ประกา ม า ิทยาลัยธรรม า ตร์
เรื่อง การรับ มัครบุคคลเข้า ึก าในม า ิทยาลัยธรรม า ตร์ ระดับปริญญาตรี
ลัก ูตร ิ กรรม า ตรบัณฑิต ( ลัก ูตรนานาชาติ) ( ลัก ูตร อง ถาบัน) และ
ลัก ูตร ิ กรรม า ตรบัณฑิต ( ลัก ูตรนานาชาติ) คณะ ิ กรรม า ตร์
ประจาปีการ ึก า 2565
......................................................................
โดยที่ม า ิทยาลัยธรรม า ตร์ เ ็น มค รเปิดรับ มัครบุคคลเข้า ึก าโครงการปริญญาตรีภาคพิเ
ลัก ูตร ิ กรรม
า ตรบั ณ ฑิ ต ( ลั ก ู ต รนานาชาติ ) ( ลั ก ู ต ร อง ถาบั น ) และ ลั ก ู ต ร ิ กรรม า ตรบั ณ ฑิ ต ( ลั ก ู ต รนานาชาติ )
คณะ ิ กรรม า ตร์ ประจาปีการ ึก า 2565 ม า ิทยาลัยธรรม า ตร์ จึงขอประกา กา นดการรับ มัคร และการคัดเลือก
ตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. ถานที่จัดการเรียนการ อน
ลัก ูตร ิ กรรม า ตรบัณฑิต ( ลัก ูตรนานาชาติ) ( ลัก ูตร อง ถาบัน) ึก าที่ม า ิทยาลัยธรรม า ตร์ ูนย์รัง ิต
แล ะม า ิ ท ยาลั ย ค าม ร่ ม มื อ ในต่ า งป ระเท า รั บ ลั ก ู ต ร ิ กรรม า ตรบั ณ ฑิ ต ( ลั ก ู ต รนาน าชาติ )
ึก าที่ม า ิทยาลัยธรรม า ตร์ ูนย์รัง ิต
2. คุณ มบัติของผู้มี ิทธิ์ มัคร
2.1 คุณ มบัติทั่ ไป
2.1.1 เป็ น ผู้ าเร็จการ ึก า รือ กาลัง ึก าภาคการ ึก า ุด ท้ายของชั้ นมั ธยม ึ ก าปี ที่ 6 รือ เที ยบเท่าทั้ งใน และ
ต่างประเท ตามระบบการ ึก าของประเท ไทย รือต่างประเท
มายเ ตุ : ผู้ มัครที่กาลัง ึก า รือ าเร็จการ ึก าจาก ถาบันการ ึก าในต่างประเท รือโรงเรียนนานาชาติในประเท ไทย
ต้อง ่ง ลักฐานการ ึก าใ ้คณะฯ พิจารณาตามเกณฑ์การเทียบคุณ ุฒิที่กระทร ง ึก าธิการประกา ไ ้
2.1.2 ไม่เป็นผู้ป่ ย รืออยู่ใน ภา ะที่จะเป็นอุป รรคร้ายแรงต่อการ ึก า
2.1.3 ไม่เป็นผู้ประพฤติผิด ีลธรรมอันดี รือมีพฤติกรรมเ ื่อมเ ียอย่างร้ายแรง
2.2 คุณ มบัติเฉพาะของผู้ มัคร
มีผลคะแนนมาตรฐานภา าอังกฤ ประเภทใดประเภท นึ่ง และผล อบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึง ันที่ มัคร ดังต่อไปนี้
1) ผลคะแนนภา าอังกฤ (ตามเกณฑ์การรับเข้า ลัก ูตรนานาชาติ) ดังนี้ TU-GET (PBT) ไม่ต่าก ่า 500 รือ
TU-GET (CBT) ไม่ต่าก ่า 61 รือ TOEFL (PBT) ไม่ต่าก ่า 500 รือ TOEFL (IBT) ไม่ต่าก ่า 61 รือ IELTS ไม่ต่าก ่า 6.0 รือ
2) ผลคะแนนภา าอังกฤ (แบบมีเงื่อนไข) กรณีที่ผู้ มัครมีคะแนน อบภา าอังกฤ ไม่เป็นตามเกณฑ์ ข้อ 1) ข้างต้น
คณะฯ จะรับพิจารณาแบบมีเงื่อนไข โดยเข้าเรียน ิชาปรับพื้นฐานด้านภา าเพิ่มเติมตามที่คณะฯ กา นดก่อนเปิดภาคการ ึก า
ประจ าปี ก าร ึ ก า 2565 ซึ่ งผู้ มั ค รต้ อ งมี ค ะแนน อบภา าอังกฤ ไม่ ต่ าก ่ าเกณฑ์ ดั งนี้ TU-GET (PBT) ไม่ ต่ าก ่า 400 รื อ
TU-GET (CBT) ไม่ต่าก ่า 32 รือ TOEFL (PBT) ไม่ต่าก ่า 400 รือ TOEFL (IBT) ไม่ต่าก ่า 32 รือ IELTS ไม่ต่าก ่า 4.5
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3. จานวนรับทั้งหลักสูตร
หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครมีจานวน ดังนี้
ชื่อหลักสูตรและสาขาวิชา
จานวนรับรวมทุกหลักสูตร (แยกสาขาช่วงชัน้ ปีที่ 2)

