
  
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

คณะพยาบาลศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564  

............................................. 
   โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ ) คณะพยาบาลศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564                   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอประกาศก าหนดการรับสมัครและการคัดเลือก ตลอดจนรายละเอียดต่างๆ 
ดังต่อไปนี้ 

1. สถานทีจ่ัดการเรียนการสอน 

หลั กสู ตรพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต  (หลั กสู ตรนานาชาติ ) คณ ะพยาบาลศาสตร์  ศึ กษาที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สงวนสิทธิ์ใน
การก าหนดสถานที่ศึกษาตามความเหมาะสม โดยมติสภามหาวิทยาลัย 

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 

    2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
          2.1.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาภาคสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ทั้งในและ
ต่างประเทศ ตามระบบการศึกษาของประเทศไทยหรือต่างประเทศ 

   หมายเหตุ: ผู้สมัครที่ก ำลังศึกษำหรือส ำเร็จกำรศึกษำจำกสถำบันกำรศึกษำในต่ำงประเทศ หรือ
โรงเรียนน ำน ำชำติ ในป ระ เทศ ไทย  ต้ อ งส่ งหลั กฐำนกำรศึ กษ ำให้ คณ ะพิ จำรณ ำตำมประกำศ
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ เรื่อง แนวทำงกำรเทียบวุฒิกำรศึกษำเท่ำกับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยของ
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ พ.ศ. 2562 ที่ก ำหนไไว้ 

2.1.2 ไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน เว้นแต่การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิด 
หรือการศึกษาหลักสูตรทางไกล (Online) ที่ได้รับปริญญา 

2.1.3 ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา 
2.1.4 ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 
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2.2 คุณสมบัตเิฉพาะของผู้สมัคร  
          2.2.1 กรณีเป็นผู้ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
หรือเทียบเท่าชั้นปีที่ 12 (Grade 12) 

 2.2.2 กรณเีป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาเทียบเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระบบอเมริกา/แคนาดา 
             - ผู้สมัครที่สอบ GED ก่อนเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 และมีผลสอบ GED 5 รายวิชา มีคะแนน

รวมไม่น้อยกว่า 2,250 คะแนน แต่ละวิชาต้องได้อย่างน้อย 410 คะแนน 

        - ผู้สมัครที่สอบ GED ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 และมีผลสอบ GED 4 รายวิชา โดยมี
คะแนนแต่ละวิชาอย่างน้อย 165 คะแนน โดยสามารถเทียบเท่าการจบมัธยมปลายในสายศิลป์-ภาษา หรือ 
ศิลป์-ค านวณ (เดิม) ได้เท่านั้น  

2.2.3 มีผลสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง และผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันยื่นใบสมัคร      
               1)  ตามเกณฑ์การรับเข้าหลักสูตรนานาชาติที่มหาวิทยาลัยก าหนดคือ  

 TOEFL Paper-based = 500  

 TOEFL Internet-based = 61  

 TU-GET Paper-based = 500  

 TU-GET Computer-based = 61 

 IELTS = 6.0   

 O-NET = 69  (ส าหรับผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาในประเทศไทย)    
                 2)  ตามเกณฑ์การรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ แบบมีเงื่อนไขคือ  

 TOEFL Paper-based = 400  

 TOEFL Internet-based = 32  

 TU-GET Paper-based = 400 

 TU-GET Computer-based = 32 

 IELTS = 4.5     

 O-NET = 45  (ส าหรับผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาในประเทศไทย)    
 

2.2.4  ในกรณีที่เป็นผู้สมัครต่างชาติที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษจากประเทศที ่
ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ (Official Language) ให้ยกเว้น การส่งผลสอบภาษาอังกฤษ 

2.2.5 มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มี โรคประจ าตัว ไม่มีความพิการหรือทุพพลภาพ อันเป็นอุปสรรค               
ต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ เช่น ตาบอดสีแม้แต่เพียงข้างเดียว ตาบอด หูหนวก หูตึง เป็นต้น 
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3.  จ านวนรับทั้งหลักสูตร 20 คน  
      มีการรับนักศึกษาจ านวน 2 รอบ ดังนี้ 

                    สาขาวิชา 
         รอบ Inter 
 Program-admission 1 

         รอบ Inter 
 Program-admission 2 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  
(ภาคปกติ) 

             15 คน              5 คน 

      หมายเหตุ :  กรณีจ ำนวนรับในรอบ Inter Program – admission 1 ไม่ครบตำมจ ำนวนทีร่ะบุ จะรับเพิ่มในรอบ                              
Inter Program – admission 2 จนครบตำมจ ำนวนที่ก ำหนไ 

