
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เร่ือง   การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมศาสตร์  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ )  ภาคการศึกษาที่ ๒/ ๒๕๖๓  
.                                                 . 

 

โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครผู้มีความประสงค์จะเข้าศึกษาตามหลักสูตร          
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๖๓               
คณะวิศวกรรมศาสตร ์จึงขอประกาศรายละเอียดวิธีการรับสมัครและการคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 

๑. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา       
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้         
  ๑.๑  ผู้เข้าศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท (ส าหรับแผนการศึกษาแบบ ๑.๑ และ ๒.๑) 
 - เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)     
หรือ สาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ 
 - มีค่าระดับเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ จาก ๔.๐๐ ผู้ที่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  
๓.๕๐  ในระดับปริญญาโท จะต้องมีผลงานทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ เช่น บทความในวารสารทางวิชาการ หรือบทความ
ในที่ประชุมวิชาการที่มีคณะกรรมการกลั่นกรองในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ 
 ๑.๒  ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตร ี(ส าหรับแผนการศึกษาแบบ ๒.๒) 
 - เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หรือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  หรือ  
สาขาวิชาอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  วิทยฐานะ 

 -  มีค่าระดับเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ จาก ๔.๐๐  
๒. การสมัครสอบ 
           สมัครออนไลน์ได้ที่ www.graduate.engr.tu.ac.th เมนู “ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ” และ เมนู “การสมัคร   

ออนไลน์” ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – วันจันทร์ที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ค่าสมัครสอบ  ๓๕๐ บาท โดยโอนเข้าบัญชี 
ดังนี้ 

          ธนาคารกรุงเทพ  ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ 
          ชื่อบัญชี    :  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
          เลขที่บัญชี :  ๐๙๑ – ๐๑๔ – ๑๔๐๗                 

      ๓.  หลักสูตรที่เปิดรับสมัครมี ๕ หมวดวิชา 
   - หมวดวชิาวิศวกรรมไฟฟ้า  - หมวดวชิาวิศวกรรมอุตสาหการ 
   - หมวดวิชาวิศวกรรมเคม ี  - หมวดวชิาวิศวกรรมเครื่องกล 
   - หมวดวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร ์

๔.  จ านวนรับเข้าศึกษา  จ านวน  ๑๓  คน 
                           

 /๕. วิธีการ... 



-๒- 
 

๕.  วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา พิจารณาจากการสัมภาษณ์   
      ๖.  เอกสารในการสมัครเขา้ศึกษา ( เอกสารทุกฉบบัให้ลงนามรับรอง ส าเนาถูกต้อง )  

    ๖.๑  ใบสมัคร พร้อมเอกสารแนบ 
    ๖.๒  ส าเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จ านวน ๑ ฉบับ น าฉบบัจริงมาแสดง 
    ๖.๓  ส าเนาใบปริญญาบัตร  หรือหนังสือรับรองคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  จ านวน  ๑  ชุด 
    ๖.๔  รูปถ่ายสี  หรือขาวด า  ขนาด  ๑ หรือ  ๒ นิ้ว  จ านวน  ๑ รูป 
    ๖.๕  หนังสือรับรองของหัวหน้างาน หรืออาจารย์จากสถาบันการศึกษาที่เคยส าเร็จการศึกษา 
           จ านวน ๒ ฉบับ 
    ๖.๖  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ  TU-GET, TOEFL หรือ IELTS  ที่มีอายุไม่เกิน  ๒ ป ี
           นับจากวันทีส่อบผา่น      

      ๗. ก าหนดการคัดเลือกนกัศึกษา 
          ๗.๑  ประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์

         วันศุกรท์ี่  ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓  ที่  www.engr.tu.ac.th  หรือ     
           www.graduate.engr.tu.ac.th   

          ๗.๒  สอบสัมภาษณ ์
         วันจนัทรท์ี่  ๓๐  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ  ห้อง วศ.๑๐๔   
           อาคารอ านวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น ๑  มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ศูนย์รงัสิต 

          ๗.๓  ประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธิ์เข้าศึกษา 
                    วันจนัทรท์ี่  ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  ที่ www.engr.tu.ac.th หรือ    
                    www.graduate.engr.tu.ac.th 

๗.๔  เปิดภาคการศึกษา   
         คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะแจ้งให้ทราบภายหลงั          

๘.  การยื่นหลักฐานในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
           เมื่อมหาวิทยาลัยได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกขั้นสุดท้ายแล้ว ให้ผู้สอบผ่านการคัดเลือกน าหลักฐาน
การส าเร็จการศึกษามามอบให้มหาวิทยาลัยในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ตามก าหนดของมหาวิทยาลัย โดยเอกสาร    
ทุกฉบับที่เป็นส าเนาให้ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับด้วย ดังนี้ 
 ๑)  ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือส าเนาหนังสือส าคัญ จ านวน ๒ ฉบับ 
                   พร้อมน าฉบับจริงมาแสดง  

 ๒)  ส าเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ๒ ฉบับ พร้อมน าฉบับจริงมาแสดง 
 ๓)  ส าเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ ๓ ฉบับ      
 ๔)  ส าเนาทะเบียนบา้น ๒ ฉบบั  
 ๕)  ใบรับรองแพทย์ ๑ ฉบับ (อายุไม่เกิน ๖ เดือน ก่อนวันขึ้นทะเบียนเปน็บัณฑิตศึกษา โดยแพทย์ 
        ต้องระบุว่าไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา)                           
 ๖)  รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ๓ รูป 
 ๗)  ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ยศ (ถ้ามี) ๑ ฉบับ  
 
                           /๙. ค่าใช้จ่าย... 

http://www.engr.tu.ac.th/
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๙.  ค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
             ผู้ เข้าศึกษาต้องเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในการศึกษาตลอดหลักสูตร  ๓ ปี และ ๔ ปี ตามระเบียบ 
            มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปกติแบบเหมาจ่าย               
            พ.ศ. ๒๕๕๕   
 
             

                         ประกาศ  ณ  วันที่                กันยายน   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  
 
                                                                                                               
                            (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรตัน์) 
                                                     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ                             
                            ปฏิบัติการแทนอธิการบดี                          
 


