คู่มือการสมัครเข้ าเรี ยน
โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ อุตสาหการและการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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คู่มือเล่ มนีจ้ ัดทาขึน้ เพื่อให้ คาแนะนาสาหรั บการสมัครเป็ นผู้เข้ าเรี ยนที่ ISC-TU กรุ ณาอ่ านเพื่อทาความเข้ าใจ ข้ อมูลเหล่ านีจ้ ะ
เป็ นประโยชน์ ต่อการสื่อสานกับหน่ วยบริ การการรั บสมัคร คู่มือนี ส้ ามารถดาวน์ โหลดได้ จาก www.isctu.com ทัง้ นี ้ เพื่อเป็ นการ
ช่ วยผู้สมัครและผู้ปกครองในการดาเนินการตามขัน้ ตอนการสมัครได้ โปรดศึกษาข้ อมูลของคุณสมบัติและหลักฐานก่ อนเข้ าสมัคร
ท่ านสามารถติดตามข้ อมูลล่ าสุดของเราผ่ าน Line ID: iSC.TU หรือเข้ าเป็ นเพื่อนทาง facebook ที่ www.facebook.com/iSC.TU

โครงการ ISC-TU
ISC-TU ย่อมาจาก Industrial Science and Management หรื อวิทยาศาสตร์ อตุ สาหการและการจัดการ เรี ยนที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ภายใต้ การดูแลของคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี หลักสูตรนานาชาตินี ้เป็ นหลักสูตร
ระดับปริ ญญาตรี ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตบัณฑิตทางด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและมีความรู้ ทางด้ านบริ หารจัดการ มี
ความสามารถทางวิชาการทางเน้ นด้ านเทคโนโลยีชีวภาพ เคมีประยุกต์ หรื อวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร มีความรู้ ที่
ใช้ ได้ จริ งในการพัฒนาตลาดอุตสาหกรรมของประเทศ มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และสนองต่อการพัฒนาประเทศชาติ ด้ วยบุคคลากร
ที่มากความสามารถและอุทิศตนจะช่วยสร้ างแรงบันดาลใจ ให้ ความรู้ และผลักดันนักศึกษาของเราให้ พร้ อมกับการแข่งขันระดับ
สากล ด้ วยความเป็ นเลิศ เก่งและมุง่ สูค่ วามสาเร็ จ
ใครที่สามารถเข้ าเรี ยนที่ ISC-TU ได้ ?
ISC-TU ออกแบบมาเพื่อใช้ สอนเป็ นเวลาสี่ปี สาหรั บนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี โดยผู้สมัครเข้ าศึกษาต้ องจบ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (เหมาะกับสายวิทย์) พร้ อมใบประกาศหรื อเทียบเท่ากับประกาศที่ออกโดยกระทรวงศึกษาธิ การของ
ประเทศไทย
ผู้สมัครต้ องแสดงความสามารถในการใช้ ภาษา ด้ วยหนึง่ ในผลการทดสอบวัดระดับดังต่อไปนี ้
คะแนนผลสอบ IELTS แต่ละทักษะ 6.0 หรื อมากกว่า
คะแนนผลสอบ TOEFL (internet-based) 80 หรื อมากกว่า
หรื อ คะแนนผลสอบ TU-GET 550 หรื อมากกว่า
แต่หากว่าผู้สมัครมีคะแนนไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กล่าวไว้ ข้างต้ น แต่มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามเกณฑ์ ต่อไปนี ้สามารถสมัครได้ และหากได้ รับการคัดเลือกจะเป็ นการเข้ ารับการศึกษาอย่างมีเงื่อนไขซึ่งนักศึกษาจะต้ อง
ศึกษา ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
คะแนนผลสอบ IELTS แต่ละทักษะ 4.5 หรื อมากกว่า
คะแนนผลสอบ TOEFL (internet-based) 55 หรื อมากกว่า
คะแนนผลสอบ TOEFL (computer-based) 143 หรื อมากกว่า
คะแนนผลสอบ TOEFL (paper-based) 460 หรื อมากกว่า
คะแนนผลสอบ IELTS (academic band) 4.5 หรื อมากกว่า
หรื อ คะแนนผลสอบ TU-GET 450 หรื อมากกว่า
อีกทังให้
้ แนบคะแนน TU STAR 100 มาเป็ นหลักฐานในการพิจารณาด้ วย

