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ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เร่ือง  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (หลกัสูตรสองสถาบัน) และ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ประจ าปีการศึกษา 2565  

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

โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ ) (หลักสูตรสองสถาบัน) และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ )              
คณะวิศวกรรมศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอประกาศก าหนดการรับสมัคร และการคัดเลือก 
ตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
   
1. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรสองสถาบัน) ศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
และมหาวิท ยาลั ยค วาม ร่ วมมื อ ในต่ า งป ระ เทศ  ส าห รับ หลั กสู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบัณ ฑิ ต  (หลั กสู ต รนาน าชาติ )                         
ศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 

2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
2.1.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายของช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทั้งใน และ

ต่างประเทศ ตามระบบการศึกษาของประเทศไทยหรือต่างประเทศ 
หมายเหตุ : ผู้สมัครที่ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ หรือโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย   
ต้องส่งหลักฐานการศึกษาให้คณะฯ พิจารณาตามเกณฑ์การเทียบคุณวุฒิท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศไว้ 

2.1.2 ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา 
2.1.3 ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  
มีผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษประเภทใดประเภทหน่ึง และผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันท่ีสมัคร ดังต่อไปนี้ 

1) ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ตามเกณฑ์การรับเข้าหลักสูตรนานาชาติ) ดังนี้ TU-GET (PBT) ไม่ต่ ากว่า 500 หรือ  
TU-GET (CBT) ไม่ต่ ากว่า 61 หรือ TOEFL (PBT) ไม่ต่ ากว่า 500 หรือ TOEFL (IBT) ไม่ต่ ากว่า 61 หรือ IELTS ไม่ต่ ากว่า 6.0 หรือ 

2)  ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (แบบมีเง่ือนไข) กรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นตามเกณฑ์ ข้อ 1) ข้างต้น 
คณะฯ จะรับพิจารณาแบบมีเง่ือนไข โดยเข้าเรียนวิชาปรับพื้นฐานด้านภาษาเพิ่มเติมตามที่คณะฯ ก าหนดก่อนเปิดภาคการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2565 ซึ่งผู้สมัครต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ ดังนี้ TU-GET (PBT) ไม่ต่ ากว่า 400 หรือ       
TU-GET (CBT) ไม่ต่ ากว่า 32 หรือ TOEFL (PBT) ไม่ต่ ากว่า 400 หรือ TOEFL (IBT) ไม่ต่ ากว่า 32 หรือ IELTS ไม่ต่ ากว่า 4.5 
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3. จ านวนรับทั้งหลักสูตร  
หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครมีจ านวน ดังนี้  

ชื่อหลักสูตรและสาขาวิชา จ านวนรับรวมทุกหลักสูตร (แยกสาขาช่วงชัน้ปีที่ 2) 
 รอบ Inter 

Portfolio 1  
 

รอบ Inter 
Program 

Admission 1 

รอบ Inter 
Program 

Admission 2 

TCAS รอบ 1.2 
Portfolio 

 

TCAS รอบ 3 
Admission  

(รับผ่าน ทปอ.) 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
(หลักสูตรนานาชาติ)  
(หลักสูตรสองสถาบัน) 

70 30 12 30 30 

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี

5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
(หลักสูตรนานาชาติ) 

20 20 5 15 20 

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาวศิวกรรมเคม ี

5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

หมายเหตุ : 1. กรณีจ านวนรับนักศึกษาในแต่ละรอบไม่ครบตามจ านวนท่ีระบุ จะปรับเพิ่มในรอบถัดไปจนครบตามจ านวนท่ีต้องการ  
2. คณะฯ มีการเปิดรับในรอบ TCAS รอบ 1.2 Portfolio ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ท่ี www.tuadmissions.in.th และ TCAS 

รอบ 3 Admission ผ่านระบบการรับของทปอ. ผู้สมัครสามารถติดตามรายละเอียดได้ท่ี student.mytcas.com 
 

4. เง่ือนไขการสมัคร  
4.1 ผู้สมัครทุกคน มีสิทธ์ิคนละ 1 สิทธิ์ ในการตัดสินใจเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี ้ผู้สมัครสามารถสมัครได้หลายหลักสูตรหรือ

