
  
 

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   
เร่ือง   การรับบุคคลเขาศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมทางการแพทย  

(หลักสูตรพหวุิทยาการ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑) และหลกัสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 
ทางการแพทย (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

คณะวิศวกรรมศาสตร ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓  
---------------------------------------- 

 

 ดวย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  เห็นสมควรเปดรับสมัครผูมีความประสงคจะเขาศึกษาตามหลักสูตร               

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑) และ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

คณะวิศวกรรมศาสตร ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓  จึงขอประกาศรายละเอียดวิธีการรับสมัคร และการคัดเลือก ดังตอไปนี้ 
 

๑. คณุสมบตัขิองผูเขาศกึษา 
๑.๑ ปรญิญาโท หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (สาํหรบัแผน ก แบบ ก๒) 

 คุณสมบัติของผู เขาศึกษาตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษา      

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
                        - สําเร็จปริญญาบัณฑิตทางดานวิศวกรรมทางการแพทย หรือ ดานวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาตางๆ ตอไปนี ้
วิทยาศาสตรการแพทย, เทคโนโลยีชีวภาพ, สาธารณสุข, เภสัชวิทยา, กายภาพบําบัด, ชีววิทยา, จุลชีววิทยา, วิทยาศาสตร
การกีฬา หรือ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ จากสถาบันการศึกษา

ที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะตามที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณหรือคณะกรรมการบริหารโครงการหลักสูตร

พิจารณาแลวเห็นสมควรใหมีสิทธิ์สมัครเขาศึกษาได 
     - ตองมีคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๕๐ หรืออยูในการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารโครงการ

หลักสูตรในกรณีที่ผูสมัครมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่าํกวา ๒.๕๐ 
             - เปนนักศึกษาที่เขาศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย และ      

ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารโครงการหลักสูตรใหโอนมาศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมทางการแพทย 
  ๑.๒ ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
                       ๑.๒.๑ สาํหรบัผูทีส่าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท (สาํหรบัแผนการศกึษาแบบ ๑.๑ และ แบบ ๒.๑) 

                        คุณสมบัติของผูเขาศึกษาตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
                     - สําเร็จปริญญามหาบัณฑิตทางดานวิศวกรรมทางการแพทย หรือ ดานวิศวกรรมศาสตร 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
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สาขาวิชาตางๆ ตอไปนี้ วิทยาศาสตรการแพทย , เทคโนโลยีชีวภาพ , สาธารณสุข, เภสัชวิทยา, กายภาพบําบัด ,            
สาขาชีววิทยา, จุลชีววิทยา, วิทยาศาสตรการกีฬา หรือ ทันตแพทยมหาบัณฑิต หรือ สาขาวิชา อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ                

ทั้งในประเทศและตางประเทศ จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ 
                - มีคาระดับเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๓.๕๐ จาก ๔.๐๐  ผูที่ไดคาระดับเฉลี่ย

สะสม ต่ํากวา  ๓.๕๐  ในระดับปริญญาโทจะตองมีผลงานทางวิชาการที่เปนที่ยอมรับ เชน บทความในวารสารทางวิชาการ 

หรือ บทความในที่ประชุมวิชาการ ที่มีคณะกรรมการกลั่นกรองในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ         

    ๑.๒.๒ สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (สําหรับแผนการศึกษาแบบ ๒.๒) 
                         คุณสมบัติของผูเขาศึกษาตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และมีคุณสมบัติ  ดังนี ้
  - สําเร็จปริญญาบัณฑิตทางดานวิศวกรรมทางการแพทย หรือดานวิศวกรรมศาสตร 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ตาง ๆ ตอไปนี้  วิทยาศาสตรการแพทย , เทคโนโลยีชีวภาพ, สาธารณสุขศาสตร, เภสัชวิทยา, กายภาพบําบัด, ชีววิทยา, 

จุลชีววิทยา, วิทยาศาสตรการกีฬา, ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือ สาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศจาก

สถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ ตามที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณและหรือกรรมการบริหาร

โครงการหลักสูตร พิจารณาเห็นสมควรใหมีสิทธิ์สมัครเขาศึกษาได 
   - มีคาระดับเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  ๓.๕๐  จาก  ๔.๐๐    
    - นักศึกษาที่กําลังศึกษาในชั้นปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย        

เฉพาะแผน ก แบบ ก ๒ มีคาระดับเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไมนอยกวา ๓.๕๐  จาก  ๔.๐๐ ลงทะเบียนเรียนรายวิชา

มาแลวไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต ตามความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษารวมกับคณะกรรมการบริหารโครงการ

หลักสูตรใหปรับเปลี่ยนไปศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทยได  โดยนักศึกษาตอง

สอบวัดคุณสมบัติใหผานตามเกณฑและทําการศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธใหมีจํานวนหนวยกิตเทากับที่กําหนดใน

โครงสรางหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และมีระยะเวลาในการศึกษาตามเกณฑการศึกษาของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาดังกลาว (ทั้งนี้นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหเขาศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแลว ไมสามารถปรับกลับมา    

เปนหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตไดอีก) 
 

