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ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะพยาบาลศาสตร ประจาปการศึกษา 2563 รอบ Inter Program – admission 3

.............................................
ดยทีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หนสมควร ปดรับสมัครบุคคล ขาศึกษา นระดับปริญญาตรี
หลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต (หลั ก สู ต รนานาชาติ ) คณะพยาบาลศาสตร ประจาปการศึ ก ษา 2563
รอบ Inter Program – admission 3 จึ ง ขอประกาศกาหนดการรั บ สมั ค ร ละการคั ด ลื อ ก ตลอดจน
รายละ อียดตาง ดังตอ ปนี
1. สถานที่จัดการเรียนการสอน
หลั กสู ตรพยาบาล ศาสตรบั ณ ฑิ ต (หลั กสู ตรนานาชาติ ) คณ ะพ ยาบ าลศาสตร ศึ กษาที
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ทังนีการ ปลียน ปลงสถานทีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรสงวนสิทธิ น
การกาหนดสถานทีศึกษาตามความ หมาะสม ดยมติสภามหาวิทยาลัย
2. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 ปนผู สา รจการศึ ก ษาหรื อ กาลั ง ศึ ก ษาภาคสุ ด ทายของชั นมั ธ ยมศึ ก ษาปที 6 ทั ง น ละ
ตางประ ทศ ตามระบบการศึกษาของประ ทศ ทยหรือตางประ ทศ
หมายเหตุ: ผูสมัครทีกาลังศึกษาหรือสา รจการศึกษาจากสถาบันการศึกษา นตางประ ทศ หรือ
รง รี ย นนานาชาติ นประ ทศ ทย ตองสงหลั ก ฐานการศึ ก ษา ห วิ ท ยาลั ย พิ จ ารณ าตามประกาศ
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร รื อง นวทางการ ที ย บวุ ฒิ ก ารศึ ก ษา ทากั บ ชั นมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2562 ทีกาหนด ว
2.1.2 ม ปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอืน วน ตการศึกษา นมหาวิทยาลัย ปด
หรือการศึกษาหลักสูตรทาง กล (Online) ที ดรับปริญญา
2.1.3 ม ปนผูปวยหรืออยู นสภาวะทีจะ ปนอุปสรรคราย รงตอการศึกษา
2.1.4 ม ปนผูประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรม สือม สียอยางราย รง
2.2 คุณสมบัติผูมีสิทธิ์สมัคร รอบ Inter Program – admission 3
2.2.1 มีผลสา รจการศึกษาชันมัธยมศึกษาปที 6 หรือ ทียบ ทา หรือผลการศึกษามัธยมศึกษาตอน
ปลาย รวมกัน 4 ภาคการศึกษาขึน ป หรือ ทียบ ทา หรือผูที ชผลสอบ GED ตองมีคะ นนดังนี
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- ผูสมัครทีสอบ GED กอน ดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ละมีผลสอบ GED 5 รายวิชา มีคะ นน
รวม มนอยกวา 2,250 คะ นน ตละวิชาตอง ดอยางนอย 410 คะ นน
- ผู สมัครทีสอบ GED ตัง ต ดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ละมีผลสอบ GED 4 รายวิชา ดยมี
คะ นน ตละวิชาอยางนอย 165 คะ นน ดยสามารถ ทียบ ทาการจบมัธยมปลาย นสายศิลป-ภาษา หรือ
ศิลป-คานวณ ( ดิม) ด ทานัน
2.3 คุณสมบัตเิ ฉพาะผูมีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก
2.3.1 กาลั งศึกษาหรือ สา รจการศึกษาชันมั ธยมศึกษาปที 6 สายสามัญ กลุ มสาระการ รียนรูวิช า
วิทยาศาสตร ฟสิกส คมี ชีวะ ตอง รียนรายวิชาพืนฐาน ละรายวิชา พิม ติม รวมกัน มนอยกวา 22 หนวยกิต
กลุมสาระการ รียนรูคณิตศาสตรตอง รียนรายวิชาพืนฐาน ละรายวิชา พิม ติม รวมกัน มนอยกวา 12 หนวยกิต
หรือ ทียบ ทาชันปที 12 (Grade 12)
2.3.2 มีผลสอบภาษาอังกฤษอยาง ดอยางหนึง ละผลสอบมีอายุ ม กิน 2 ป นับจนถึงวันยืน บสมัคร
1) ตาม กณฑการรับ ขาหลักสูตรนานาชาติทีมหาวิทยาลัยกาหนดคือ
TOEFL Paper-based = 500
TOEFL Computer-based = 173
TOEFL Internet-based = 61
TU-GET = 500
IELTS = 6.0
2) ตาม กณฑการรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ บบมี งือน ขคือ
TOEFL Paper-based = 400
TOEFL Computer-based = 97
TOEFL Internet-based = 32
TU-GET = 400
IELTS = 4.5
2.3.3 นกรณีที ปนผูสมัครตางชาติทีสา รจการศึกษา นหลักสูตรทีสอน ปนภาษาอังกฤษจากประ ทศที
ชภาษาอังกฤษ ปนภาษาราชการ (Official Language) หยก วน การสงผลสอบภาษาอังกฤษ
2.3.4 มี สุ ข ภาพ ขง รง มมี รคประจาตั ว มมี ค วามพิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพ อั น ปนอุ ป สรรค
ตอการศึกษา ละการประกอบวิชาชีพ ชน ตาบอดสี ม ต พียงขาง ดียว ตาบอด หูหนวก หูตึง ปนตน
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3. สาขาวิชาที่เปดรับสมัคร
สาขาวิชา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
(ภาคปกติ)

Inter
Program-admission 3
14 คน

4. เงื่อนไขการสมัคร
4.1 ผู สมั ค รทุ ก คนมี สิ ท ธิ คนละ 1 สิ ท ธิ นการตั ด สิ น จ รี ย นสาขาวิ ช า ดวิ ช าหนึ ง ทั งนี ผู สมั ค ร
สามารถสมัคร ดหลายสาขาวิชาหรือสมัครรอบ ดก ดตามหลัก กณฑทีกาหนด ต มือยืนยันสิทธิ ลว จะ ม
สามารถสมัคร ขารับการคัด ลือก นรอบถัด ป หากตองการสมัคร นรอบถัด ป จะตองสละสิทธิทีมีอยูกอน
ซึ งการยื น ยั น สิ ท ธิ ละการสละสิ ท ธิ จะตองดา นิ น การผานระบบบริ ห ารจั ด การสิ ท ธิ ของ ทปอ.