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ แห่ งอนาคต
หลักสูตรวิทยาศาสตรอุตสาหการและการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นี ้ หลอมรวมความรู้ จากสายวิทยฯและ
สายบริ หาร เป็ นหลักสูตรที่เข้ มข้ นทังทฤษฎี
้
และปฏิบตั ิจากสาขาวิทยาศาสตร์ และถูกเติมเต็มความรู้ ทางด้ านการจัดการและการ
บริ หาร จะสร้ าง ไม่ใช่ แค่นักวิ ทยาศาสตร์ แต่ จะสร้ างนักคิ ดนักประดิ ษฐ์ น าความรู้ ที่ มี อยู่ผ่านกระบวนการเรี ยนรู้ ทาง
วิทยาศาสตร์ และการจัดการสร้ างผลิตภัณฑ์จนพัฒนาสูอ่ ตุ สาหกรรมที่สาคัญและสร้ างประโยชน์ตอ่ ประเทศชาติ สามารถ
ทางานในกิจการที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เน้ นเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมเคมีและ
อาหาร มีความโดดเด่นทังวิ
้ ชาชีพ ด้ านการบริ หารจัดการและภาวะผู้นา โดยเฉพาะในธุรกิจที่สาคัญระดับสากลใดๆ เช่ น ยา
อาหาร และพลังงาน ลักษณะของงาน อาทิเช่น ในส่วนของการวิจยั การควบคุมคุณภาพ การพัฒนาสินค้ าและธุรกิจ หรื อฝ่ าย
กฎหมาย ฝ่ ายจัดซื ้อ ฝ่ ายนาเข้ าส่งออก-บริ ษัทชิปปิ ง้ สินค้ าที่เกี่ยวข้ อง การวิเคราะห์ธุรกิจหรื อโครงการทางเทคโนโลยี
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รายวิชาที่จะได้ ศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เปิ ดสอนหลักสูตรปริ ญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ อตุ สาหการและการจัดการ ในสาม
กลุม่ วิชา (เรี ยกว่าวิชาเฉพาะวิชาชีพ) ได้ แก่ เทคโนโลยีชีวภาพ เคมีประยุกต์ และ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร โดยทัง้
สามกลุม่ วิชามีวิชาที่เรี ยนร่วมกัน ซึง่ เป็ นวิชาศึกษาทัว่ ไป วิชาพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ วิชาบังคับในสาขา รวม
101 หน่วยกิตวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต และแต่ละกลุ่มวิชาเรี ยนวิชาเฉพาะวิชาชีพ 32 หน่วยกิต รวมจานวนหน่วยกิต ตลอด
หลักสูตร 139 หน่วยกิ ต นอกจากนัน้ ยังมี การฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พในหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องกับวิ ชาชี พ เช่ น ในโรงงาน
อุตสาหกรรม หรื อห้ องปฏิบตั ิการทังในและต่
้
างประเทศ อย่างน้ อย 180 ชัว่ โมง ข้ อมูลเบื ้องต้ นของการศึกษามีดงั นี ้
ปี ที่หนึ่ง เน้ นศึกษาพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ รวม 42 หน่วยกิต
ปี ที่สอง นักศึกษาเลือกเข้ าศึกษากลุม่ วิชาที่ตวั เองสนใจ ในกรณีที่มีผ้ สู นใจในกลุม่ วิชานันมากกว่
้
า 30 คน จะใช้ คะแนน GPA
เป็ นเกณฑ์หลักในการตัดสิน อย่างไรก็ตาม ในปี นี ้นักศึกษาเรี ยนวิชาศึกษาทัว่ ไป 7 หน่วยกิต วิชาพื ้นฐานทางการจัดการ 12
