ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
TCAS รอบ 5 ประจาปีการศึกษา 2563
......................................................................

โดยมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ เห็น สมควรเปิ ด รับ สมั ครบุคคลเข้ า ศึกษาในมหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์
ระดับปริญญาตรี TCAS รอบ 5 ประจาปีการศึกษา 2563 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ และ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ จึงขอประกาศการคัดเลือก
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. สถานที่จัดการเรียนการสอน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตและ
มหาวิทยาลัย ในความร่วมมือ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (ภาคภาษาอังกฤษ) จัดการเรียนการสอน
ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์พัทยา
2. หลักสูตรที่รับสมัคร และจานวนรับ แยกตามหลักสูตรดังนี้
หลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน : TEP
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ : TEPE
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (ภาคภาษาอังกฤษ) : AUTO

จานวนรับ
30
30
15

ดูรายละเอียดหลักสูตรและอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้ที่ www.tep.engr.tu.ac.th
3. คุณสมบัติเฉพาะ
ผู้สมัครต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือ กศน. หรือ ปวช. หรือมีวุฒิต่างประเทศ
(ดูจากประกาศแนวทางการเทีย บวุฒิการศึกษาที่ http://acrd.tu.ac.th/course/documents/regu/ประกาศ มธ.
แนวทางการเทียบวุฒิ 62.pdf )

4. วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาข้อใดข้อหนึ่งโดยเลือกจากข้อ 4.1 – 4.3
4.1 แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)
นาเสนอประวัติส่วนตัว ผลการเรียน และผลงานกิจกรรมหรือรางวัลการแข่งขันในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา/หลักสูตรที่สมัคร
4.2 การยื่นผลการเรียนดี และ คะแนนภาษาอังกฤษ
สามารถยื่นหนังสื อรับรองจากโรงเรียนหรือหลักฐานการศึกษาพร้อมกับคะแนนมาตรฐานทางด้านภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ที่โครงการฯ กาหนดประกอบการสมัคร ซึ่งต้องมีผลการเรียน ดังนี้
 ผู้สมัครต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือ กศน. หรือ ปวช. โดยต้องได้คะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ากว่า 3.00 จากค่าเฉลี่ยสะสมเต็ม 4.00 หรือร้อยละ 75 *ทั้งนี้ ไม่รวมภาคการศึกษาที่ไปศึกษา ณ ต่างประเทศ
กรณีโครงการแลกเปลี่ยน* และ
 คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ สามารถยื่นผลคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่งจากข้อ 1-9 ซึ่งผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี
นับถึงวันสมัคร ดังต่อไปนี้
ประเภทผลคะแนน
1. TUGET*
2. TOEFL* (PBT)
TOEFL (CBT)
TOEFL (IBT)
3. IELTS*
4. TU-GET* (CBT)
5. O – NET* (English)
6. CU-TEP
7. SAT**(Critical Reading or Evidence-based Reading and Writing)
8. GSAT**(Reading, Writing and Language)
9. ACT (English & Reading)

ผลคะแนน
ไม่ต่ากว่า 450 คะแนน
ไม่ต่ากว่า 450 คะแนน หรือ
ไม่ต่ากว่า 133 คะแนน หรือ
ไม่ต่ากว่า 45 คะแนน
ไม่ต่ากว่า 5.0 คะแนน
ไม่ต่ากว่า 45 คะแนน
ไม่ต่ากว่า 45 คะแนน
ไม่ต่ากว่า 60 คะแนน
ไม่ต่ากว่า 400 คะแนน
ไม่ต่ากว่า 400 คะแนน
ไม่ต่ากว่า 16 คะแนน

4.3 การยื่นคะแนนมาตรฐานด้านวิชาการ ต้องยื่นคะแนนครบทั้ง 3 หมวดวิชา ดังนี้
A: หมวดวิชาคณิตศาสตร์ สามารถยื่นผลคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่งจากข้อ 1 - 7 ดังต่อไปนี้
ประเภทผลคะแนน
ผลคะแนน
1. PAT1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์)
ไม่ต่ากว่า 80 คะแนน
2. SAT Subject Test Math Level I/II
ไม่ต่ากว่า 600 คะแนน
3. GSAT (Math)
ไม่ต่ากว่า 600 คะแนน
4. IGCSE/GCSE
ได้เกรดไม่ต่ากว่า B หรือ 6 คะแนน
5. GCE AS level/GCE A level
ได้เกรดไม่ต่ากว่า C หรือ 4 คะแนน
6. IB Diploma
ไม่ต่ากว่า 5 คะแนน
7. ACT
ไม่ต่ากว่า 19 คะแนน

1.
3.
5.
7.
9.
11.

