ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เรื่อง การรับบุคคลเขาศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก'อสราง
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ*าอุตสาหการ
และสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร
คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําป.การศึกษา 2558 รอบที่ 2
......................................................................
โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เห็นสมควรเปดรับสมัครผูประสงคจะเขาศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ+าอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
และการบริหารการก/อสราง และสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจําป2
การศึกษา 2558 จึงขอประกาศรายละเอียดวิธีการรับสมัครและการคัดเลือก ดังต/อไปนี้
1. คุณสมบัติผูเขาศึกษา
คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร คือ ตองเป8นผูที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา หรือ สําเร็จการศึกษาเทียบเท/าชั้นมัธยมศึกษา
ป2ที่ 6 สายวิทย-คณิตฯ การคัดเลือกเขาศึกษาในโครงการฯ ผูสมัครสามารถ เลือก สมัครไดจากวิธีใดวิธีหนึ่งในขอ A หรือขอ B
ดังต/อไปนี้
A. ยื่นคะแนนมาตรฐาน
A1. ยื่นคะแนนมาตรฐาน ครบทั้ง 2 หมวดวิชา (กําหนดเกณฑขั้นต่ําวิชาละ 100 คะแนน)
หมวดวิชาคณิตศาสตร/วิทยาศาสตร
เลือกยื่นคะแนน PAT 1 (ความถนัดทางดานคณิตศาสตร) หรือ PAT 2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร) และ
หมวดวิชาความถนัดวิศวกรรมศาสตร
ยื่นคะแนน PAT 3 (ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร)
หรือ
A2. ยื่นคะแนน 7 วิชาสามัญ (เกณฑขั้นต่ําวิชาละ 50 คะแนน)
วิชาคณิตศาสตร และวิชาฟสิกส
B. สอบขอเขียน
กรณีที่ผูสมัครมีคะแนนมาตรฐานต่ํากว/าที่กําหนด ขอ A ผูสมัครจะตองสอบขอเขียนโดยตรงกับโครงการฯ ประกอบดวย
2 หมวดวิชาคือ หมวดวิชาคณิตศาสตร และความถนัดวิศวกรรมศาสตร
หมายเหตุ
1. ผูสมัครที่ผ/านการคัดเลือกตามคุณสมบัติ 2 วิธี ขางตนจะตองเขาสอบสัมภาษณตามที่โครงการฯ กําหนด
2. ใหนําผลคะแนนมาตรฐาน (สามารถพิมพรายงานผลสอบแบบอัตโนมัติ (e-score) ซึ่งรายงานผลคะแนนจะ
ควบคุมความเชื่อถือไดดวยการใช 2-D Barcode) มาแสดงในวันสมัครหรือวันสอบสัมภาษณดวย
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3. ผูสมัครที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยซึ่งเป8นโรงเรียนที่ยังไม/ไดรับการรับรองจาก
กระทรวงศึกษาธิการ หรือ สําเร็จการศึกษาจากต/างประเทศ ตองยื่นใบเทียบวุฒิซึ่งออกโดยกระทรวงศึกษาธิการของ
ประเทศไทยภายในระยะเวลาที่โครงการฯ กําหนด
4. ผูสมัครที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษา หรือ โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยซึ่งเป8นโรงเรียนที่
ไดรับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการแลว ตองยื่นใบ ปพ.1 หรือ ใบรับรองจากโรงเรียนว/าสําเร็จการศึกษาแลวหรือกําลัง
จะสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่โครงการฯ กําหนด
2. การรับสมัคร
กําหนดการรับสมัคร
รายละเอียด
รับสมัคร และชําระค/าสมัคร
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ และสถานที่สอบ
ทางเว็บไซต www.tupine.engr.tu.ac.th
สอบขอเขียน (09.00 – 11.00 น.)
วิชาคณิตศาสตร และวิชาความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ
ทางเว็บไซต www.tupine.engr.tu.ac.th
สอบสัมภาษณ (09.00 - 12.00 น.)
ประกาศรายชื่อผูผ/านการคัดเลือก ทางเว็บไซต
www.tupine.engr.tu.ac.th
กําหนดชําระเงินค/ารักษาสิทธิ์ในการเขาศึกษา*

