ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เรื่อง การรับบุคคลเขาศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรและการจัดการเชิงธุรกิจ (ปริญญาโท)
คณะวิศวกรรมศาสตร และ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประจําป.การศึกษา 2558 รอบที่ 3
......................................................................

โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เห็นสมควรเปดรับสมัครผูประสงคจะเขาศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมศาสตรและการจั ด การเชิ ง ธุ ร กิ จ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร และ คณะพาณิ ช ยศาสตรและการบั ญ ชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจําป.การศึกษา 2558 รอบที่ 3 จึงขอประกาศรายละเอียดวิธีการรับสมัครและการคัดเลือก
ดังต5อไปนี้
ลักษณะเด4นของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรและการจัดการเชิงธุรกิจเป8นการบูรณาการและเชื่อมต5อองคความรูทางวิศวกรรมศาสตรและ
พาณิชยศาสตรเขาดวยกัน เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรูและทักษะดานการจัดการทางวิศวกรรม การพาณิชย และการจัดการ
เชิงธุรกิจในระดับสูง เพื่อเป8นพื้นฐานที่สําคัญในการเป8นผูประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวของกับงานทางวิศวกรรม
ชื่อปริญญาโท
(ชื่อเต็มภาษาไทย)
(ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ)
(ชื่อย5อภาษาไทย)
(ชื่อย5อภาษาอังกฤษ)

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมศาสตรและการจัดการเชิงธุรกิจ)
Master of Engineering (Engineering and Business Management)
วศ.ม. (วิศวกรรมศาสตรและการจัดการเชิงธุรกิจ)
M.Eng. (Engineering and Business Management)

การจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรและการจัดการเชิงธุรกิจ ในระดับปริญญาโท เป8นหลักสูตรที่ใชเวลาเรียน 2 ป. หรือ 1.5 ป.
(สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตร EBM) โดยจัดการเรียนการสอนเป8นภาษาไทย และศึกษาแบบเต็มเวลา
(ภาคกลางวัน) ในระบบทวิภาค (ป.ละ 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยมีภาคฤดูรอนดวย) ทั้งนี้ทําการจัดการเรียนการสอนที่คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
กําหนดการการรับสมัคร

ตั้งแต5บัดนี้ ถึง วันที่ 30 มิถนุ ายน 2558

จํานวนรับเขาศึกษา

20 คน

ค4าใชจ4ายในการศึกษา
- ค5าหน5วยกิต หน5วยกิตละ
- ค5าธรรมเนียมปฏิบัติการระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาละ
และค5าบํารุงอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

3,000
10,000

บาท
บาท
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ปฏิทินการรับสมัคร ดังตารางต5อไปนี้
กําหนดการ
รับสมัคร
วันสอบคัดเลือกโดยวิธี สัมภาษณ
ประกาศรายชื่อผูผ5านการคัดเลือกทางเว็บไซต
กําหนดชําระเงินค5ารักษาสิทธิ์ในการเขาศึกษา
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

วัน/เวลา
ตั้งแต5บัดนี้ –30 มิถุนายน 2558
3 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.00-12.00 น.
7 กรกฎาคม 2558
8-10 กรกฎาคม 2558
13 กรกฏาคม 2558