สมัครรอบใดก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด แต่เมื่อยืนยันสิทธิ์แล้ว จะไม่สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกในรอบถัดไป จะต้องสละสิทธิ์  
ที่มีอยู่ก่อน ซึ่งการยืนยันสิทธิ์และการสละสิทธิ์จะต้องด าเนินการผ่านระบบบริหารจัดการสิทธิ์ของ ทปอ. ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
ไว้เท่านั้น ทั้งนี้ การสละสิทธิ์ที่ได้รับแล้วเพื่อใช้สิทธิ์ใหม่ จะกระท าได้เพียงครั้งเดียว การสละสิทธิ์นอกเหนือจากระยะเวลาไม่นั บเป็น
การสละสิทธ์ิในระบบกลาง 

4.2 ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบในภายหลัง
และพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติ ไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา กรณี ช าระเงิน    
ค่าสมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
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5. วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก  
5.1 รอบ Inter Portfolio 1  
เกณฑ์การคัดเลือกจะพิจารณาจาก 3 ช่องทาง ประกอบด้วย  

5.1.1 ช่องทางที่ 1 พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) จดหมายแนะน าตัว Statement of Purpose และผลคะแนน
ภาษาอังกฤษ และสอบสัมภาษณ์ โดยแฟ้มสะสมงานต้องเป็นผลงานวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  

หรือ 
5.1.2 ช่องทางที่ 2 พิจารณาผลการเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (หรือเทียบเท่าทั้งในและต่างประเทศ) ไม่น้อยกว่า          

5 ภาคการศึกษา และผลคะแนนภาษาอังกฤษ และสอบสัมภาษณ์ โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่ต่ ากว่า 
2.75 และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ไม่ต่ ากว่า 2.75 ทั้งนี้ หากผลการเรียนไม่แสดงผลในรูปแบบเกรดเฉลี่ยจาก 4.00         
การพิจารณาเทียบเคียงเป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการการคัดเลือกในการเทียบผลการเรียน 

หรือ 
5.1.3 ช่องทางที่ 3 พิจารณาผลคะแนนมาตรฐานสากล หรือคะแนนความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) 

และผลคะแนนภาษาอังกฤษ และสอบสัมภาษณ์ (เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้        
1) ผลคะแนน SAT I ประกอบด้วย Math ไม่น้อยกว่า 620 คะแนน และ Evidence – Based Reading and 

Writing ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน หรือ 
2) ผลคะแนน IB Diploma /IB Diploma Course Results (IBCR) ประกอบด้วย Math และ Physics ไม่น้อยกว่า                       

5 คะแนน หรือ 
3) ผลคะแนน ACT ประกอบด้วย ACT Composite score ไม่น้อยกว่า 21 คะแนน และ Math & Science         

ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน หรือ 
4) ผลคะแนน GCE ‘A’ level ประกอบด้วย Math และ Physics ไม่น้อยกว่า C หรือ 
5) ผลคะแนน GED ประกอบด้วย Math และ Science ไม่น้อยกว่า 160 คะแนน หรือ  
6) ผลคะแนน GSAT ประกอบด้วย Math ไม่น้อยกว่า 620 คะแนน และ Reading ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน หรือ 
7) ผลคะแนน PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ หรือ PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ หรือ PAT3 ความถนัดทาง 

วิศวกรรมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน 
5.2 รอบ Inter Program Admission 1 และ Inter Program Admission 2  
เกณฑ์การคัดเลือกจะพิจารณาจาก 2 ช่องทาง ประกอบด้วย  

5.2.1 ช่องทางที่ 1 พิจารณาผลการเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (หรือเทียบเท่าทั้งในและต่างประเทศ) ไม่น้อยกว่า          
5 ภาคการศึกษา และผลคะแนนภาษาอังกฤษ และสอบสัมภาษณ์ โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่ต่ ากว่า 
2.75 และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ไม่ต่ ากว่า 2.75 ทั้งนี้ หากผลการเรียนไม่แสดงผลในรูปแบบเกรดเฉลี่ยจาก 4.00         
การพิจารณาเทียบเคียงเป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการการคัดเลือกในการเทียบผลการเรียน 

หรือ 
5.2.2 ช่องทางที่ 2 พิจารณาผลคะแนนมาตรฐานสากล หรือคะแนนความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) 

และผลคะแนนภาษาอังกฤษ และสอบสัมภาษณ์ (เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้     
1) ผลคะแนน SAT I ประกอบด้วย Math ไม่น้อยกว่า 620 คะแนน และ Evidence – Based Reading and 