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
(หลักสูตรนานาชาติ)
(หลักสูตรสองสถาบัน)
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
(หลักสูตรนานาชาติ)
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

รอบ Inter
Portfolio 1

รอบ Inter
Program
Admission 1

รอบ Inter TCAS รอบ 1.2 TCAS รอบ 3
Program
Portfolio
Admission
Admission 2
(รับผ่าน ทปอ.)

70

30

12

30

30

20

20

5

15

20

หมายเหตุ : 1. กรณีจานวนรับนักศึกษาในแต่ละรอบไม่ครบตามจานวนที่ระบุ จะปรับเพิ่มในรอบถัดไปจนครบตามจานวนที่ต้องการ
2. คณะฯ มีก ารเปิดรับในรอบ TCAS รอบ 1.2 Portfolio ผ่านระบบรับ สมัครออนไลน์ที่ www.tuadmissions.in.th และ TCAS
รอบ 3 Admission ผ่านระบบการรับของทปอ. ผู้สมัครสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ student.mytcas.com

4. เงื่อนไขการสมัคร
4.1 ผู้สมัครทุกคน มีสิทธิ์คนละ 1 สิทธิ์ ในการตัดสินใจเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถสมัครได้หลายหลักสูตรหรือ
สมัครรอบใดก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด แต่เมื่อยืนยันสิทธิ์แล้ว จะไม่สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกในรอบถัดไป จะต้องสละสิทธิ์
ที่มีอยู่ก่อน ซึ่งการยืนยันสิทธิ์และการสละสิทธิ์จะต้องดาเนินการผ่านระบบบริหารจัดการสิทธิ์ของ ทปอ. ภายในระยะเวลาที่ กาหนด
ไว้เท่านั้น ทั้งนี้ การสละสิทธิ์ที่ได้รับแล้วเพื่อใช้สิทธิ์ใหม่ จะกระทาได้เพียงครั้งเดียว การสละสิทธิ์นอกเหนือจากระยะเวลาไม่นั บเป็น
การสละสิทธิ์ในระบบกลาง
4.2 ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุ ณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบในภายหลัง
และพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติ ไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา กรณี ชาระเงิน
ค่าสมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
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5. ธิ ีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก
5.1 รอบ Inter Portfolio 1
เกณฑ์การคัดเลือกจะพิจารณาจาก 3 ช่องทาง ประกอบด้ ย
5.1.1 ช่องทางที่ 1 พิจารณาจากแฟ้ม ะ มงาน (Portfolio) จด มายแนะนาตั Statement of Purpose และผลคะแนน
ภา าอังกฤ และ อบ ัมภา ณ์ โดยแฟ้ม ะ มงานต้องเป็นผลงาน ิชาการทางด้าน ิทยา า ตร์ คณิต า ตร์และเทคโนโลยี
รือ
5.1.2 ช่อ งทางที่ 2 พิ จารณาผลการเรี ยนชั้ น มัธยม ึก าตอนปลาย ( รื อเที ย บเท่ าทั้ งในและต่ างประเท ) ไม่ น้ อยก ่ า
5 ภาคการ ึก า และผลคะแนนภา าอังกฤ และ อบ ัมภา ณ์ โดยมีเกรดเฉลี่ย ะ มในกลุ่ม าระการเรียนรู้ ิ ทยา า ตร์ไม่ต่าก ่า
2.75 และกลุ่ ม าระการเรี ย นรู้ค ณิ ต า ตร์ ไม่ ต่ าก ่า 2.75 ทั้ งนี้ ากผลการเรีย นไม่ แ ดงผลในรู ป แบบเกรดเฉลี่ ย จาก 4.00
การพิจารณาเทียบเคียงเป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการการคัดเลือกในการเทียบผลการเรียน
รือ
5.1.3 ช่องทางที่ 3 พิจารณาผลคะแนนมาตรฐาน ากล รือคะแนนค ามถนัดทาง ิชาการและ ิชาชีพ (อย่างใดอย่าง นึ่ง)
และผลคะแนนภา าอังกฤ และ อบ ัมภา ณ์ (เลือกใช้อย่างใดอย่าง นึ่ง) ดังนี้
