ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธนบุรี
เรื่อง กําหนดการสอบเทียบโอนความรู้แบบ CE และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและ/หรือ
การศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาในระบบ สําหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาระดับปริญญาตรีด้วย
วิธีการประเมินจากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน (สอบ CE)
สําหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้จัดสอบเทียบโอนความรู้ และการให้หน่วยกิตจากการศึกษา
นอกระบบ และ / หรือ การศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาในระบบ สําหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาระดับ
ปริญญาตรีด้วยวิธีการประเมินจากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน (สอบ CE) สําหรับภาคเรียนที่
1 ปีการศึกษา 2559 ดังมีรายละเอียดพร้อมกําหนดการจัดสอบ 6 รายวิชาต่อไปนี้
ลําดับที่

รหัสวิชา

1

00 7000

2

00 6002

3

00 8000

4

00 5000

5

31 1101

6

14 1103

7

14 1201

8

14 3306

ชื่อวิชา
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา)
ทักษะการสื่อสารภาษาไทย
(ผศ.ดร.สําราญ ผลดี)
กฎหมายเบื้องต้น
(อ.ประวิทย์ ชุมสวัสดิ์)

วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559
เวลา 12.00 – 15.00 น.
วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559
เวลา 15.00 – 18.00 น.

คณิตศาสตร์ทั่วไป
(อ.วสันต์ ลีลาธนฤกษ์)
มนุษยสัมพันธ์
(อ.ญานพินิจ วชิรสุรงค์)

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559
เวลา 12.00 – 15.00 น.
วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559
เวลา 15.00 – 18.00 น.

เทคโนโลยีสาสนเทศเบื้องต้น
(อ.สมจินต์ อักษรธรรม)
ปฏิบัติเทคโนโลยีพื้นฐาน
(อ.เถลิง พลเจริญ)
วัสดุในงานอุตสาหกรรม
(อ.สมจินต์ อักษรธรรม)
จริยธรรมในงานอุตสาหกรรม
(อ.เถลิง พลเจริญ)

วัน / เวลาสอบ

ประกาศเลขที่นั่ง
และห้องสอบ

ติดต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
ประจําวิชา
(อาจารย์จัดสอบเอง)

ที่บอร์ดคณะฯ
(ชั้น1) และเว็บไซด์
มหาวิทยาลัยฯ

ติดต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
ประจําวิชา
(อาจารย์จัดสอบเอง)

ทั้งนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะแจกบัตรสอบ ให้กับนักศึกษาที่ชําระค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ขอให้
นักศึกษานําหลักฐาน (ใบเสร็จรับเงิน) / หลักฐานการขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กรณีเงินเหลือจ่าย)
มาแสดงกับ เจ้าหน้าที่ คณะฯ เพื่อขอรับบัตรสอบ ที่ห้องสํานักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น2 (A203) ตั้งแต่ 25
กันยายน 2559 - 16 ตุลาคม 2559
ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2559
(นายญานพินิจ วชิรสุรงค์)
คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตารางชี้แจงเพิ่มเติม

ขั้นตอนและกําหนดการที่นักศึกษา (ควรทราบ)
ขั้นตอนดําเนินการ

กําหนดการ

สถานที่ติดต่อ

หมายเหตุ

25 ก.ย. – 16 ต.ค. 59

ห้องสํานักงานคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ชั้น2 (A203)

ให้นักศึกษาติดต่อชําระ
ค่าใช้จ่ายครบถ้วนก่อนจึง
นําหลักฐานมาขอรับบัตรที่
คณะฯ A 203

2. ประกาศเลขที่นั่งสอบและห้องสอบ

15 ก.ย. 59

3. ดาวโหลดเอกสารเพื่ออ่านเตรียมสอบ
1. วิชาทักษะการสื่อสารภาษาไทย
2. วิชากฎหมายเบื้องต้น
3. วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป
4. วิชาเทคโนโลยีสาสนเทศเบื้องต้น
5. วิชาปฏิบัติเทคโนโลยีพื้นฐาน
6. วิชาสดุในงานอุตสาหกรรม
7. วิชาจริยธรรมในงานอุตสาหกรรม
4. ดําเนินการสอบ ตามประกาศคณะฯ

22 ก.ย. 59

เว็ปไซด์มหาวิทยาลัยฯ และ
บอร์ดประชาสัมพันธ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
(ชั้น1)
เว็บไซด์มหาวิทยาลัยฯ
หรือ อาจารย์ประจําวิชา
(ดาวโหลดไม่ได้ติดต่อศูนย์
คอมพิวเตอร์)

1. รับบัตรสอบ

5. ประกาศผลสอบ

6. ประกาศสอบรอบ 2

วันอาทิตย์ที่ 16 ต.ค. 59
เวลา 12.00 – 15.00 น.
เวลา 15.00 – 18.00 น.
วันอาทิตย์ที่ 23 ต.ค. 59
เวลา 12.00 – 15.00 น.
เวลา 15.00 – 18.00 น.
วันอาทิตย์ที่ 13 พ.ย. 59

-

8. วิชามนุษย์สัมพันธ์
ซื้อเอกสารทีร่ ้าน
พญาสัตบรรณ
(อ.อิทธิกร คําไล้)

เว็ปไซด์มหาวิทยาลัยฯ และ
บอร์ดประชาสัมพันธ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
(ชั้น1)

เว็ปไซด์มหาวิทยาลัยฯ และ
บอร์ดประชาสัมพันธ์
(กรณีไม่มรี ายชื่อ เนื่องจาก
ได้ผลการสอบไม่ถึง เกรด C
ต้องทําเรื่องลงทะเบียนและ
สอบได้ อีก 1 ครั้ง เท่านั้น)
เว็ปไซด์มหาวิทยาลัยฯ และ
บอร์ดประชาสัมพันธ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
(ชั้น1)

หาก สอบ 2 ครั้งไม่ผ่านให้
ลงทะเบียนเรียนใหม่

-

ประกาศจาก สํานักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
วันที่ 11 กันยายน 2559

