
 
ประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

เรื่อง  การรบัสมคัรคดัเลอืกบคุคลเขา้ศกึษาหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวชิาเทคโนโลยกีารจดัการพลงังานและส ิง่แวดลอ้ม คณะวศิวกรรมศาสตร์   

ภาคการศกึษาท ี ่๒ ประจ าปกีารศกึษา ๒๕๖๕  
............................................... ......... 

 

    ด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณ ฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม  คณะวิศวกรรมศาสตร์             
ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จึงขอประกาศรายละเอียดวิธีการรับสมัครและการคัดเลือก ดังต่อไปน้ี   
๑. ค ุณสมบตัขิองผ ูเ้ขา้ศกึษา 
   คุณสมบัติของผู้ เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
  ๑.๑  เป็ นผู้ ส าเร็จการศึก ษาชั้ นปริญญาต รีท างวิศ วก รรมศาส ตร์ทุ ก สาข า หรือป ริญญาต รี              
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือสาขาที่เทียบเท่าทั้งในหรือต่างประเทศจากสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ 

  ๑.๒ ต้องมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ จากระดับ ๔.๐๐ หรือกรณีของผู้สมัครมีค่าระดับเฉลี่ย
สะสมต่ ากว่า ๒.๕๐ ต้องมีประสบการณ์การท างาน อย่างน้อย ๑ ปี 

๒. จ านวนรบัเขา้ศกึษา  
        ๒๙   คน  

๓. ว ิธ ีการคดัเลอืกผ ูเ้ขา้ศกึษา 
             ใช้วิธีการสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับการพิจารณาผลการสอบสัมภาษณ์  
โดยอาศัยหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
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 สีหรือขาวด 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 www.engr.tu.ac.th, www.che.engr.tu.ac.th 
   4.6 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET  TOEFL หรือ IELTS ที่ไม่เกิน ๒ ปีนับจากวันที่สอบผ่าน
หรือหลักฐานการสมัครสอบ ภาษาอังกฤษคร้ังล่าสุด (ถ้ามี)                     

๕. การด  าเนินงานคดัเลอืกนกัศกึษา  
  ๕.๑  การสมคัรเขา้ศกึษา 

    สามารถ Download ใบ ส มั ครได้ที่  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”  ตั้งแต่บัดน้ีถึง วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  ค่าสมัครสอบ  ๕๐๐ บาท โดย โอนเข้าบัญชี ดังน้ี 
     ธนาคารกรุงเทพ  ประเภทบัญชี ออมทรัพย์  
   ชื่อบัญชี    :  โครงการบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. 
   เลขที่บัญชี :  ๐๙๑ – ๐๑๑๒ – ๖๒๒ 
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          ๕.๑.๒ สมคัรทางไปรษณยี ์ต้องด าเนินการดังน้ี 
   รับส มัค รตั้งแต่บั ดน้ีถึ ง วั นที่  ๗  พฤ ศจิกาย น ๒๕๖๕   โด ยถื อวันที่ป ระทับ ตราขอ ง                 
ที่ท าการไปรษณีย์ต้นทางเป็นส าคัญ หากพ้นก าหนดจะไม่รับพิจารณา  
   ส่งใบสมัครและ ธนาณัติเป็นค่าสมัครสอบ จ านวนเงิน ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)          
โดยสั่ งจ่ายในนาม “ผ ู้อ  านว ย ก ารโ ค รงก ารบ ัณฑิ ต ศ ึก ษ า ” ภ าควิชาวิศ วกรรมเคมี  คณะวิศวก รรมศาสต 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 – ๐๑๑๒ – ๖๒๒ ช ื่อบญัช ีโครงการบรกิารวชิาการแกส่งัคม คณะวศิวกรรมศาสตร์ ม ธ.  โดยแนบหลักฐาน       
การโอนเงินมาพร้อมเอกสารการสมัครสอบ 

  ๕.๒ การประกาศรายช ือ่ผ ูม้สีทิธ ิส์อบขอ้เขยีนและสอบสมัภาษณ์ 
  วันที่  ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  ณ  ส านักงานภาควิชาวิศวกรรมเคมี ชั้ น ๖ อาคารปฏิบัติ การ               
และวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์  และใน  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. โดยระบบออนไลน์ 
  ๕.๕ การประกาศผลผ ูม้สีทิธ ิเ์ขา้ศกึษาและวธิปีฏบิตัเิก ีย่วกบัการศกึษา 