1) ผลคะแนน SAT I ประกอบด้ ย Math ไม่ น้ อ ยก ่ า 620 คะแนน และ Evidence – Based Reading and
Writing ไม่น้อยก ่า 400 คะแนน รือ
2) ผลคะแนน IB Diploma /IB Diploma Course Results (IBCR) ประกอบด้ ย Math และ Physics ไม่น้อยก ่า
5 คะแนน รือ
3) ผลคะแนน ACT ประกอบด้ ย ACT Composite score ไม่ น้ อ ยก ่ า 21 คะแนน และ Math & Science
ไม่น้อยก ่า 20 คะแนน รือ
4) ผลคะแนน GCE ‘A’ level ประกอบด้ ย Math และ Physics ไม่น้อยก ่า C รือ
5) ผลคะแนน GED ประกอบด้ ย Math และ Science ไม่น้อยก ่า 160 คะแนน รือ
6) ผลคะแนน GSAT ประกอบด้ ย Math ไม่น้อยก ่า 620 คะแนน และ Reading ไม่น้อยก ่า 400 คะแนน รือ
7) ผลคะแนน PAT1 ค ามถนัดทางคณิต า ตร์ รือ PAT2 ค ามถนัดทาง ิทยา า ตร์ รือ PAT3 ค ามถนัดทาง
ิ กรรม า ตร์ ไม่น้อยก ่า 90 คะแนน
5.2 รอบ Inter Program Admission 1 และ Inter Program Admission 2
เกณฑ์การคัดเลือกจะพิจารณาจาก 2 ช่องทาง ประกอบด้ ย
5.2.1 ช่อ งทางที่ 1 พิ จารณาผลการเรี ยนชั้ น มัธยม ึก าตอนปลาย ( รื อเที ย บเท่ าทั้ งในและต่ างประเท ) ไม่ น้ อยก ่ า
5 ภาคการ ึก า และผลคะแนนภา าอังกฤ และ อบ ัมภา ณ์ โดยมีเกรดเฉลี่ย ะ มในกลุ่ม าระการเรียนรู้ ิทยา า ตร์ไม่ต่าก ่า
2.75 และกลุ่ ม าระการเรี ย นรู้ค ณิ ต า ตร์ ไม่ ต่ าก ่า 2.75 ทั้ งนี้ ากผลการเรีย นไม่ แ ดงผลในรู ป แบบเกรดเฉลี่ ย จาก 4.00
การพิจารณาเทียบเคียงเป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการการคัดเลือกในการเทียบผลการเรียน
รือ
5.2.2 ช่องทางที่ 2 พิจารณาผลคะแนนมาตรฐาน ากล รือคะแนนค ามถนัดทาง ิชาการและ ิชาชีพ (อย่างใดอย่าง นึ่ง)
และผลคะแนนภา าอังกฤ และ อบ ัมภา ณ์ (เลือกใช้อย่างใดอย่าง นึ่ง) ดังนี้
1) ผลคะแนน SAT I ประกอบด้ ย Math ไม่ น้ อ ยก ่ า 620 คะแนน และ Evidence – Based Reading and
Writing ไม่น้อยก ่า 400 คะแนน รือ
2) ผลคะแนน IB Diploma /IB Diploma Course Results (IBCR) ประกอบด้ ย Math และ Physics ไม่น้อยก ่า
5 คะแนน รือ
3) ผลคะแนน ACT ประกอบด้ ย ACT Composite score ไม่ น้ อ ยก ่ า 21 คะแนน และ Math & Science
ไม่น้อยก ่า 20 คะแนน รือ
4) ผลคะแนน GCE ‘A’ level ประกอบด้ ย Math และ Physics ไม่น้อยก ่า C รือ
5) ผลคะแนน GED ประกอบด้ ย Math และ Science ไม่น้อยก ่า 160 คะแนน รือ
6) ผลคะแนน GSAT ประกอบด้ ย Math ไม่น้อยก ่า 620 คะแนน และ Reading ไม่น้อยก ่า 400 คะแนน รือ
7) ผลคะแนน PAT1 ค ามถนัดทางคณิต า ตร์ รือ PAT2 ค ามถนัดทาง ิทยา า ตร์ รือ PAT3 ค ามถนัดทาง
ิ กรรม า ตร์ ไม่น้อยก ่า 90 คะแนน
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5.3 เงื่อนไขอื่น ๆ
5.3.1 ผู้มี ิทธิ์ อบต้องดาเนินการขั้นตอนต่าง ๆ ตามกา นดในประกา นี้
5.3.2 ในการคัดเลือกผู้ผ่านการพิจารณา คณะกรรมการจะพิจารณาจากผู้ มัครที่มีคะแนนร มเรียงตามลาดับตามเกณฑ์
คะแนนที่กา นด ตามจาน นนัก ึก าที่รับได้
5.3.3 ผู้ มัครจากโรงเรียนนานาชาติ
1) ผู้ มั ครที่ ึ ก าในโรงเรีย นนานาชาติ ในประเท ไทย ที่ ยั งไม่ าเร็จ การ ึ ก าต้ อ งยื่น ใบรับ รองจากโรงเรีย น ่ า
กาลัง ึ ก า Grade 12 รือ เที ยบเท่ า และคาด ่าจะจบการ ึก าระดับ Grade 12 ภายในเดื อนพฤ ภาคม 2565 พร้อ มทั้ งผล
การ ึก าระดับมัธยมตอนปลาย 4 ภาคการ ึก า เป็น ลักฐานประกอบการ มัคร
