ข้อกําหนดการทดสอบสมรรถนะนักศึกษา ปี 2560
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ต้องเข้าทดสอบสมรรถนะ 2 ด้าน คือ
1. สมรรถนะด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
2. สมรรถนะด้านการคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบสมรรถนะ สําหรับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 ดังนี้
วันสอบ
เวลา
สถานที่สอบ
รอบเช้า 8.30 – 12.00 น.
ทั้งรอบเช้า และรอบบ่าย
3 – 31 8.30 น.
อนุญาตเข้าห้องสอบ
มีสถานที่สอบ 3 แห่ง
ก.ค. 60 8.40 น.
รับฟังคําชี้แจงก่อนสอบ
1) ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาส
9.00-12.00 น. เวลาสอบ
ราชนครินทร์ ชั้น 4
รอบบ่าย 13.00 - 16.30 น.
2) อาคารวิทยบริการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
13.00 น.
อนุญาตเข้าห้องสอบ
ห้อง 109
13.10 น.
รับฟังคําชี้แจงก่อนสอบ 3) อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ ชั้น 2
13.30-16.30 น. เวลาสอบ
ห้องคอมพิวเตอร์ เลขที่ห้อง 2038,2039
ข้อกําหนดที่นักศึกษาต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้
1. เอกสารที่ต้องแสดงในวันทดสอบ คือ
1) บัตรประจําตัวสอบที่พิมพ์จากระบบสํานักงานทะเบียนนศ.
(กด Ctrl+P เพื่อสั่งพิมพ์หน้านี้ สําหรับใช้เป็นบัตรประจําตัวสอบ ที่ www.reg.tu.ac.th)
2) บัตรประจําตัวที่ทางราชการออกให้และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / ใบขับขี่
2. แต่งกายชุดนักศึกษา / นักเรียน / ชุดสุภาพ
3. รายงานตัวและเข้าห้องสอบตามวัน เวลา และสถานที่ ตามที่ระบุในบัตรประจําตัวสอบเท่านั้น
4. ไม่อนุญาตให้นําสิ่งของใดๆ เข้าห้องสอบทั้งสิ้น ยกเว้น บัตรที่ส่วนราชการออกให้ (ตามข้อ 1)
5. ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบหลังเวลา 9.00 น. (เช้า) หรือ 13.30 น. (บ่าย) แล้วแต่กรณี
6. ไม่อนุญาตให้เปิดการสืบค้นข้อมูลใดๆ ทั้งสิ้นระหว่างการสอบ
7. ไม่สามารถหยุดทําข้อสอบหรือย้อนกลับไปทําข้อสอบได้ เนื่องจากการทดสอบเป็น Computer-Based
8. ไม่อนุญาตให้กลับเข้าห้องสอบได้อีก หากนักศึกษาออกจากห้องสอบในระหว่างเวลาสอบ
9. หากนักศึกษาไม่มาเข้าสอบ ต้องเรียนในระดับพื้นฐานเท่านั้น
10. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Smart Center)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อีเมล : smart@tbs.tu.ac.th โทร.02-613-2199,
02-224-9730, 02-226-4511

Requirements for Student Competency Testing, Academic Year 2017
All freshman students must be tested in
1. Communicative English
2. Critical Thinking, Reading and Writing
Test venues, dates, and time shall be determined by Thammasat University for new students
registered at the undergraduate level starting from the academic year 2017.
All students are required to be tested as follows:
Testing Dates
July 3rd - 31st ,
2017

Time
Testing Venue
Both morning and afternoon
Morning Session 8:30 – 12:00 hrs.
8:30 hrs. Admittance into the testing room sessions will be held at 3 testing venues :
1) Krom Luang Naradhiwas
8:40 hrs. Pre-test announcements
Rajanagarindra Learning
9:00 - 12:00 hrs. Examination
Centre. 4th floor
Afternoon Session 13:00 – 16:30 hrs.
13:00 hrs. Admittance into the testing room 2) Resources Building
Computer Lab, 109
13:10 hrs. Pre-test announcements
3) SC Building 2nd Floor, Computer
13:30 - 16:30 hrs. Examination
room number 2038 and 2039

Requirements for Testing
1. Documents to be presented on the testing date include:
1) The ID test card printed from the website.
(Click Ctrl+P to print this page for use as a test card. at www.reg.tu.ac.th)
2) Citizen ID cards or passports or driving license cards.
2. Students must dress in university uniform or student uniform or modest attire.
3. Show up on date, time and venue as stated in the ID test card only.
4. Not allowed to bring anything into the testing room, may bring only the documents as mentioned
in item 1.
5. Not allowed to enter the testing room after 9:00 hrs. for the morning session or 13.30 hrs.
for the afternoon session.
6. Not allowed to use search engines to find any information during the test.
7. The test cannot be stopped or reversed since it is the computer – based test.
8. Not allowed to come back into the testing room after leaving for any reasons.
9. In case of missing the tests, the students must register for all relevant subjects.
10. For further enquiries, please contact Scholastic Management Aptitude Requirement Test
(SMART) Center at Thammasat Business School. /E-mail : smart@tbs.tu.ac.th
Tel. 02-613-2199, 02-224-9730, 02-226-4511