หมายเหตุ: ค5ารักษาสิทธิ์ในการเขาศึกษา ไม5ไดรับคืนหากสละสิทธิ์
การสมัคร
1. สมัคร Online ที่เว็บไซต http://www.ebm.engr.tu.ac.th
2. ชําระเงินค5าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท ไดที่เคานเตอรธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
Company code: 8708
Reference No.: โปรดระบุหมายเลข 302
Customer ID: โปรดระบุเลขประจําตัวประชาชนผูสมัคร
โดยนําหลักฐานการในการสมัคร มายื่นวันสอบคัดเลือก ดังนี้
1. ใบสมัครที่กรอกขอมูลครบถวนและชัดเจน จํานวน 1 ชุด พรอมติดรูปถ5ายสี ขนาด 1 -1.5 นิ้ว
2. TRANSCRIPT ตัวจริง พรอมสําเนาจํานวน 1 ชุด
3. ปริญญาบัตร ตัวจริง พรอมสําเนา หรือหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาที่คาดว5าจะจบ จํานวน 1 ชุด
4. หนังสือคํารับรองของหัวหนางาน หรือจากอาจารย จํานวน 2 ชุด (ผูรับรอง 2 คน)
5. บัตรประจําตัวประชาชน ตัวจริง พรอมสําเนา จํานวน 1 ชุด
6. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) ตัวจริง พรอมสําเนา จํานวน 1 ชุด
7. ทะเบียนบาน ตัวจริง พรอมสําเนา จํานวน 1 ชุด
8. ผลคะแนนทดสอบความรูภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ ผลคะแนน TOEFL หรือ ผลคะแนน IELTS โดยเป8นผล
การสอบที่มีอายุไม5เกิน 2 ป.นับถึงวันรับสมัคร
(เอกสารสําเนาทุกฉบับใหเขียน “สําเนาถูกตอง” พรอมลงนามกํากับทุกฉบับ)
คุณสมบัติทั่วไป
1. เป8นผูทีไ่ ม5มีโรคติดต5อรายแรง หรือโรคที่สงั คมรังเกียจ หรือโรคที่สาํ คัญที่จะเป8นอุปสรรคต5อการศึกษา
2. เป8นผูที่มีความประพฤติเรียบรอย และรับรองต5อมหาวิทยาลัยว5าจะตั้งใจศึกษาเล5าเรียนเต็มความสามารถ และจะ
ประพฤติ ตามระเบียบขอปฏิบัตขิ องมหาวิทยาลัยที่มีอยู5แลว หรือที่จะมีต5อไปโดยเคร5งครัดทุกประการ
3. เป8นผูที่อยู5ในประเทศไทยอย5างถูกตองตามกฎหมาย
4. จะตองเป8นผูไม5ถกู ลงโทษเนือ่ งจาก การกระทําผิดหรือร5วมกระทําทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาในช5วง 3 ป. ทีผ่ 5านมา
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คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
1. เป8 นผู สํา เร็ จการศึก ษาปริ ญ ญาวิศ วกรรมศาสตรบัณ ฑิ ต หรื อปริญ ญาที่เ กี่ย วของจากสถาบั นการศึก ษาที่ส ภา
มหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ หรือที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการคัดเลือก
2. เป8นผูมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม5ต่ํากว5า 2.50 หรือในกรณีที่ผูสมัครมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว5า
2.50 ใหอยู5ในการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือก
การคัดเลือกผูเขาศึกษา (โดยวิธีสอบสัมภาษณ)
1. นักศึกษาที่จบจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก5อสราง และมี
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต5 2.75 ขึ้นไป สามารถเขาศึกษาต5อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรและ
การจัดการเชิงธุรกิจ (ปริญญาโท) นี้ไดทันทีโดยไม5ตองผ5านการสอบคัดเลือก
2. นักศึกษาที่จบจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก5อสราง แต5มี
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม5ถึง 2.75 สามารถเขาศึกษาต5อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรและการ
จัดการเชิงธุรกิจ (ปริญญาโท) ไดโดย ตองผ5านการคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาต5อตามเกณฑที่คณะกรรมการคัดเลือกผูเขาศึกษาต5อ
ประจําหลักสูตรกําหนด
3. ผูสมัครที่มิไดจบจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก5อสราง แต5จบ
ปริญญาตรีจากหลักสูตรทางดานวิศวกรรมศาสตร หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท5าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรหรือของมหาวิทยาลัย
อื่น สามารถเขาศึกษาต5อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรและการจัดการเชิงธุรกิจ (ปริญญา
โท) ได ดวยการสอบคัดเลือกเขาศึกษาต5อตามเกณฑที่คณะกรรมการคัดเลือกผูเขาศึกษาต5อประจําหลักสูตรเป8นผูกําหนด
4. ผูสมัครตองยื่นผลคะแนนทดสอบความรูภาษาอังกฤษ อย5างใดอย5างหนึ่ง อันไดแก5 ผลคะแนนทดสอบความรู
ภาษาอังกฤษ TU-GET หรือผลคะแนน TOEFL หรือผลคะแนน IELTS ที่มีอายุการทดสอบไม5เกิน 2 ป. นับถึงวันสมัครเขาศึกษา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร (TU-PINE)
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
99 ม. 18 ต. คลองหนึง่ อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทรศัพท 0-2564-3001-9 ต5อ 3250, 3234, 3235
โทรสาร 0-2986-9547
http://www.ebm.engr.tu.ac.th
E-mail: tupine@engr.tu.ac.th
ประกาศ

ณ

วันที่

มิถุนายน พ.ศ. 2558

(รองศาสตราจารย ดร. พิภพ อุดร)
รองอธิการบดีฝyายวิชาการ
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