  
4.  เงื่อนไขการสมัคร 
  4.1 ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์คนละ 1 สิทธิ์ ในการตัดสินใจเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถสมัคร
ได้หลายสาขาวิชาหรือสมัครรอบใดก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด แต่เมื่อยืนยันสิทธิ์แล้ว จะไม่สามารถสมัครเข้า
รับการคัดเลือกในรอบถัดไป หากต้องการสมัครในรอบถัดไป จะต้องสละสิทธิ์ที่มีอยู่ก่อน ซึ่งการยืนยันสิทธิ์และ
การสละสิทธิ์จะต้องด าเนินการผ่านระบบบริหารจัดการสิทธิ์ของ ทปอ. ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้เท่านั้น 
ทั้งนี้ การสละสิทธิ์ที่ได้รับแล้วเพ่ือใช้สิทธิ์ใหม่ จะกระท าได้เพียงครั้งเดียว การสละสิทธิ์นอกเหนือจากระยะเวลา
ไม่นับเป็นการสละสิทธิ์ในระบบกลาง 
     4 .2  ผู้ ส มั ค รต้ อ งต รวจ สอบ แล ะรั บ รอ งต น เอ งว่ ามี คุ ณ ส ม บั ติ ต ร งต าม ป ระก าศ รั บ ส มั ค ร  
หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือว่า
ผู้นั้นขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา กรณีท่ีเสียค่าสมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 
5.  วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก 

 5.1 เกณฑ์การคัดเลือก รอบ Inter Program - admission 1 และ รอบ Inter Program - admission 2 
      5.1.1 ผู้สมัครมีคุณสมบัติตามประกาศไว้ข้างต้น 
 5.1.2 คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ 
 5.2 เงื่อนไขอ่ืนๆ 

 5.2.1 ผู้มีสิทธิ์สอบต้องด าเนินการขั้นตอนต่างๆ ตามก าหนดการในประกาศนี้ และมาสอบสัมภาษณ์ใน
วัน และเวลาตามท่ีก าหนด มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์  
 5.2.2 คะแนนสอบภาษาอังกฤษที่ใช้ยื่นในการสมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ โดยจะ
น าผลคะแนนสอบครั้งที่ดีท่ีสุดมาพิจารณาคัดเลือก  
 5.2.3 ผู้สมัครที่ศึกษาในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาต้องยื่นใบรับรอง
จากโรงเรียนว่าก าลังศึกษา Grade 12 หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับ Grade 12 ภายใน
เดือนพฤษภาคม 2564 พร้อมทั้งผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคการศึกษา เป็นหลักฐาน
ประกอบการสมัคร ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องส่งหลักฐานซึ่งแสดงว่าส าเร็จการศึกษาให้คณะพยาบาลศาสตร์    
ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2564 มิฉะนั้น ผู้สมัครจะหมดสิทธิ์การเป็นนักศึกษา 
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 5.2.4 ผู้สมัครที่ศึกษาในสถาบันในต่างประเทศที่ยังไม่จบการศึกษาต้องยื่นใบรับรองจากโรงเรียนว่า
ก าลังศึกษา Grade 12 หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับ Grade 12 ภายในเดือนพฤษภาคม 
2564 พร้อมทั้งผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคการศึกษา เป็นหลักฐานประกอบการสมัคร  
 5.2.5 ผู้สมัครที่ศึกษาในระบบการศึกษาที่มิได้ค านวณค่า GPAX จะต้องยื่นจดหมายรับรองการเรียน
และความประพฤติจากอาจารย์ในสถาบันเดิม อย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นหลักฐานประกอบการสมัคร  
 5.2.6 การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  
 5.2.7 ผู้สมัครไม่สามารถขอรับเงินค่าสมัครคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิ้น 
 
6.  การรับสมัคร  
     6.1 สมัครและส่งเอกสารในระบบออนไลน์เท่านั้น ทางเว็บไซตท์ี ่www.nurse.tu.ac.th  
     6.2 ค่าสมัคร 1,000 บาท ที ่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทั่วประเทศ  
                เลขที่บัญชี 475 - 3 - 19100 - 1  
                ชื่อบัญชี  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)   
         หากผู้สมัครรายใด มิได้ด าเนินการช าระเงินค่าสมัคร ตามวันที่ก าหนด จะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ  
หากมีข้อสงสัย สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02 – 9869213 ต่อ 7323 หรือ  
E-mail : walee@nurse.tu.ac.th  
     