วันที่
13 มีนาคม 2558 – 30 เมษายน 2558
7 พฤษภาคม 2558

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

29 พฤษภาคม 2558

11 พฤษภาคม 2558
15 พฤษภาคม 2558
18 พฤษภาคม 2558
22 พฤษภาคม 2558
22-26 พฤษภาคม 2558

หมายเหตุ * ผูผ/านการคัดเลือกจะตองรักษาสิทธิ์โดยชําระค/าธรรมเนียม จํานวนเงิน 16,000.- บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาท
ถวน) หากพนกําหนดนี้ถือว/าสละสิทธิ์และจะไม/ไดรับเงินคืนกรณีสละสิทธิ์ในภายหลัง
วิธีการสมัคร
1. สมั ค รดวยตนเองที่ “โครงการหลั กสู ตรนวั ตกรรมทางวิ ศ วกรรมศาสตร (TU PINE) คณะวิ ศ วกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต เลขที่ 99 หมู/ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120”
2. สมัครผ/าน เว็บไซต www.tupine.engr.tu.ac.th
การชําระเงินค'าสมัคร อัตราค/าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท
โดยชําระเงินไดที่เคานเตอร ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา มีรายละเอียด ดังนี้
สาขาวิชา
Company code Reference No
Customer ID:
วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก/อสราง
8708
301
เลขประจําตัวประชาชนผูสมัคร
วิศวกรรมไฟฟ+าอุตสาหการ
8708
303
เลขประจําตัวประชาชนผูสมัคร
วิศวกรรมซอฟตแวร
8708
304
เลขประจําตัวประชาชนผูสมัคร
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เอกสารประกอบการสมัครที่ตองนํามาวันสอบสัมภาษณ
พิมพใบสมัครกรอกขอมูลใหครบถวน และหลักฐานเอกสารยืนยันการโอนเงินค/าสมัคร
♦
รูปถ/ายสี/ขาวดํา ขนาด 1.5 นิ้ว (ติดใบสมัคร) จํานวน 1 รูป (ถ/ายไวไม/เกิน 6 เดือน)
♦
สําเนาบัตรประชาชน
จํานวน 1 ชุด
♦
สําเนาใบเทียบวุฒิ
จํานวน 1 ชุด (กรณีจบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ)
♦
สําเนาวุฒิการศึกษา (ปพ.1)
จํานวน 1 ชุด
♦
สําเนาคะแนนมาตรฐานต/างๆ
จํานวน 1 ชุด (กรณีผูสมัครยื่นคะแนนมาตรฐาน)
♦
หมายเหตุ สําเนาหลักฐานทุกประเภทโปรดลงนามสําเนาถูกตอง และเขียนเลขที่ใบสมัครกํากับไวที่มุมขวาบนทุกแผ/นผูสมัคร
จะตองนําบัตรประชาชน (ตัวจริง) มาแสดงในวันสอบ
3. จํานวนรับเขาศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก/อสราง จํานวน 40 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ+าอุตสาหการ
จํานวน 40 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร
จํานวน 50 คน
4. สถานที่จัดการเรียนการสอน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก/อสราง และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ+าอุตสาหการ เรียนที่ ศูนยรังสิต
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร เรียนที่ศูนยรังสิต สําหรับชั้นป2ที่ 1 และที่ศูนยพัทยาตั้งแต/ชั้นป2ที่ 2 จนจบหลักสูตร
5. เปYดภาคการศึกษา
17 สิงหาคม พ.ศ.2558 (ภาคการศึกษาที่ 1/2558)
6. ค'าใชจ'ายในการศึกษา
ค/าหน/วยกิต
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก/อสราง และสาขาวิชาไฟฟ+าอุตสาหการ 1,500.00 บาท/หน/วยกิต
- สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร
1,800.00 บาท/หน/วยกิต
ค/าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ และค/าธรรมเนียมเพื่อการพัฒนา
16,000.00 บาท/ภาคการศึกษา
และค/าบํารุงอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
99 ม. 18 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 0 2564 3001- 9 ต/อ 3250, 3234, 3235 และ3279
โทรสาร 0 2986 9547
ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

(รองศาสตราจารย ดร. พิภพ อุดร)
รองอธิการบดีฝmายวิชาการ
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