   วันที่  ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ บอร์ดภาควิชาวิศวกรรมเคมี ชั้น ๖ อาคารปฏิบัติการและวิจัย               
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และใน http:// www.che.engr.tu.ac.th 

๖.  การเปดิภาคการศกึษา  
            วันที่  ๙  มกราคม ๒๕๖๖  

๗. การย ืน่หลกัฐานในวนัข ึน้ทะเบยีนเปน็นกัศกึษา  
  เมื่อมหาวิทยาลัยได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกขั้นสุดท้ายแล้ว ให้ผู้สอบคัดเลือกน าหลักฐานแสดง             
การส าเร็จการศึกษาต่อไปน้ีมามอบให้มหาวิทยาลัยในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

7.1 ส าเนาปริญญาบัตร และส าเนาใบรับรองผลการศึกษา (transcript)  
   7.2 รูปถ่ายขนาด  ๑ หรือ ๒ น้ิว  

7.3 ใบรับรองแพทย์  
7.4 ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ยศ (ถ้ามี)  
7. 5ส าเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ  

 

๘. เง ื่อนไขการข ึน้ทะเบยีนเปน็นกัศกึษา 
  ๘.๑ ผู้ที่ผ่านการรับเข้าศึกษาต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียน

ก าหนด ภายใน ๑๔ วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา เว้นแต่กรณีมีเหตุผลความจ าเป็นนายทะเบยีนอาจอนุญาตผ่อนผันการ

ขึ้นทะเบียนได้ แต่ต้องไม่เกนิภาคการศึกษาที ่1 ของปกีารศึกษาแรก 

  ผู้ผ่านการรับเข้าศึกษาโดยใช้วฒุิการศึกษาจากต่างประเทศต้องยืน่ใบส าคัญแสดงวุฒิการศึกษาต่อคณะ     

ในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศกึษาด้วย แต่หากยงัไม่สามารถน าส่งไดน้ายทะเบยีนอาจผ่อนผนัให้น ามาสง่ภายหลงั แต่ต้องไม่เกิ น

ภาคการศึกษาที่ ๑ ของปีการศึกษาแรก หากพ้นก าหนดเวลาที่ผ่อนผันให้แล้วยังไม่อาจน าส่งได้ให้นายทะเบียนเพิกถอน      

การขึ้นทะเบียนการเปน็นักศึกษา 

  ๘.๒ ผู้ที่ขึ้นทะเบียนนักศึกษาสังกัดหลักสูตรใดแล้วจะย้ายหลักสูตรมิได้ เว้นแต่จะมีเหตุผลและ           

ความจ าเป็น ให้นักศึกษายื่นค าร้องพร้อมแสดงเหตุผลต่อคณบดีเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะ 

  การขอย้ายหลกัสตูรจะต้องได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะของหลกัสูตรที่จะขอย้าย  

ไปศึกษาและใหนั้บระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่การศึกษาในหลกัสตูรเดิมด้วย 

   เมื่อได้รับความเหน็ชอบตามวรรคสองแล้วให้นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแตเ่ป็นนักศึกษาในหลักสูตรเดิมดว้ย 
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   ๘.๓ หากมีการตรวจพบว่าผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่มีคุณสมบัติห รือมีลักษณะต้องห้าม            

หรือได้ใช้เอกสารหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนอันเปน็เท็จ ให้นายทะเบยีนเสนอต่ออธิการบดีเพิกถอนการขึ้นทะเบียน

การเป็นนักศึกษาผู้น้ัน  

  หากมีกรณีตามวรรคหน่ึงปรากฏขึน้กับผู้ทีส่ าเร็จการศึกษาไปแล้ว ให้อธิการบดเีสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

เพิกถอนปริญญาบัตรของผูน้ั้น 

๙ . ค่าใชจ้่ายในการศกึษา 
  9.1 ค่าหน่วยกิต  หน่วยกิตละ ๒,๐๐๐  บาท 
  9.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา ภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท ภาคฤดูร้อน ๕,๐๐๐ บาท 
  9.3 ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ๑,๐๐๐ บาท (ช าระคร้ังเดียว) 
  9.4 ค่าคุ้มครองอุบัติเหตุ ๑๑๐ บาท (ต่อปี) 
  9.5 ค่าบ ารุงอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ทั้งน้ีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ  ๑๕๕,๐๐๐ บาท 
 

                           ประกาศ  ณ  วันที่           กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
                                                                                  
                       
                   รอลงนาม 

        (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์) 
                                                            ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับเข้าศึกษา   
                                                               ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
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