2) ผู้ มั ค รที่ าเร็ จ การ ึ ก าจากโรงเรี ย นนานาชาติ ในประเท ไทย ซึ่ ง เป็ น โรงเรี ย นที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ การรั บ รอง
จากกระทร ง ึก าธิการ รือ จาก ถาบันในต่างประเท จะต้องยื่น ลักฐานการ าเร็จการ ึก าเทียบเท่ามัธยม ึก าตอนปลายที่
เป็นไปตามเกณฑ์การเทียบ ุฒิที่กระทร ง ึก าธิการประกา ไ ้
5.3.4 ผู้ มัครจาก ถาบันในต่างประเท
ผู้ มัครที่ ึก า ถาบันในต่างประเท ที่ยังไม่ าเร็จการ ึก าต้องยื่นใบรับรองจากทางโรงเรียน ่า กาลัง ึก า Grade 12 รือ
เที ยบเท่า และคาด ่าจะจบการ ึก าระดับ Grade 12 ภายในเดือ นพฤ ภาคม 2565 พร้อมทั้ งผลการ ึก าระดับ มัธยม ึก า
ตอนปลาย 4 ภาคการ ึก า เป็น ลักฐานประกอบการ มัคร นอกจากนี้ ผู้ มัครจะต้อง ง่ ลักฐานการ ึก าที่ระบุ ่า าเร็จการ ึก า
ใ ้คณะภายใน ันแรกของการเรียนในภาค 1 ปีการ ึก า 2565 มิฉะนั้น ผู้ มัครจะ มด ิทธิ์การเป็นนัก ึก าของคณะ
5.3.5 การพิจารณาและตัด ินของคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะ ิ กรรม า ตร์ถือเป็นที่ ิ้น ุด
5.3.6 ผู้ มัครไม่ ามารถขอรับเงินค่า มัครคืนไม่ ่ากรณีใด ๆ ทั้ง ิ้น
6. การรับ มัคร
6.1 รายละเอียดขั้นตอนการ มัคร
6.1.1 มัครในระบบออนไลน์ ผ่านเ ็บไซต์ www.tep.engr.tu.ac.th/admission ตามรายละเอียดและขั้นตอนที่กา นด
6.1.2 พิมพ์ใบชาระเงินค่า มัคร จาน น 1,000 บาท และนาไปชาระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยได้ทุก าขาทั่ ทั้งประเท
ตาม ันที่กา นด า รับผู้ มัครที่กาลัง ึก า ณ ต่างประเท ชาระค่า มัครด้ ยการโอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทย าขาย่อย มธ. รัง ิต
โดย Swift code: KRTHTHBK เลขที่บัญชี: 475-0-28547-1 ชื่อบัญชี: Social Academic Service Unit, Faculty of Engineering,
TU ากผู้ มัครรายใดมิได้ดาเนินการชาระค่า มัครตาม ันที่กา นดจะถือ ่าการกรอกข้อมูลการ มัครเป็นโมฆะ
6.1.3 ผู้ มัครต้อง ่งเอก ารประกอบการ มัคร โดยอัพโ ลดไฟล์ ลักฐานประกอบการ มัครพร้อมลงนามรับรอง าเนา
ถูกต้องในเอก ารทุกฉบับ ตามที่กา นดข้อ 8 ในรูปแบบ PDF ร ม 1 ไฟล์ และขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB ในระบบรับ มัครออนไลน์
ากมีข้อ ง ัยประการใด อบถามเพิ่มเติมได้ที่อีเมล tep_admission@engr.tu.ac.th โทร ัพท์ 02 5643001-9 ต่อ 3256,
3196, 3027-8 รือ 08 3618 3410
7. กา นดการรับ มัคร
ผู้ มัครลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS 65 ที่ student.mytcas.com ตั้งแต่ นั ที่ 9 ธ.ค. 2564
รายละเอียด
Inter Portfolio 1
Inter Program
Admission 1
1. เปิดรับ มัคร
8 พ.ย.– 3 ธ.ค. 64
1 – 23 มี.ค. 65
ที่ www.tep.engr.tu.ac.th/admission
2. ประกา รายชื่อผู้มี ิทธิ์ อบ มั ภา ณ์
22 ธ.ค. 64
1 เม.ย. 65
www.tep.engr.tu.ac.th/admission
3. อบ ัมภา ณ์
12 ม.ค. 65
8 เม.ย. 65
ถานที่: อาคารอาน ยการ
คณะ ิ กรรม า ตร์ มธ. ูนย์รัง ิต
4. ประกา รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
21 ม.ค. 65
22 เม.ย. 65
ที่ www.tep.engr.tu.ac.th/admission
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Inter Program
Admission 2
25 เม.ย. – 13 พ.ค. 65
23 พ.ค. 65
25 พ.ค. 65
2 มิ.ย. 65