B: หมวดวิชาวิทยาศาสตร์/ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ สามารถยื่นผลคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่งจากข้อ 1 - 7
ดังต่อไปนี้
ประเภทผลคะแนน
ผลคะแนน
1. PAT2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์)
2. ไม่ต่ากว่า 80 คะแนน
2. PAT3 (ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์)
4. ไม่ต่ากว่า 80 คะแนน
3. SAT Subject Test Physics/Chemistry
6. ไม่ต่ากว่า 600 คะแนน
4. IGCSE/GCSE
8. ได้เกรดไม่ต่ากว่า B หรือ 6 คะแนน
5. GCE AS level/GCE A level
10. ได้เกรดไม่ต่ากว่า C หรือ 4 คะแนน
6. IB Diploma
ไม่ต่ากว่า 5 คะแนน
7. ACT
ไม่ต่ากว่า 19 คะแนน

C: หมวดวิชาภาษาอังกฤษ สามารถยื่นผลคะแนน อย่างใดอย่างหนึ่งจากข้อ 1 – 9 ซึ่งผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี
นับถึง วันสมัคร ดังต่อไปนี้
ประเภทผลคะแนน
ผลคะแนน
1. TUGET*
ไม่ต่ากว่า 450 คะแนน
2. TOEFL* (PBT)
ไม่ต่ากว่า 450 คะแนน หรือ
TOEFL (CBT)
ไม่ต่ากว่า 133 คะแนน หรือ
TOEFL (IBT)
ไม่ต่ากว่า 45 คะแนน
3. IELTS*
ไม่ต่ากว่า 5.0 คะแนน
4. TU-GET* (CBT)
ไม่ต่ากว่า 45 คะแนน
5. O – NET* (English)
ไม่ต่ากว่า 45 คะแนน
6. CU-TEP
ไม่ต่ากว่า 60 คะแนน
7. SAT**(Critical Reading or Evidence-based Reading and Writing) ไม่ต่ากว่า 400 คะแนน
8. GSAT**(Reading, Writing and Language)
ไม่ต่ากว่า 400 คะแนน
9. ACT (English & Reading)
ไม่ต่ากว่า 16 คะแนน
ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในโครงการฯ สามารถนาผลคะแนนมาตรฐานภาษาอัง กฤษดังกล่าวมายื่นขอ
อนุมัติ เพื่อยกเว้นการจัดการเรียนวิชาด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและด้านการคิด อ่านอย่างมีวิจารณญาณ ได้แก่
วิชา *TU050 English Skill Development, TU105 Communication Skills in English และ **TU104 Critical
Thinking, Reading and Writing ในปีการศึกษา 2563 ได้ โดยต้องมีคะแนนขั้นต่าตาม “เกณฑ์การจัดการเรียนวิชาด้าน
ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและด้านการคิด อ่านอย่างมีวิจารณญาณ สาหรับนักศึกษาเข้าใหม่ ประจาปีการศึกษา
2562” (โปรดดูรายละเอียดในเว็บไซต์ www.tep.engr.tu.ac.th หัวข้อ Admission)
หมายเหตุ
การพิ จ ารณาและการตั ด สิ น ผลการคั ด เลื อ กให้ ค ณะกรรมการประสานงานบริ ห ารโครงการ TEP-TEPE
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