Writing ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน หรือ 
2) ผลคะแนน IB Diploma /IB Diploma Course Results (IBCR) ประกอบด้วย Math และ Physics ไม่น้อยกว่า                       

5 คะแนน หรือ 
3) ผลคะแนน ACT ประกอบด้วย ACT Composite score ไม่น้อยกว่า 21 คะแนน และ Math & Science         

ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน หรือ 
4) ผลคะแนน GCE ‘A’ level ประกอบด้วย Math และ Physics ไม่น้อยกว่า C หรือ 
5) ผลคะแนน GED ประกอบด้วย Math และ Science ไม่น้อยกว่า 160 คะแนน หรือ  
6) ผลคะแนน GSAT ประกอบด้วย Math ไม่น้อยกว่า 620 คะแนน และ Reading ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน หรือ 
7) ผลคะแนน PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ หรือ PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ หรือ PAT3 ความถนัดทาง 

วิศวกรรมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน 
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5.3 เง่ือนไขอื่น ๆ 
5.3.1 ผู้มีสิทธ์ิสอบต้องด าเนินการขั้นตอนต่าง ๆ ตามก าหนดในประกาศนี้  
5.3.2 ในการคัดเลือกผู้ผ่านการพิจารณา คณะกรรมการจะพิจารณาจากผู้สมัครที่มีคะแนนรวมเรียงตามล าดับตามเกณฑ์

คะแนนท่ีก าหนด ตามจ านวนนักศึกษาที่รับได้  

5.3.3 ผู้สมัครจากโรงเรียนนานาชาติ 
1) ผู้สมัครที่ศึกษาในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาต้องยื่นใบรับรองจากโรงเรียนว่า      

ก าลังศึกษา Grade 12 หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับ Grade 12 ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 พร้อมทั้งผล
การศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย 4 ภาคการศึกษา เป็นหลักฐานประกอบการสมัคร 

2) ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ ในประเทศไทย ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ยังไม่ ได้รับการรับรอง             
จากกระทรวงศึกษาธิการ หรือ จากสถาบันในต่างประเทศจะต้องยื่นหลักฐานการส าเร็จการศึกษาเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลายที่
เป็นไปตามเกณฑ์การเทียบวุฒิท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศไว้  

5.3.4 ผู้สมัครจากสถาบันในต่างประเทศ 
ผู้สมัครที่ศึกษาสถาบันในต่างประเทศท่ียังไม่ส าเร็จการศึกษาต้องยื่นใบรับรองจากทางโรงเรียนว่า ก าลังศึกษา Grade 12 หรือ

เทียบเท่า และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับ Grade 12 ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 พร้อมทั้งผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษา     
ตอนปลาย 4 ภาคการศึกษา เป็นหลักฐานประกอบการสมัคร นอกจากน้ี ผู้สมัครจะต้องสง่หลักฐานการศึกษาที่ระบุว่า ส าเร็จการศึกษา 
ให้คณะภายในวันแรกของการเรียนในภาค 1 ปีการศึกษา 2565 มิฉะนั้น ผู้สมัครจะหมดสิทธ์ิการเป็นนักศึกษาของคณะ  

5.3.5 การพิจารณาและตัดสินของคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ถือเป็นที่สิ้นสุด 
5.3.6 ผู้สมัครไม่สามารถขอรับเงินค่าสมัครคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
6. การรับสมัคร  

6.1 รายละเอียดขั้นตอนการสมัคร 
6.1.1 สมัครในระบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.tep.engr.tu.ac.th/admission  ตามรายละเอียดและขั้นตอนท่ีก าหนด 
6.1.2 พิมพ์ใบช าระเงินค่าสมัคร จ านวน 1,000 บาท และน าไปช าระเงินท่ีเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาทั่วทั้งประเทศ 

ตามวันท่ีก าหนด ส าหรับผู้สมัครที่ก าลังศึกษา ณ ต่างประเทศ ช าระค่าสมัครด้วยการโอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทย สาขาย่อย มธ. รังสิต 
โดย Swift code: KRTHTHBK เลขที่บัญชี: 475-0-28547-1 ช่ือบัญชี: Social Academic Service Unit, Faculty of Engineering, 
TU หากผู้สมัครรายใดมิได้ด าเนินการช าระค่าสมัครตามวันท่ีก าหนดจะถือว่าการกรอกข้อมูลการสมัครเป็นโมฆะ  