รายละเอียด

Inter Portfolio 1

Inter Program
Admission 1
4 – 5 พ.ค. 65

Inter Program
Admission 2
8 – 9 มิ.ย. 65

5. ยืนยัน ิทธิ์เข้า ึก าในระบบบริ าร
7 – 8 ก.พ. 65
จัดการ ิทธิ์ของทปอ.(Clearing house)
ที่ student.mytcas.com
6. ประกา รายชื่อผู้มี ิทธิเ์ ข้า ึก า
21 ก.พ. 65
18 พ.ค. 65
15 มิ.ย. 65
(ที่ยืนยัน ิทธิ์เข้า ึก า)
ที่ www.tep.engr.tu.ac.th/admission
มายเ ตุ :
ผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องดาเนินการยืนยัน ิทธิ์เข้า ึก าในระบบบริ ารจัดการ ิทธิ์ของ มาคมที่ประชุมอธิการบดีแ ่งประเท ไทย
(ทปอ.) (Clearing House) ตามช่ งเ ลาที่กา นด โดยขั้นตอนการยืนยัน ิทธิ์เข้า ึก าใ ้เป็นไปตามกระบ นการจัดการและขั้นตอน
ที่ ทปอ. กา นด
8. ลักฐานประกอบการ มัคร
8.1 รอบ Inter Portfolio 1
8.1.1 Portfolio และ จด มายแนะนาตั Statement of Purpose (แนบร มใน Portfolio)
8.1.2 รูปถ่าย ี ขนาด 1 นิ้ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ถ่าย น้าตรง ไม่ ม ม ก ไม่ มแ ่นตาดา)
8.1.3 เอก ารระบุตั ตนผู้ มัคร ได้แก่ าเนาบัตรประชาชน ( รือ าเนา นัง ือเดินทาง า รับนัก ึก าต่างชาติ)
8.1.4 เอก าร ลักฐานการ ึก า
1) กรณี าเร็จการ ึก าระดับมัธยมปลาย จะต้อง ่ง ลักฐานซึ่งแ ดง ่า าเร็จการ ึก าระดับมัธยม ึก าตอนปลาย
รือเทียบเท่า เช่น าเนา ุฒิการ ึก า าเนาใบรับรอง รือใบเทียบ ุฒิตามที่ระบุในเงื่อนไขการ มัคร
2) กรณีกาลัง ึก าอยู่ชั้นมัธยม ึก าปีที่ 6 จะต้อง ่ง ลักฐานใบรับรองฉบับจริง ซึ่งมีอายุไม่เกิน 1 เดือ น นับจาก ัน
มัคร
8.1.5 นัง ือแ ดงผลการ ึก าของผู้ มัครที่ าเร็จการ ึก ามัธยม ึก าตอนปลาย รือเทียบเท่า (Transcript) ผู้ที่ าเร็จ
การ ึก าจากโรงเรียนนานาชาติ รือจากต่างประเท ต้อง ่ง ลักฐานการ าเร็จการ ึก าเทียบเท่ามัธยม ึก าตอนปลายที่เป็นไปตาม
เกณฑ์การเทียบคุณ ุฒิที่กระทร ง ึก าธิการประกา ไ ้
8.1.6 าเนา นัง ือแ ดงผลการ อบภา าอังกฤ ที่ออกใ ้โดย ถาบันผู้จัด อบ
* ผู้ มัครจะต้องนาเอก าร ลักฐานประกอบการ มัครฉบับจริงทุกฉบับ มาแ ดงต่อคณะฯ ใน ัน อบ ัมภา ณ์
8.2 รอบ Inter Program Admission 1 และ Inter Program Admission 2
