ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง การรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
................................................................................................................................................................
โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัค รผู้ประสงค์จะเข้าศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
โครงการหลั ก สู ต รนวั ต กรรมทางวิ ศ วกรรมศาสตร์ สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมเทคโนโลยี ย านยนต์ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ จึงขอประกาศรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1.

สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

2. จำนวนรับเข้าศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ จำนวน 10 คน
3.

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เช่น สายสามัญ กศน. ปวช.(ช่างอุตสาหกรรม) หรือ
มี ว ุ ฒ ิ จ ากต่ า งประเทศ (ดู จ ากประกาศแนวทางการเที ย บวุ ฒ ิ ก ารศึ ก ษาฯ ที ่ http://acrd.tu.ac.th/course/documents/regu/
ประกาศมธ.แนวทางการเทียบวุฒิ62.pdf )
4.

เงื่อนไขการสมัคร
4.1 ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์คนละ 1 สิทธิ์ ในการตัดสินใจเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถสมัครได้หลาย
สาขาวิชาหรือสมัครรอบใดก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่เมื่อยืนยันสิทธิ์แล้ว จะไม่สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกในรอบถัดไป
หากต้องการสมัครในรอบถัดไป จะต้องสละสิทธิ์ที่มีอยู่ก่อน ซึ่งการยืนยันสิทธิ์และการสละสิทธิ์จะต้องดำเนินการผ่านระบบ บริหาร
จัดการสิทธิ์ของ ทปอ. ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น ทั้งนี้ การสละสิทธิ์ที่ได้รับแล้วเพื่อใช้สิทธิ์ใหม่ จะกระทำได้เพียงครั้ งเดียว
การสละสิทธิ์นอกเหนือจากระยะเวลาไม่นับเป็นการสละสิทธิ์ในระบบกลาง
4.2 ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบ
ในภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติ ไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา กรณี ที่
เสียค่าสมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
5.

วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก
5.1 ยื่น Portfolio และ/หรือ
5.2 ยื่นคะแนน PAT 1 (ความถนัดทางด้านคณิตศาสตร์) และ ยื่นคะแนน PAT 3 (ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์) และ/หรือ
5.3 ยื่นคะแนน GPAX, O-NET 5 วิชา, GAT (ความถนัดทั่วไป), PAT 2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์) และ PAT 3
(ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์)
* โดยคะแนนไม่ต่ำกว่านักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกรอบใดรอบหนึ่งจากรอบที่ 1-4
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ตารางคะแนน ต่ำสุด การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย TCAS รอบที่ 1-4
รอบการคัดเลือก
คะแนนต่ำสุด
รูปแบบคะแนน
รอบที่ 1
ร้อยละ 33
Portfolio และสอบสัมภาษณ์
รอบที่ 2
ร้อยละ 29
คะแนนและค่าน้ำหนัก (ค่าน้ำหนักเต็ม 300)
1. PAT 1 100
รอบที่ 3
ร้อยละ 30
2. PAT 3 200
รอบที่ 4
12,662.25 คะแนน
องค์ประกอบ
ค่าร้อยละ
1. GPAX
20
2. O-NET
30
3. GAT
15
4. PAT2
15
5. PAT3
20
6. การรับสมัคร
กำหนดการรับสมัคร
รายละเอียด

วันที่

รับสมัคร และชำระเงินค่าสมัคร

9 – 15 มิถุนายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ แบบ Online

18 มิถุนายน 2563

สอบสัมภาษณ์ แบบ Online

22 มิถุนายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางเว็บไซต์ www.tupine.engr.tu.ac.th

24 มิถุนายน 2563

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

24 มิถุนายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

26 มิถุนายน 2563

วิธีการสมัคร
สมัครผ่าน เว็บไซต์ www.tupine.engr.tu.ac.th
การชำระเงินค่าสมัคร อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท
โดยชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา มีรายละเอียด ดังนี้
สาขาวิชา
สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์

Company code
8708

Reference No
301

Customer ID:
เลขประจำตัวประชาชนผู้สมัคร
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เอกสารประกอบการสมัคร
◻

พิมพ์ใบสมัครกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และหลักฐานเอกสารยืนยันการโอนเงินค่าสมัคร

◻

รูปถ่ายสี/ขาวดำ ขนาด 1.5 นิ้ว

จำนวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

◻

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

จำนวน 1 ชุด

◻

Portfolio ขนาด 1 ไฟล์ PDF (กรณีผู้สมัครยื่น Portfolio)

ไม่เกิน 10 หน้า

◻

สำเนาคะแนนมาตรฐาน (กรณีผู้สมัครยื่นคะแนนมาตรฐานจากระบบ E-Score) จำนวน 1 ชุด

◻

สำเนาใบเทียบวุฒิ (กรณีจบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ)

จำนวน 1 ชุด

◻
สำเนาวุฒิการศึกษา (ปพ.1)
จำนวน 1 ชุด
หมายเหตุ สำเนาหลักฐานทุกประเภทโปรดลงนามสำเนาถูกต้อง และเขียนเลขที่ใบสมัครกำกับไว้ที่มุมขวาบนทุกแผ่น
7. เปิดภาคการศึกษา
เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 (ภาคการศึกษาที่ 1/2563)
8. การจัดระดับพื้นความรู้ภาษาต่างประเทศสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์การจัดการเรียนวิชาด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และด้านการ
คิด อ่าน เขียนอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี
9.

การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา และรายละเอียดการขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษา พร้อมปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ให้ทราบภายหลัง
10.

เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
10.1 ต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกตามโครงการนี้
10.2 ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ช่างอุตสาหกรรม และหากปรากฏว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาตามที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะไม่รับเข้าศึกษา
หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัย
กำหนด มหาวิทยาลัยถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษาในครั้งนี้เป็นโมฆะ และจะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ
10.3 ผู้ที่ขึ้นทะเบี ยนเป็ นนั กศึก ษาของมหาวิ ทยาลั ย ธรรมศาสตร์แล้ว ภายหลัง พบว่า มีช ื่ อ ในมหาวิ ท ยาลั ยอื่น หรื อ
สถาบันการศึกษาอื่นๆ ผู้นั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาทันที ตามข้อบัง คับว่า ด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัย
10.4 ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้ว หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ใดปลอม ใช้หรืออ้าง
เอกสารปลอมในการสมัคร หรือการคัดเลือก หรือการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อผู้นั้นออกจากการเป็นนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และดำเนินคดีตามกฎหมายอาญาต่อไป
11. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
11.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรี โครงการพิเศษ พ.ศ. 2553
11.2 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2561
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ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตามมติสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศ ณ วันที่

8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารย์ ดร. ชาลี เจริญลาภนพรัตน์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