หน่วยกิต วิชาพื ้นฐานสาหรับอุตสาหกรรม 16 หน่วยกิต และวิชาเฉพาะวิชาชีพตามกลุม่ วิชาที่ตวั เองสนใจ 2 หน่วยกิต รวม
ทังสิ
้ ้น 38 หน่วยกิต
ปี ที่สาม เน้ นศึกษาวิชาระดับสูงด้ านอุตสาหกรรมและการจัดการ 9 หน่วยกิต และวิชาเฉพาะวิชาชีพ 22 หน่วยกิต
ปี ที่สามภาคฤดูร้อน นักศึกษาจะใช้ เวลามากกว่า 180 ชัว่ โมง ระหว่างภาคฤดูร้อนไปกับการฝึ กงาน เพื่อเสริ มประสบการณ์ ที่
สาคัญสาหรับอุตสาหกรรมโดยทางานจริ งที่ช่วยแก้ ปัญหาอันท้ าทายของภาคเอกชนหรื อภาครัฐ
ปี ที่ส่ ี เน้ นศึกษาวิชาระดับสูงด้ านอุตสาหกรรมและการจัดการ 6 หน่วยกิต วิชาเฉพาะวิชาชีพ 8 หน่วยกิต และเน้ นการฝึ กความ
ชานาญในวิชาชีพสูร่ ะดับเชี่ยวชาญ 4 หน่วยกิต ด้ วยการฝึ กความสามารถในการนาเสนองานทางวิทยาศาสตร์ อตุ สาหการและ
การจัดการ ในรูปแบบการสัมมนา และการแก้ ไขปั ญหาทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
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หลักฐานที่ต้องใช้ สาหรั บการสมัครเข้ าคัดเลือก
สมัครผ่ านทางอินเตอร์ เน็ตเท่านัน้ ทังนี
้ ้ ผู้สมัครต้ องสแกนหลักฐานต่างๆในรู ปของไฟล์ pdf ไว้ ให้ พร้ อมแนบในขันตอน
้
การสมัคร และหลักฐานตัวจริ งต้ องนามาแสดงในวันสัมภาษณ์
๑. ใบแสดงผลการเรี ยน
(ต้ องแปลเป็ นภาษาอังกฤษ หากเป็ นนักเรี ยนจากต่างประเทศ)
๒. แนบผลการสอบอย่างใดอย่างหนึง่ เพื่อประกอบการพิจารณารับเข้ า
- Scholastic Aptitude Test (SAT) หรื อ
- International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) or General Certificate of
Secondary Education (GCSE) หรื อ
- International Baccalaureate (IB) Diploma หรื อ
- 6th Form or 7th Form or NCEA or NZQA หรื อ
- O-NET, ผลสอบความถนัดทัว่ ไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT 1 และ PAT2)
๓. รูปถ่ายหนึง่ นิ ้ว (ควรเป็ นชุดนักเรี ยน)
๔. ผลทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษ TU-GET, TOEFL, IELTS มีอายุ 2 ปี นับถึงวันสัมภาษณ์ (หากพึง่ สอบ
สามารถยื่นหลักฐานการสอบหรื อคะแนนผลสอบที่ประกาศทางอินเตอร์ เน็ตก่อน และต้ องส่งฉบับจริ งเมื่อผ่าน
การคัดเลือก)
๕. สาเนาบัตรประชาชน หรื อหนังสือเดินทาง (สาหรับนักเรี ยนต่างชาติ)
๖. สาเนาทะเบียนบ้ าน
๗. ค่าสมัครเป็ นค่าธรรมเนียมจานวน 500 บาท ที่ต้องจ่ายผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ด้วยการใช้ ใบจ่าย ซึ่งออกให้
หลังจากสิ ้นสุดขันตอนการสมั
้
คร เมื่อชาระค่าธรรมเนียมเรี ยบร้ อยแล้ ว กรุ ณาแฟ็ กซ์ หรื อสแกนส่งผ่านทางอีเมล
isci.tu@gmail.com (เพื่อการสมัครที่สมบรูณ์ต้องจ่ายค่าสมัครภายในวันสุดท้ ายของการเปิ ดรับสมัครรอบนันๆ)
้