ภาย นระยะ วลาทีกาหนด ว ทานัน ทังนี การสละสิทธิที ดรับ ลว พือ ชสิทธิ หม จะกระทา ด พียงครัง ดียว
การสละสิทธินอก หนือจากระยะ วลา มนับ ปนการสละสิทธิ นระบบกลาง
4.2 ผู สมั ค รตองตรวจสอบ ละรั บ รองตน องวามี คุ ณ สมบั ติ ต รงตามประกาศรั บ สมั ค ร
หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบ นภายหลังพบวาผูสมัครราย ดมีคุณสมบัติ มตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือวา
ผูนันขาดคุณสมบัติ มมีสิทธิ ขาศึกษา กรณีที สียคาสมัคร ลวจะ มคืน งินคาสมัคร ห มวากรณี ด ทังสิน
5. วิธีการคัดเลือก/เกณฑการคัดเลือก
5.1 กณฑการคัด ลือก รอบ Inter Program - admission 3
5.1.1 ผูสมัครมีคุณสมบัติตามประกาศ วขางตน
5.1.2 คัด ลือก ดยการสอบสัมภาษณ
5.2 งือน ขอืน
5.2.1 ผูสมัครตองดา นินการขันตอนตาง ตามกาหนดการ นประกาศนี ละมาสอบสัมภาษณ นวัน
ละ วลาตามทีกาหนด มิฉะนัน จะถือวาสละสิทธิ
5.2.2 คะ นนสอบภาษาอังกฤษที ชยืน นการสมัครจะตองมีอายุ ม กิน 2 ป นับจากวันสอบ ดยจะ
นาผลคะ นนสอบครังทีดีทีสุดมาพิจารณาคัด ลือก
5.2.3 ผูสมัครทีศึกษา น รง รียนนานาชาติ นประ ทศ ทย ทียัง มสา รจการศึกษาตองยืน บรับรอง
จาก รง รีย นวากาลังศึกษา Grade 12 หรือ ทียบ ทา ละคาดวาจะจบการศึกษาระดับ Grade 12 ภาย น
ดือนพฤษภาคม 2563 พรอมทังผลการศึกษาระดับมัธยมศึก ษาตอนปลาย 5 ภาคการศึกษา ปนหลักฐาน
ประกอบการสมั ค ร ทั งนี ผู สมั ค รจะตองสงหลั ก ฐานซึง สดงวาสา รจการศึ ก ษา หคณะพยาบาลศาสตร
ภาย นวันที 1 สิงหาคม 2563 มิฉะนัน ผูสมัครจะหมดสิทธิการ ปนนักศึกษา
5.2.4 ผูสมัครทีศึกษา นสถาบัน นตางประ ทศทียัง มจบการศึกษาตองยืน บรับรองจาก รง รียนวา
กาลังศึกษา Grade 12 หรือ ทียบ ทา ละคาดวาจะจบการศึกษาระดับ Grade 12 ภาย น ดือนพฤษภาคม
2563 พรอมทังผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคการศึกษา ปนหลักฐานประกอบการสมัคร
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5.2.5 ผูสมัครทีศึกษา นระบบการศึกษาที มิ ดคานวณคา GPAX จะตองยืนจดหมายรับรองการ รียน
ละความประพฤติจากอาจารย นสถาบัน ดิม อยางนอย 1 ฉบับ ปนหลักฐานประกอบการสมัคร
5.2.6 การพิจารณาของคณะกรรมการถือ ปนทีสินสุด
5.2.7 ผูสมัคร มสามารถขอรับ งินคาสมัครคืน มวากรณี ด ทังสิน
6. การรับสมัคร
6.1 วิธีการสมัครสามารถทา ด นระบบออน ลน ทานัน ทาง วบ ซตที http://www.nurse.tu.ac.th
6.2 คาสมัคร 1,000 บาท ที ธนาคารกรุง ทย จากัด (มหาชน) ทัวประ ทศ
ลขทีบัญชี 475 - 3 - 19100 - 1
ชือบัญชี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
หากผูสมัครรายใด มิไดดาเนินการชาระเงินคาสมัคร ตามวันทีกาหนด จะถือวาการสมัคร ปน มฆะ
หากมีขอสงสัย สอบถาม พิม ติม ดทีงานวิชาการ ละพัฒนานักศึกษา ทรศัพท 02 – 9869213 ตอ 7323 ,7397
6.3 ผู สมั ค รสอบจะตองสงหลั ก ฐานการสมั ค รอั พ หลด ฟล อกสาร นรู ป บบ PDF สงมาที
E-mail : walee@nurse.tu.ac.th ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว ซึ่งประกอบดวย
1) สา นาหลักฐานการชาระคาสมัคร
2) สา นา บระ บียน สดงผลการ รียนระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย
3) สา นาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ Passport ละสา นาทะ บียนบาน
4) หลักฐานการสอบภาษาอังกฤษ
5) หลักฐานการ ปลียนชือ – นามสกุล หรือสา นาทะ บียนสมรส (กรณีทีชือ- นามสกุล
มตรงกับหลักฐานการสมัครอืน)
7. กาหนดการสมัคร
กิจกรรม
1. รับสมัครที http://www.nurse.tu.ac.th
2. ชาระ งินคาสมัคร ทีธนาคารกรุง ทย จากัด (มหาชน) ทัวประ ทศ
ลขทีบัญชี 475 – 3 – 19100 – 1
ชือบัญชี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
3. ประกาศรายชือผูมีสิทธิสอบสัมภาษณ ที
http://www.nurse.tu.ac.th
4. สอบสัมภาษณ
5. ประกาศรายชือผูผานการคัด ลือก ที http://www.nurse.tu.ac.th
6. ประกาศรายชือผูมีสิทธิ ขาศึกษา ที http://www.nurse.tu.ac.th

Inter Program - admission 3
บัดนี – 12 มิถุนายน 2563
บัดนี – 13 มิถุนายน 2563
18 มิถุนายน 2563
21 มิถุนายน 2563
26 มิถุนายน 2563
3 กรกฎาคม 2563
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8. เงื่อนไขของผูมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
8.1 ตอง ปนผูผานการคัด ลือก ละมีสิทธิ ขาศึกษา นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตาม ครงการนี
8.2 ตอง ปนผูสา รจการศึกษาตามหลั กสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ทียบ ทา ละหาก
ปรากฏวาผูมีสิทธิ ขาศึกษา มสา รจการศึกษาตามทีกาหนด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะ มรับ ขาศึกษา
หากมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตรตรวจสอบพบภายหลั งวาผู มี สิ ท ธิ์ เขาศึ ก ษาคนใดมี คุ ณ สมบั ติ
ไมครบถวนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด จะถือวาการมีสิทธิ์เขาศึกษาในครั้งนี้ เปนโมฆะ และจะไมคืนเงิน
ใหไมวากรณีใดๆ
8.3 ม ปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอืน วน ต การศึกษา นมหาวิทยาลัย ปด
หรือการศึกษาหลักสูตรทาง กล (Online) ที ดรับปริญญา
8.4 ม ปนผูปวยหรืออยู นสภาวะที ปนอุปสรรคราย รงตอการศึกษา
8.5 ม ปนผูประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรม สือม สียอยางราย รง
8.6 หากมี ก ารตรวจสอบพบวาผู ซึ ง ดขึ นทะ บี ยน ปนนั ก ศึ กษา มมี คุ ณ สมบั ติ ห รือมี คุ ณ ลั ก ษณะ
ตองหามตามที มหาวิท ยาลั ย กาหนด ว หรือ ด ช อกสารหลั ก ฐานประกอบการขึ นทะ บี ย นอั น ปน ทจ
มหาวิทยาลัยจะ พิกถอนการขึนทะ บี ยนการ ปนนักศึกษา ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี
9. อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
นักศึกษาตองชาระธรรม นี ยมการศึกษาตลอดหลักสูตร ตามระ บียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวา
ดวยอัตราคาธรรม นียมการศึกษาชันปริญญาตรี ครงการปกติ บบ หมาจาย พ.ศ. 2555 ฉบับ ก ข พิม ติม
ครังที 9 พ.ศ. 2561 ดังนี
นักศึกษา ทย
: 37,700 บาท/ ภาคการศึกษา (ยก วนภาคฤดูรอน 23,740 บาท)
นักศึกษาชาวตางชาติ : 47,250 บาท/ ภาคการศึกษา (ยก วนภาคฤดูรอน 28,515 บาท)
ประกาศ ณ วันที 3 มิถุนายน พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารย ดร.ชาลี จริญลาภนพรัตน)
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ปฏิบัติการ ทนอธิการบดี