๒. ใบสมคัรและการสมคัรสอบ 
  สมัครออนไลนไดที่ www.graduate.engr.tu.ac.th เมนู “ผูสนใจเขาศึกษาตอ” และ  
         เมนู “การสมัครออนไลน” ตัง้แตบดันีเ้ปนตนไป - วนัที ่๒ พฤศจกิายน ๒๕๖๓  
  คาสมัครสอบ  ๗๐๐ บาท โดยโอนเขาบัญชี ดังนี้ 
  ธนาคารกรงุเทพ  ประเภทบญัช ีออมทรพัย 
  ชือ่บญัช ี   : โครงการบรกิารวชิาการแกสงัคม คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร 
            เลขทีบ่ญัช ี: ๐๙๑-๐๑๑-๒๖๒๒  

 

๓.  จาํนวนรบัเขาศกึษา 
                  ๓.๑  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน      ๗  คน 
        ๓.๒  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  จํานวน     ๙  คน 
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๔.  วธิกีารคดัเลอืกผูเขาศึกษา 
 พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ วันที่ ๑๐ ธนัวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐  น.  
       ณ หอง วศ. ๑๐๔ ชัน้ ๑ หองประชุมงานบริการการศึกษา อาคารอํานวยการคณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ศูนยรังสิต   
 

๕.  เอกสารในการสมคัรสอบ (เอกสารทุกฉบับใหลงนามรับรอง สาํเนาถูกตอง) 
 ๕.๑  ใบสมัครออนไลน จํานวน  ๑  ชุด  
๕.๒  สําเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท จํานวน ๑ ฉบับ  
๕.๓  สําเนาใบปริญญาบัตร  หรือหนังสือรับรองคาดวาจะสําเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท  
       จํานวน  ๑  ชุด  
๕.๔  รูปถายสี หรือขาวดํา ขนาด ๑ หรือ ๒ นิ้ว จํานวน ๑ รูป 
๕.๕  สําเนาทะเบียนบาน   จํานวน  ๑  ชดุ 
๕.๖  สําเนาบตัรประชาชน  จาํนวน  ๑  ชดุ 
๕.๗  หนังสือรับรองจากอาจารยที่ปรึกษาหรือจากผูบงัคับบญัชา  จํานวน  ๒  ชุด 
๕.๘  หลักฐานความสามารถอ่ืน ๆ ที่ผูสมัครสามารถนํามาประกอบการพิจารณาการสอบสัมภาษณ เชน 
       ความสามารถพิเศษตางๆ ผลงานตีพิมพ และ อื่น ๆ 
๕.๙  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ  TU-GET  TOEFL  หรือ  IELTS  ที่มีอายุไมเกิน  ๒ ป นบัถึงวันสมัคร 
๕.๑๐ สําเนาหลักฐานการชาํระเงินคาสมัครสอบ (Pay In) จาํนวน  ๑  ชุด     
         

๖.  กาํหนดการคดัเลือกนกัศึกษา 
       ๖.๑  ประกาศรายชื่อผูมีสทิธิ์สอบสัมภาษณ 
         วันจันทรที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ www.med.engr.tu.ac.th หรือ     
               www.graduate.engr.tu.ac.th   
       ๖.๒  สอบสัมภาษณ 
  วันศุกรที่  ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ หอง วศ. ๑๐๔ ชั้น ๑  

        หองประชุมงานบริการการศึกษา อาคารอํานวยการคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
        ศูนยรังสิต        

 ๖.๓  ประกาศรายชื่อผูมีสทิธิ์เขาศึกษา 
              วันจันทรที่ ๒๘ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ www.med.engr.tu.ac.th หรือ    
              www.graduate.engr.tu.ac.th 
       ๖.๔  เปดภาคการศึกษา   
              วนัจันทรที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ ที่ https://www.reg.tu.ac.th 

             

๗.  การยืน่หลกัฐานการขึน้ทะเบยีนเปนนกัศกึษา 
        เมื่อมหาวิทยาลัยไดประกาศผลการสอบคัดเลือกขั้นสุดทายแลว ใหผูสอบผานการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์        

เขาศึกษาสงหลักฐานตาง ๆ ใหครบถวน ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกําหนด โดยติดตามรายละเอียดไดที่ 

www.reg.tu.ac.th “ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม”     
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         ๘.    คาใชจายในการศึกษา 
                ผูเขาศึกษาตองเสียคาใชจายตางๆ ในการศึกษาตลอดหลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท ๒ ป หลักสูตรปริญญา
เอก ๓ ปและ ๔ ป ตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

โครงการพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๓/ฉบับแกไขเพิ่มเติม คร้ังที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๕ และ ฉบับแกไขเพิ่มเติม คร้ังที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๗ 
  

                                                                    ประกาศ  ณ   วันที่      กันยายน  พ.ศ.   ๒๕๖๓    
 
 
 
 
 

   (รองศาสตราจารย ดร. ชาลี เจริญลาภนพรัตน)        
                       รองอธิการบดีฝายวชิาการ 
                        ปฏิบัติการแทนอธิการบดี   

PN๒๑ฒ้