8.2.1 รูปถ่าย ี ขนาด 1 นิ้ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ถ่าย น้าตรง ไม่ ม ม ก ไม่ มแ ่นตาดา)
8.2.2 เอก ารระบุตั ตนผู้ มัคร ได้แก่ าเนาบัตรประชาชน ( รือ าเนา นัง ือเดินทาง า รับนัก ึก าต่างชาติ)
8.2.3 เอก าร ลักฐานการ ึก า
1) กรณี าเร็จการ ึก าระดับมัธยมปลาย จะต้อง ่ง ลักฐานซึ่งแ ดง ่า าเร็จการ ึก าระดับมัธยม ึก าตอนปลาย
รือเทียบเท่า เช่น าเนา ุฒิการ ึก า าเนาใบรับรอง รือใบเทียบ ุฒิตามที่ระบุในเงื่อนไขการ มัคร
2) กรณีกาลัง ึก าอยู่ชั้นมัธยม ึก าปีที่ 6 จะต้อง ่ง ลักฐานใบรับรองฉบับจริง ซึ่งมีอายุไม่ เกิน 1 เดือนนับจาก ัน
มัคร
8.2.4 นัง ือแ ดงผลการ ึก าของผู้ มัครที่ าเร็จการ ึก ามัธยม ึก าตอนปลาย รือเทียบเท่า (Transcript) ผู้ที่ าเร็จ
การ ึก าจากโรงเรียนนานาชาติ รือจากต่างประเท ต้อง ่ง ลักฐานการ าเร็จการ ึก าเทียบเท่ามัธยม ึก าตอนปลายที่เป็นไปตาม
เกณฑ์การเทียบคุณ ุฒิที่กระทร ง ึก าธิการประกา ไ ้
8.2.5 าเนา นัง ือแ ดงผลการ อบภา าอังกฤ ที่ออกใ ้โดย ถาบันผู้จัด อบ
* ผู้ มัครจะต้องนาเอก าร ลักฐานประกอบการ มัครฉบับจริงทุกฉบับ มาแ ดงต่อคณะฯ ใน ัน อบ ัมภา ณ์
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9. ข้อกา นดเรื่องการทด อบ มรรถนะ GREATS และการจัดพื้นฐานค ามรู้ภา าต่างประเท า รับผู้มี ิทธิ์เข้า ึก า
9.1 ผู้มี ิทธิ์เข้า ึก าในม า ิทยาลัยธรรม า ตร์ต้องเข้ารับการทด อบ มรรถนะ GREATS เพื่อนาไปใช้ในการประเมินระดับ
มรรถนะและทัก ะที่ จาเป็นใน ต รร ที่ 21 ของนัก ึก า ทั้งนี้ ากมีผลการทด อบเป็ นไปตามเกณฑ์ ที่ ม า ิท ยาลัยกา นด
จะได้รับการยกเ ้นการเรียน ิชา ึก าทั่ ไปใน ่ นที่เกี่ย ข้อง (ตามประกา ม า ิทยาลัยธรรม า ตร์ เรื่อง ลักเกณฑ์การยกเ ้น
การ ึก า ิชา ึก าทั่ ไป ่ นที่ 1 ดูรายละเอียดได้ที่ https://tu.ac.th/academictu)
9.2 ผู้มี ิทธิ์เข้า ึก าที่มีผ ลคะแนน อบ ิชา ามัญภา าอังกฤ รือ TU-GET รือ TOEFL รือ IELTS รือ GCE A-Level
รือ IBDP รือ NCEE จะได้รับการจัดใ ้เรียน ิชาพื้นฐานภา าอังกฤ ตามระดับผลคะแนน รือได้รับการยกเ ้นการเรียน ิชาพื้นฐาน