6.1.3 ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัพโหลดไฟล์หลักฐานประกอบการสมัครพร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ ตามที่ก าหนดข้อ 8 ในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ และขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB ในระบบรับสมัครออนไลน์ 

หากมีข้อสงสัยประการใดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่อีเมล tep_admission@engr.tu.ac.th โทรศัพท์ 02 5643001-9 ต่อ 3256, 
3196, 3027-8 หรือ 08 3618 3410 
 
7. ก าหนดการรับสมัคร  
  ผู้สมัครลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS 65 ที่ student.mytcas.com ตั้งแต่วันท่ี 9 ธ.ค. 2564 

รายละเอียด Inter Portfolio 1 Inter Program  
Admission 1 

Inter Program 
Admission 2 

1. เปิดรับสมัคร 
ที่ www.tep.engr.tu.ac.th/admission 

8 พ.ย.– 3 ธ.ค. 64 1 – 23 มี.ค. 65 25 เม.ย. – 13 พ.ค. 65 

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบสมัภาษณ ์
www.tep.engr.tu.ac.th/admission 

22 ธ.ค. 64 1 เม.ย. 65 23 พ.ค. 65 

3. สอบสัมภาษณ ์
สถานท่ี: อาคารอ านวยการ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ศูนยร์ังสิต 

12 ม.ค. 65 8 เม.ย. 65 25 พ.ค. 65 

4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลอืก 
ที่ www.tep.engr.tu.ac.th/admission 

21 ม.ค. 65 22 เม.ย. 65 2 มิ.ย. 65 
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รายละเอียด Inter Portfolio 1 Inter Program  

Admission 1 
Inter Program 
Admission 2 

5. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบบริหาร
จัดการสิทธ์ิของทปอ.(Clearing house)  
ที่ student.mytcas.com 

7 – 8 ก.พ. 65 4 – 5 พ.ค. 65 8 – 9 มิ.ย. 65 

6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา  
(ท่ียืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา)  
ที ่www.tep.engr.tu.ac.th/admission 

21 ก.พ. 65 18 พ.ค. 65 15 มิ.ย. 65 

หมายเหตุ : 
ผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องด าเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบบริหารจัดการสิทธิ์ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(ทปอ.) (Clearing House) ตามช่วงเวลาที่ก าหนด โดยขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาให้เป็นไปตามกระบวนการจัดการและขั้นตอน 
ที่ ทปอ. ก าหนด 
 
8. หลักฐานประกอบการสมัคร 

8.1 รอบ Inter Portfolio 1   
8.1.1 Portfolio และ จดหมายแนะน าตัว Statement of Purpose (แนบรวมใน Portfolio) 
8.1.2 รูปถ่ายสี ขนาด 1 น้ิว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไมส่วมแว่นตาด า) 
8.1.3 เอกสารระบตุัวตนผู้สมคัร ได้แก่ ส าเนาบตัรประชาชน (หรือ ส าเนาหนังสือเดินทาง ส าหรับนักศึกษาต่างชาติ)  
8.1.4 เอกสารหลักฐานการศึกษา 

1) กรณีส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย จะต้องส่งหลักฐานซึ่งแสดงว่า  ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเท่า เช่น ส าเนาวุฒิการศึกษา ส าเนาใบรับรองหรือใบเทียบวุฒิตามที่ระบุในเง่ือนไขการสมัคร 

2) กรณีก าลังศึกษาอยู่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องส่งหลักฐานใบรับรองฉบับจริง ซึ่งมีอายุไม่เกิน 1 เดือน นับจากวัน
สมัคร 

8.1.5 หนังสือแสดงผลการศึกษาของผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (Transcript) ผู้ที่ส าเร็จ
การศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติหรือจากต่างประเทศต้องส่งหลักฐานการส าเร็จการศึกษาเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลายที่เป็นไปตาม
เกณฑ์การเทียบคุณวุฒิที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศไว้ 

8.1.6 ส าเนาหนังสือแสดงผลการสอบภาษาอังกฤษท่ีออกให้โดยสถาบันผู้จัดสอบ 
 * ผู้สมัครจะต้องน าเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครฉบับจริงทุกฉบับ มาแสดงต่อคณะฯ ในวันสอบสัมภาษณ ์

 