5. เงื่อนไขการสมัคร
5.1 ผู้ สมั ครทุ กคนมี สิ ทธิ์ คนละ 1 สิท ธิ์ ในการตั ดสิ น ใจเรีย นสาขาวิ ชาใดวิ ชาหนึ่ ง ทั้ ง นี้ ผู้ ส มั ครสามารถสมั ค ร
ได้หลายสาขาวิชาหรือสมัครรอบใดก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด แต่เมื่อยืนยันสิทธิ์แล้วจะไม่สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ในรอบถัดไป หากต้องการสมัครในรอบถัดไป จะต้องสละสิทธิ์ที่มีอยู่ก่อน ซึ่ง การยืนยันสิทธิ์และการสละสิทธิ์จะต้องดาเนิน
การผ่านระบบบริหารจัดการสิทธิข์ อง ทปอ. ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้เท่านัน้ ทั้งนี้ การสละสิทธิ์ที่ได้รับแล้วเพื่อใช้สิทธิ์ใหม่
จะกระทาได้เพียงครั้งเดียวการสละสิทธิ์นอกเหนือจากระยะเวลาไม่นับเป็นการสละสิทธิ์ในระบบกลาง
5.2 หากคณะวิศวกรรมศาสตร์ตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัคร
จะถือว่า ผู้นั้นขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา กรณีที่เสียค่าสมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
6. การสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร
6.1 กาหนดการรับสมัคร
รายละเอียด
วัน เดือน ปี
รับสมัครและชาระเงินค่าสมัคร
วันที่ 9 - 15 มิถุนายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางเว็บไซต์
วันที่ 20 มิถนุ ายน 2563
http://www.tep.engr.tu.ac.th/Admission
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 25 มิถุนายน 2563
6.2 รายละเอียดขั้นตอนการสมัคร
1) กรอกข้อมูลการสมัครผ่านลิงค์ https://forms.gle/Y46YURyycmoPrWgB9
2) พิมพ์ (Print) ใบชาระเงินค่าสมัคร จานวน 1,000 บาท แล้วนาไปชาระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารตามที่
กาหนด
3) เมื่อชาระค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว จึงบันทึกการสมัคร (Submit) พร้อมอัพโหลดไฟล์ หลักฐานการชาระ
ค่าสมัครและเอกสารประกอบการสมัครต่างๆ ตามที่กาหนด
6.3 หลักฐานประกอบการสมัคร
 รูปถ่ายสี/ขาวดา ขนาด 1 นิ้ว
จานวน 1 รูป (ถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวม
แว่นตาดาถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
 สาเนาใบรายงานการศึกษา (Transcript) จานวน 1 ชุด
 สาเนาประกาศนียบัตรที่รบั รองว่าเป็นผู้สาเร็จ จานวน 1 ชุด (กรณีนักเรียนจบการศึกษาจาก
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า โรงเรียนนานาชาติ หรือ โรงเรียนในต่างประเทศ)
หรือมีวุฒิจากต่างประเทศ
(ตามประกาศ มธ.แนวทางการเทียบวุฒ)ิ
 สาเนาคะแนนมาตรฐานด้านวิชาการ
จานวน 1 ชุด (กรณีผู้สมัครยื่นสมัครข้อ 4.2)
 สาเนาคะแนนมาตรฐานทางด้านภาษาอังกฤษ จานวน 1 ชุด (กรณีผู้สมัครยื่นสมัครข้อ 4.2 และ 4.3)
 สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ชุด
 สาเนาบัตรประชาชน
จานวน 1 ชุด
(หรือ Passport สาหรับนักศึกษาต่างชาติ)
 หลักฐานการชาระค่าสมัคร
จานวน 1 ชุด
หมายเหตุ : ผู้สมัครต้องรับรองสาเนาถูกต้องในสาเนาเอกสารทุกฉบับ

หมายเหตุ : การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้สมัครและชาระค่าธรรมเนียมการสมัคร และส่งหลักฐานประกอบการสมัคร
มายังโครงการฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โครงการฯ จะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ
7. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ผู้ที่ยืนยันสิทธิก์ ารเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจะประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา และ
รายละเอียดการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา พร้อมปฏิทนิ การศึกษาใหม่ ให้ทราบภายหลังที่ www.tep.engr.tu.ac.th
8. เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
1) ต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกตามโครงการนี้
2) ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
3) ไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น เว้นแต่ การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิด หรือ การศึกษา
หลักสูตรทางไกล (Online) ที่ได้รับปริญญา
4) ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่เป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา
5) ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
6) หากมีการตรวจสอบพบว่าผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่มีคุณสมบัติหรือมีคุณลักษณะต้องห้ามตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ หรือได้ใช้เอกสารหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนอันเป็นเท็จ มหาวิทยาลัยจะเพิกถอน
การขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
9. เปิดภาคการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (กาหนดตามปฏิทินของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
10. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
- ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ที่มหาวิทยาลัยแห่งนอตติงแฮม
ประเทศอังกฤษ
- ที่มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์
ประเทศออสเตรเลีย
- ที่มหาวิทยาลัย KU LEUVEN
ประเทศเบลเยียม

ค่าหน่วยกิต หน่วยกิตละ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ ภาคการศึกษา
ละ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา ภาค
การศึกษาละ
และค่าบารุงอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ค่าลงทะเบียนเรียนปีการศึกษาละประมาณ
ค่าลงทะเบียนเรียนปีการศึกษาละประมาณ
ค่าลงทะเบียนเรียนปีการศึกษาละประมาณ

2,500.00 บาท
18,000.00 บาท
6,000.00 บาท

23,760.00 ปอนด์ (GBP)
46,320.00 เหรียญออสเตรเลีย
(AUD)
6,000.00 ยูโร (EUR)

11. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน และ โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาคภาษาอังกฤษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 ม. 18 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 08 3618 3410 และ 08 7325 2653 หรือ
โทร. 0 2564 3001~9 ต่อ 3256, 3027 - 8, 3196
http://www.tep.engr.tu.ac.th , E-mail: tep_info@engr.tu.ac.th

ประกาศ ณ วันที่
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มิถุนายน พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารย์ ดร. ชาลี เจริญลาภนพรัตน์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

