยังไมจบการศึกษาตองยื่นใบรับรองจากโรงเรียนวา

กําลังศึกษา Grade 12 หรือเทียบเทา และคาดวาจะจบการศึกษาระดับ Grade 12 ภายในเดือนพฤษภาคม 

2563 พรอมทั้งผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคการศึกษา เปนหลักฐานประกอบการสมัคร  
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 5.2.5 ผูสมัครที่ศึกษาในระบบการศึกษาที่มิไดคํานวณคา GPAX จะตองยื่นจดหมายรับรองการเรียน

และความประพฤติจากอาจารยในสถาบันเดิม อยางนอย 1 ฉบับ เปนหลักฐานประกอบการสมัคร  

 5.2.6 การพิจารณาของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด  

 5.2.7 ผูสมัครไมสามารถขอรับเงินคาสมัครคืนไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 

6.  การรับสมัคร  

 6.1 วิธีการสมัครสามารถทําไดในระบบออนไลนเทานั้น ทางเว็บไซตที ่http://www.nurse.tu.ac.th  

 6.2 คาสมัคร 1,000 บาท ที ่ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทั่วประเทศ  

                เลขที่บัญชี 475 - 3 - 19100 - 1  

                ชื่อบัญชี  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)   

         หากผูสมัครรายใด มิไดดําเนินการชําระเงินคาสมัคร ตามวันที่กําหนด จะถือวาการสมัครเปนโมฆะ  
หากมีขอสงสัย สอบถามเพ่ิมเติมไดที่งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา โทรศัพท 02 – 9869213 ตอ 7323 ,7397 

    6.3 ผูสมัครสอบจะตองสงหลักฐานการสมัคร อัพโหลดไฟล เอกสารในรูปแบบ  PDF สงมาที่  

E-mail : walee@nurse.tu.ac.th ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว ซึ่งประกอบดวย 

  1)  สําเนาหลักฐานการชําระคาสมัคร 

  2)  สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  3)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ Passport และสําเนาทะเบียนบาน 

  4)  หลักฐานการสอบภาษาอังกฤษ   

  5)  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล หรือสําเนาทะเบียนสมรส (กรณีที่ชื่อ- นามสกุล   

ไมตรงกับหลักฐานการสมัครอ่ืน) 

 

7.  กําหนดการสมัคร   

กิจกรรม Inter Program - admission 3      

1. รับสมัครที ่http://www.nurse.tu.ac.th บัดนี ้– 12 มิถุนายน 2563 

2. ชําระเงินคาสมัคร ทีธ่นาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทั่วประเทศ   

    เลขที่บัญชี  475 – 3 – 19100 – 1  

    ชื่อบัญชี  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

บัดนี้ – 13 มิถุนายน 2563 

3. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ที ่

http://www.nurse.tu.ac.th  
18 มิถุนายน 2563 

4. สอบสัมภาษณ  21 มิถุนายน 2563 

5. ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก ที่ http://www.nurse.tu.ac.th 26 มิถุนายน 2563 

6. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา ที่ http://www.nurse.tu.ac.th 3 กรกฎาคม 2563 
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8.  เงื่อนไขของผูมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 

8.1 ตองเปนผูผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตามโครงการนี้  

8.2 ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา และหาก

ปรากฏวาผูมีสิทธิ์เขาศึกษาไมสําเร็จการศึกษาตามที่กําหนด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะไมรับเขาศึกษา  

หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตรวจสอบพบภายหลังวาผูมีสิทธิ์เขาศึกษาคนใดมีคุณสมบัติ 

ไมครบถวนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด จะถือวาการมีสิทธิ์เขาศึกษาในครั้งนี้  เปนโมฆะ และจะไมคืนเงิน  

ใหไมวากรณีใดๆ   

8.3 ไมเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน เวนแต การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปด 

หรือการศึกษาหลักสูตรทางไกล (Online) ที่ไดรับปริญญา 

8.4 ไมเปนผูปวยหรืออยูในสภาวะที่เปนอุปสรรครายแรงตอการศึกษา 

8.5 ไมเปนผูประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอยางรายแรง 

8.6 หากมีการตรวจสอบพบวาผูซึ่งไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาไมมีคุณสมบัติหรือมีคุณลักษณะ

ตองหามตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว หรือไดใชเอกสารหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนอันเปนเท็จ 

มหาวิทยาลัยจะเพิกถอนการขึ้นทะเบียนการเปนนักศึกษา ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวย

การศึกษาระดับปริญญาตรี 

9.  อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา  

          นักศึกษาตองชําระธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวา   

ดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรี โครงการปกติแบบเหมาจาย พ.ศ. 2555 ฉบับแกไขเพ่ิมเติม  

ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2561 ดังนี้       

          นักศึกษาไทย   :  37,700 บาท/ ภาคการศึกษา  (ยกเวนภาคฤดูรอน  23,740 บาท) 

          นักศึกษาชาวตางชาติ  :  47,250 บาท/ ภาคการศึกษา   (ยกเวนภาคฤดูรอน  28,515 บาท) 

ประกาศ  ณ   วันที่  3  มิถุนายน   พ.ศ.  2563 

    

(รองศาสตราจารย ดร.ชาลี  เจริญลาภนพรัตน) 

              รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

                                   ปฏิบัติการแทนอธิการบดี           