กา

การร สมัครเข้ าเรี ยนรอบที่ 3/2560

วันรับสมัคร
วัน
ที่ 22 พฤษภาคมถึง วันจันทร์ ที่ 26
วันประกาศผู้มีคณ
ุ สมบัติสาหรับการสัมภาษณ์
วัน ที่ 30 มิถนุ ายน 2560
วันสอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2560
วันประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ าเรียนปี การศึกษา 2560
วัน ที่ 7 กรกฎาคม 2560
วันยืนยันสิทธ์เข้ าเรียน (ด้ วยค่าค่าธรรมเนียมแรกเข้ า24,000 บาท)
วัน
ที่ 11 ฎ 2560
วันลงทะเบียนเข้ าเรียนปี การศึกษา 2560
2560
วันเปิ ดเรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2560
ภายในเดือนสิงหาคม 2560

นา้ หนักการให้ คะแนนตามคะแนนภาษาและสอบสัมภาษณ์
ผลคะแนนการทดสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ ภาษาอังกฤษ
เกรดสะสมเฉลีย่ 5 เทอมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สอบสัมภาษณ์
สอบการเขียน Statement of purpose
รวม

ร้ อยละ 25
ร้ อยละ 25
ร้ อยละ 30
ร้ อยละ 20
ร้ อยละ 100

2560
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คาธรรมเนียมในการลงทะเบียนสาหรั บปี การศึกษา 2560
ผู้สมัครต้ องชาระค่าสมัคร สอบสัมภาษณ์โครงการ ISC จานวน 500 บาท โดยโอนเข้ าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
จากัด (ตามใบแจ้ งชาระแนบใน
ลงทะเบียน
) ก่อน จึงจะมีสิทธิ์ ได้ รับการพิจารณาเข้ ารั บการสัมภาษณ์
หลังจากได้ รับการคัดเลือกเข้ าศึกษาต่อในโครงการต้ องจ่ายค่าธรรมเนียมแรกเข้ าเพื่อยืนยันสิทธิ์ จานวน 24,000 บาท
โดยค่าธรรมเนียมทุกประเภทไม่สามารถเรี ยกคืน ผ่อนชาระ หรื อโอนระหว่างนักศึกษาได้
ค่าธรรมเนียมข้ างล่างนี ้เป็ นการประมาณและอาจมีการเปลีย่ นแปลง โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
ค่าธรรมเนียมคิดต่อหน่วยกิต โปรดอ้ างอิงรายการสาหรับแต่ละค่าธรรมเนียมล่าสุดตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ค่าธรรมเนียมพิเศษ
24,000 บาทต่อภาคการศึกษา
ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน
3600 บาทต่อภาคการศึกษา โดยประมาณ
ค่าเล่าเรี ยน
3,000 บาทต่อหน่วยกิตภาคบรรยาย
4,125 บาทต่อหน่วยกิตภาคปฏิบตั ิการ
ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนและค่าเล่าเรี ยนทังหมด
้
โดยประมาณรวม 150,000 บาทต่อปี และ 600,000 บาทต่อหลักสูตรสีป่ ี
จานวนที่แน่นอนขึ ้นกับจานวนของหน่วยกิตที่ลงในแต่ละภาคการศึกษา ค่าธรรมเนียมข้ างต้ นยังไม่รวมค่า ใช้ จ่ายส่วนตัว
ที่พกั หนังสือ และอุปกรณ์การเรี ยน รวมถึงการศึกษาแลกเปลีย่ น ณ ต่างประเทศ
Join us now! “International Science Program with industrial management skill”
เข้าเรียนกับเรา 'หลักสูตรวิทย์ระดับนานาชาติ พร้อมรู้รอบการจัดการระดับอุตสาหกรรม'
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ติดต่ อเรา
โครงการ ร า ร าค
า า าวิทยาศาสตร์ อุตสาหการและการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ)
สานักงาน ห้ อง Reading room ชัน้ 2 บร. 4
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโลโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ รังสิต
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 099-051-5130 หรื อ 02-5644440 ต่อ 2680-1
อีเมลที่ isci.tu@gmail.com
www.isctu.com
เวลาทาการ จันทร์ ถึง ศุกร์ 9.00 -16.00 น.

Disclaimer
The ISC-TU by Faculty of Science and Technology and the executive Boards take all reasonable steps to provide continuity of education service.
We feel sure you will understand, however, that we cannot be held responsible for any interruptions caused by circumstances beyond our control.
If interview examination or their results are disrupted, cancelled or delayed, every effort will be made to resume normal service for examination
and entrance process as soon as possible.
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