
 
ประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

เรื่อง การรบัสมคัรคดัเลอืกบคุคลเขา้ศกึษาหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี คณะวศิวกรรมศาสตร ์ภาคการศกึษาท ี ่๒  

ประจ าปกีารศกึษา ๒๕๖๕  
........................................................ 

 

    ด้ว ยมห าวิ ทย าลั ย ธรรมศ าส ตร์  เห็ นส มควรเปิ ด รับ ส มัค รคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ เข้ าศึ ก ษ า                    
ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสต รมหาบัณ ฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่  ๒               
ปีการศึกษา ๒๕๖๕  จึงขอประกาศรายละเอียดวิธีการรับสมัครและการคัดเลือก ดังต่อไปน้ี   

๑. คุณสมบตัขิองผ ูเ้ขา้ศกึษา 
   คุณสมบัติของผู้ เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา     

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ และมีคุณสมบัติ ดังน้ี  
        ๑.๑  ส าหรับผู้เข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก ๑ 

     (๑) เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมเคมี ที่มีเกรดเฉลี่ย                 
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๗๕ จาก ๔.๐๐ หรือ 

     (๒) เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมเคมี ที่มีเกรดเฉลี่ย                 
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ จาก ๔.๐๐ และมีเกรดในวิชาโครงงานในระดับ A หรือ 

     (๓) เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หรือครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต 
(คอ.บ.) หรือเทียบเท่า ที่มีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ จาก ๔.๐๐  
  ๑.๒  ส าหรับผู้เข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก ๒ 

       (๑) เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หรือ วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) หรือครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (คอ.บ.) หรือเทียบเท่า หรือ 

     (๒) ก าลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 

หรือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หรือครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (คอ.บ.) หรือเทียบเท่า  

     (๓) ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ (๑) หรือ (๒) ต้องมีเกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ 

หรือคณะกรรมการประจ าหลักสูตรอาจพิจารณาผูท้ี่มีคุณสมบตัิโดดเด่นเปน็พิเศษโดยพจิารณาจากผลงานทางวิชาการ  หรือ

คุณสมบัติอื่นที่หมาะสมต่อการศกึษาใหม้ีสิทธิสมัครได้ 

๒. จ านวนรบัเขา้ศกึษา 
         ๑๓ คน 

๓. ว ิธ ีการคดัเลอืกผ ูเ้ขา้ศกึษา 
  ใช้วิธีการสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับการพิจารณาผลการสอบสัมภาษณ์         
โดยอาศัยหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
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๔. หล ักฐานในการสมคัรสอบ 
4.1 ใบสมัครตามแบบของคณะวศิวกรรมศาสตร์ หรือ Download จาก www.che.engr.tu.ac.th 
4.2 ส าเนาใบรับรองผลการศึกษา (transcript) และ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน อย่างละ  ๑ ฉบับ 
4.3 ส าเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา จ านวน ๑ ชุด 

  4.4 รูปถ่ายหน้าตรง สีห รือขาวด า ไม่สวมหมวกและแว่นตาด า ขนาด ๑ หรือ ๒ น้ิว ถ่ายมาแล้ว     
ไม่เกิน ๑ ปี จ านวน ๒ รูป 
  4.5 หนังสือรับรอง (Recommendation)  จากหัวหน้างาน/อาจารย์ที่ปรึกษา/อื่น ๆ จ านวน ๒ ท่าน 
Download จาก http://www.che.engr.tu.ac.th 
  4.6 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET TOEFL หรือ IELTS ที่ไม่เกิน ๒ ปีนับจากวันที่สอบผ่าน 
หรือหลักฐานการสมัครสอบภาษาอังกฤษคร้ังล่าสุด (ถ้ามี) 

๕.  การด  าเนนิงานคดัเลอืกนกัศกึษา 
  ๕.๑  การสมคัรเขา้ศกึษา 

   สามารถ Download  ใบ สมัค รได้ ที่  Website : www.engr.tu.ac.th , www.che.engr.th.ac.th  
การรับสมัครสามารถสมัครได้ ๒ วิธี 
         ๕.๑ .๑ สมัครออนไลน์ ได้ที่  www.graduate.engr.tu.ac.th เมนู “ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ” และ เมนู                        
“การสมัครออนไลน์” ตั้งแต่บัดน้ีถึงวันที่  ๗ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ ค่าสมัครสอบ  ๓๕๐ บาท โดยโอนเข้าบัญชี  ดังน้ี 

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

       ๕.๑.๒ สมคัรทางไปรษณยี ์ต้องด าเนินการดังน้ี 
                       รับสมัครตั้งแต่บัดน้ีถึงวันที่  ๗ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕  โดยถือวันที่ประทับตราของที่ท าการ
ไปรษณีย์ต้นทางเป็นส าคัญ หากพ้นก าหนดจะไม่รับพิจารณา  
                       ส่งใบสมัครและธนาณัติเป็นค่าสมัครสอบ จ านวนเงิน  ๓๕๐ บาท  (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)              
โดยสั่ งจ่ายในนาม “ผ ู้อ  าน ว ย ก ารโ ค รงก ารบ ัณ ฑิต ศ ึ ก ษ า ” ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสต ร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐  สั่งจ่าย ณ ที่ท าการไปรษณีย์ 
“ธรรมศ าสต ร์รังส ิต ” หรือ  โอนเง ินผ ่านบ ัญช ีธนาคารก รุงเท พ สาขามห าว ิทย าล ัย ธรรมศาสต ร์ ศ ูนย ์รังส ิต               
เลขท ี ่๐๙๑ – ๐๑๔ – ๑๔๐๗  ช ือ่บญัช ีคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาว ิทยาล ัยธรรมศาสตร์ โดยแนบหลักฐานการโอนเงิน        
มาพร้อมเอกสารการสมัครสอบ 