8.2 รอบ Inter Program Admission 1 และ Inter Program Admission 2  
8.2.1 รูปถ่ายสี ขนาด 1 น้ิว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไมส่วมแว่นตาด า) 
8.2.2 เอกสารระบตุัวตนผู้สมคัร ได้แก่ ส าเนาบตัรประชาชน (หรือ ส าเนาหนังสือเดินทาง ส าหรับนักศึกษาต่างชาติ)  
8.2.3 เอกสารหลักฐานการศึกษา 

 1)  กรณีส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย จะต้องส่งหลักฐานซึ่งแสดงว่า ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า เช่น ส าเนาวุฒิการศึกษา ส าเนาใบรับรองหรือใบเทียบวุฒิตามที่ระบุในเง่ือนไขการสมัคร 

2)  กรณีก าลังศึกษาอยู่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องส่งหลักฐานใบรับรองฉบับจริง ซึ่งมีอายุไม่ เกิน 1 เดือนนับจากวัน
สมัคร 

8.2.4 หนังสือแสดงผลการศึกษาของผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (Transcript) ผู้ที่ส าเร็จ
การศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติหรือจากต่างประเทศต้องส่งหลักฐานการส าเร็จการศึกษาเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลายที่เป็นไปตาม
เกณฑ์การเทียบคุณวุฒิท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศไว้ 

8.2.5 ส าเนาหนังสือแสดงผลการสอบภาษาอังกฤษท่ีออกให้โดยสถาบันผู้จัดสอบ 
 * ผู้สมัครจะต้องน าเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครฉบับจริงทุกฉบับ มาแสดงต่อคณะฯ ในวันสอบสัมภาษณ ์
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9. ข้อก าหนดเร่ืองการทดสอบสมรรถนะ GREATS และการจัดพ้ืนฐานความรู้ภาษาต่างประเทศส าหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
9.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถนะ GREATS เพื่อน าไปใช้ในการประเมินระดับ

สมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา ทั้งนี้ หากมีผลการทดสอบเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด       
จะได้รับการยกเว้นการเรียนวิชาศึกษาทั่วไปในส่วนที่เกี่ยวข้อง (ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การยกเว้น
การศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป ส่วนท่ี 1 ดูรายละเอียดได้ที่ https://tu.ac.th/academictu)  

9.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลคะแนนสอบวิชาสามัญภาษาอังกฤษ หรือ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ GCE A-Level 
หรือ IBDP หรือ NCEE จะได้รับการจัดให้เรยีนวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษตามระดับผลคะแนน หรือได้รับการยกเว้นการเรียนวิชาพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์การจัดการเรียนวิชาด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และ
ด้ า น ก า รคิ ด  อ่ า น  เขี ย น  อ ย่ า งมี วิ จ า รญ าณ  ส าห รั บ นั ก ศึ ก ษ า เข้ า ให ม่ ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ าต รี  ดู ร าย ล ะ เอี ย ด ได้ ที่  
https://tu.ac.th/academictu) 
 9.3 ผู้ไม่มผีลคะแนนภาษาอังกฤษให้สมัครสอบที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือหากไมป่ระสงค์จะสอบจะถูกจัดให้
เรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานตัวแรกสดุ 
 

10. เง่ือนไขของผู้มีสิทธิ์ขึน้ทะเบยีนเป็นนกัศึกษา 
10.1 ต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธ์ิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามหลักสูตรนี้ 
10.2 ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หากปรากฏว่าผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาไม่ส าเร็จ

การศึกษาตามที่ก าหนด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะไม่รับเข้าศึกษา หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตรวจสอบพบภายหลังพบว่า        
ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดจะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษาในครั้งนี้เป็นโมฆะ และจะไม่ได้รับ
เงินคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 10.3 การขึ้นทะเบียนนักศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
 

11. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
นักศึกษาต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ตามรายละเอียดที่ปรากฏในระเบียบและประกาศ ดังต่อไปนี้ 

 11.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาช้ันปริญญาตรี โครงการพิเศษ พ.ศ. 2553 
11.2 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมในการศึกษาโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต       

สองสถาบัน และโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2552 
 
  
                                      ประกาศ ณ วันท่ี            ตุลาคม พ.ศ. 2564 

 
 
 
                                    (รองศาสตราจารย์ ดร. พภิพ อุดร) 

  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
   ปฏิบัติการแทนอธิการบด ี
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