ภา าอังกฤ (ตามประกา ม า ิทยาลัยธรรม า ตร์ เรื่อง เกณฑ์การจั ดการเรียน ิชาด้านทัก ะการ ื่อ ารด้ ยภา าอังกฤ และ
ด้ า น ก า ร คิ ด อ่ า น เขี ย น อ ย่ า งมี ิ จ า ร ญ า ณ า รั บ นั ก ึ ก า เข้ า ใ ม่ ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี ดู ร าย ล ะ เอี ย ด ได้ ที่
https://tu.ac.th/academictu)
9.3 ผู้ไม่มผี ลคะแนนภา าอังกฤ ใ ้ มัคร อบที่ ถาบันภา า ม า ิทยาลัยธรรม า ตร์ รือ ากไม่ประ งค์จะ อบจะถูกจัดใ ้
เรียน ิชาภา าอังกฤ ระดับพื้นฐานตั แรก ดุ
10. เงื่อนไขของผู้มี ิทธิ์ขนึ้ ทะเบียนเป็นนัก ึก า
10.1 ต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและมี ิทธิ์เข้า ึก าในม า ิทยาลัยธรรม า ตร์ ตาม ลัก ูตรนี้
10.2 ต้องเป็นผู้ าเร็จการ ึก าตาม ลัก ูตรมัธยม ึก าตอนปลาย (ม.6) รือเทียบเท่า ากปรากฏ ่าผู้มี ิทธิ์เข้า ึก าไม่ าเร็จ
การ ึก าตามที่กา นด ม า ิทยาลัยธรรม า ตร์จะไม่รับเข้า ึก า ากม า ิทยาลัยธรรม า ตร์ตร จ อบพบภาย ลัง พบ ่า
ผู้มี ิทธิ์เข้า ึก าคนใดมีคุณ มบัติไม่ครบถ้ นตามที่ม า ิทยาลัยกา นดจะถือ ่าการมี ิทธิ์เข้า ึก าในครั้งนี้เป็นโมฆะ และจะไม่ได้รับ
เงินคืนไม่ ่ากรณีใด ๆ ทั้ง ิ้น
10.3 การขึ้นทะเบียนนัก ึก า ใ ้เป็นไปตามข้อบังคับม า ิทยาลัยธรรม า ตร์ ่าด้ ยการ ึก าระดับปริญญาตรี พ. . 2561
11. อัตราค่าธรรมเนียมการ ึก า
นัก ึก าต้องเ ียค่าธรรมเนียมการ ึก าตลอด ลัก ูตร ตามรายละเอียดที่ปรากฏในระเบียบและประกา ดังต่อไปนี้
11.1 ระเบียบม า ิทยาลัยธรรม า ตร์ ่าด้ ยอัตราค่าธรรมเนียมการ ึก าชั้นปริญญาตรี โครงการพิเ พ. . 2553
11.2 ประกา ม า ิท ยาลัยธรรม า ตร์ เรื่อ ง อั ต ราค่ าธรรมเนี ย มในการ ึก าโครงการ ลั ก ู ตร ิ กรรม า ตรบั ณ ฑิ ต
อง ถาบัน และโครงการ ลัก ูตร ิ กรรม า ตรบัณฑิตภาคภา าอังกฤ แ ่งม า ิทยาลัยธรรม า ตร์ พ. . 2552
ประกา ณ ันที่
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ตุลาคม พ. . 2564

(รอง า ตราจารย์ ดร. พิภพ อุดร)
รองอธิการบดีฝ่าย ิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี
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