  ๕.๒ การประกาศรายช ือ่ผ ูม้สีทิธ ิส์อบขอ้เขยีนและสอบสมัภาษณ ์
           วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ ณ ส านักงานภาควิชาวิศวกรรมเคมี ชั้น ๖ อาคารปฏิบัติการและวิจัย               
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือ http://www.che.engr.tu.ac.th     
  ๕.๓ การสอบขอ้เขยีน  วันที่  ๑๙ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โดยระบบออนไลน์  
       ๕.๔ การสอบสมัภาษณ ์วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยระบบออนไลน์ 
      ๕.๕ การประกาศผลผ ูม้สีทิธ ิเ์ขา้ศกึษาและวธิปีฏบิตัเิก ีย่วกบัการศกึษา 
      วันที่  ๒๘ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ ณ บอร์ดภาควิชาวิศวกรรมเคมี ชั้น ๖ อาคารปฏิบัติการและวิจัย                     
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  หรือที่ http:// www.che.engr.tu.ac.th 
       ๕.๖ การเปดิภาคการศกึษา 
              วันที่ ๙ มกราคม  ๒๕๖๖  
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๖. การย ืน่หลกัฐานในวนัข ึน้ทะเบยีนเปน็นกัศกึษา 
  เมื่อมหาวิทยาลัยได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกขั้นสุดท้ายแล้ว ให้ผู้สอบคัดเลือกน าหลักฐานแสดง
การส าเร็จการศึกษาต่อไปน้ีมามอบให้มหาวิทยาลัยในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

6.1 ส าเนาปริญญาบัตร และส าเนาใบรับรองผลการศึกษา (transcript)  
6.2 รูปถ่ายขนาด  ๑ หรือ ๒ น้ิว  
6.3 ใบรับรองแพทย์  
6.4 ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ยศ (ถ้ามี)  
6.5 ส าเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ  

๗. เง ื่อนไขการข ึน้ทะเบยีนนกัศกึษา 
   ๗.๑ ผู้ที่ผ่านการรับเข้าศึกษาต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียน

ก าหนด ภายใน ๑๔ วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา เว้นแต่กรณีมีเหตุผลความจ าเป็นนายทะเบยีนอาจอนุญาตผอ่นผันการ

ขึ้นทะเบียนได้ แต่ต้องไม่เกนิภาคการศึกษาที ่1 ของปกีารศึกษาแรก 

  ผู้ผ่านการรับเข้าศึกษาโดยใช้วฒุิการศึกษาจากต่างประเทศต้องยืน่ใบส าคัญแสดงวฒุิการศึกษาต่อคณะ

ในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วย แต่หากยังไม่สามารถน าส่งได้นายทะเบียนอาจผ่อนผันให้น ามาส่งภายหลัง แต่ต้อง      

ไม่เกินภาคการศึกษาที่ ๑ ของปีการศึกษาแรก หากพ้นก าหนดเวลาที่ผ่อนผันให้แล้วยังไม่อาจน าส่งได้ให้นายทะเบียน      

เพิกถอนการขึ้นทะเบยีนการเปน็นักศึกษา 

    ๗.๒ ผู้ที่ขึ้นทะเบียนนักศึกษาสังกัดหลักสูตรใดแล้ว จะย้ายหลักสูตรมิได้ เว้นแต่จะมีเหตุผลและ        

ความจ าเป็น ให้นักศึกษายื่นค าร้องพร้อมแสดงเหตุผลต่อคณบดีเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะ 

  การขอย้ายหลกัสตูรจะต้องได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะของหลกัสูตรที่จะขอย้าย

ไปศึกษาและใหนั้บระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่การศึกษาในหลกัสตูรเดิมด้วย 

  เมื่อได้รับความเห็นชอบตามวรรคสองแล้วให้นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย 

   ๗.๓ หากมีการตรวจพบว่าผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่มีคุณสมบัติห รือมีลักษณะต้องห้าม      

หรือได้ใช้เอกสารหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนอันเปน็เท็จ ให้นายทะเบยีนเสนอต่ออธิการบดีเพิกถอนการขึ้นทะเบียน

การเป็นนักศึกษาผู้น้ัน  

   หากมี กรณี ตามว รรคหน่ึงป ราก ฏ ขึ้นกั บผู้ ที่ ส า เร็จก ารศึ กษ าไป แ ล้ว  ให้ อ ธิก ารบ ดี เส นอ                           

ต่อสภามหาวิทยาลัยเพิกถอนปริญญาบัตรของผู้น้ัน 

๘. อ ัตราคา่ธรรมเนยีม 
   ผู้เข้าศึกษาต้องช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการศึกษาตลอดหลักสูตร ๒ ปีการศึกษา ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยอัตราค่าหน่วยกิต ค่าบ ารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษ า 
พ.ศ.๒๕๕๕ 
      

                      ประกาศ  ณ  วันที่           กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
                                                                                                        
                                                                                                        
                   รอลงนาม 

        (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์) 
                                                             ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับเขา้ศึกษา   
                                                                 ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
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