7.  ก าหนดการสมัคร  
     ผู้สมัครลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS 64 ที่ student.mytcas.com ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564  

รายละเอียด Inter Program - admission 1      Inter Program - admission 2      

1. รับสมัครที ่www.nurse.tu.ac.th 1 – 31 มีนาคม 2564  1 – 31 พฤษภาคม 2564 
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 

สัมภาษณ์ ที ่www.nurse.tu.ac.th  
13 เมษายน 2564 11 มิถุนายน 2564 

3. สอบสัมภาษณ์  24 เมษายน 2564 19 มิถุนายน 2564 

4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
www.nurse.tu.ac.th 

7 พฤษภาคม 2564 30 มิถุนายน 2564 

5. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบบริหาร
จัดการสิทธิ์ของ ทปอ. (Clearing 
house ที่ student.mytcas.com 

10 – 11 พฤษภาคม 2564 - 

6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ที่ 
www.nurse.tu.ac.th 

1 มิถุนายน 2564  12 กรกฎาคม 2564 

* ผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องด าเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบบริหารจัดการสิทธิ์ ของ  ทปอ. 
(Clearing house) ตามช่วงเวลาที่ก าหนด โดยขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษาให้เป็นไปตาม
กระบวนการจัดการและข้ันตอนของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ก าหนด 

http://www.nurse.tu.ac.th/
mailto:walee@nurse.tu.ac.th
http://www.nurse.tu.ac.th/
http://www.nurse.tu.ac.th/
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8.  หลักฐานประกอบการสมัคร ผู้สมัครลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
     8.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ ส าเนา Passport        1  ชุด 
     8.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน            1  ชุด 
     8.3 ส าเนาหลักฐานซึ่งแสดงว่าส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า      1  ชุด 
          เช่น ส าเนาวุฒิการศึกษา ส าเนาใบรับรองหรือใบเทียบวุฒิตามที่ระบุในเงื่อนไขการสมัคร 
     8.4 ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (Transcript)        1  ชุด 
     8.5 ส าเนาหลักฐานการสอบภาษาอังกฤษ          1  ชุด   
     8.6 หลักฐานการช าระค่าสมัคร           1  ชุด 
     8.7 ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล หรือส าเนาทะเบียนสมรส        1  ชุด 
          (กรณีที่ชื่อ-นามสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอ่ืน) 
     8.8 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1-2 นิ้ว       1  รูป 
 

หมายเหตุ : ผู้สมัครต้องน าหลักฐานตัวจริงในข้อ 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 และ 8.5 มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ 
 
9.  การจัดระดับพื้นฐานความรู้ภาษาต่างประเทศส าหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
  ม ห า วิ ท ย าลั ย ธ ร รม ศ า ส ต ร์  ได้ มี ก า ร ก า ห น ด ให้ ผู้ ที่ ผ่ า น ก า ร คั ด เลื อ ก เข้ า ศึ ก ษ า ใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกคนจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษและสมรรถนะ GREATS เพ่ือ
น าไปใช้ในการประเมินสมรรถนะ และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา รวมทั้งน าไปจัดท าระบบ
ส าหรับการส่งเสริมการสร้างสมรรถนะตามแนวทาง GREATS เพ่ือให้นักศึกษาพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพสูงสุด
ตามศักยภาพของแต่ละคน ซึ่งน าไปสู่การเป็นผู้น ารุ่นใหม่ที่ประสบความส าเร็จในศตวรรษที่ 21 
 
10.  เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  
      10.1 ต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามหลักสูตรนี้  
      10.2 ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และหากปรากฏ
ว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตามที่ก าหนด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะไม่รับเข้าศึกษา  
 หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคนใดมีคุณสมบัติ 
ไม่ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษาในครั้งนี้  เป็นโมฆะ และจะไม่คืนเงิน  
ให้ไม่ว่ากรณีใดๆ   
      10.3 การขึ้นทะเบียนนักศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2561  
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11. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
     นักศึกษาต้องช าระธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่า   

ด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรี โครงการปกติแบบเหมาจ่าย พ.ศ. 2555 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2561 ดังนี้       

  นักศึกษาไทย   :  35,300 บาท/ ภาคการศึกษา  (ยกเว้นภาคฤดูร้อน  23,740 บาท) 
  นักศึกษาชาวต่างชาติ  :  44,850 บาท/ ภาคการศึกษา   (ยกเว้นภาคฤดูร้อน  28,515 บาท) 

       ประกาศ  ณ   วันที่   กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2564 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  เจริญลาภนพรัตน์) 
   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
   ปฏิบัติการแทนอธิการบดี          
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