
         
ประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

เรื่อง การรบัสมคัรบคุคลเข้าศกึษาหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมโยธา  
คณะวศิวกรรมศาสตร์ ภาคการศกึษาที ่๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

......................................................... 
โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรมห าบั ณ ฑิ ต  ส าขา วิ ช าวิ ศ วกรรม โยธ า คณ ะวิ ศ วก รรมศาสตร์  ภ าคการศึ กษ าที่  ๒                  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕  จึงประกาศรายละเอียดวิธีการรับสมัครและการคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 
 

๑. คุณสมบัตผิูเ้ข้าศึกษา 
หลักสตูรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ 
คุณสมบัติของผู้ เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษา        

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ และมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
๑.๑ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือปริญญาตรี

ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา หรือปริญญาตรี ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการคัดเลือก จากสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ 

๑.๒ เป็นผู้มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต ่ากว่า ๒.๕๐ หรือในกรณีที่ ผู้สมัคร                   
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต ่ากว่า ๒.๕๐ คณะกรรมการคัดเลือกอาจพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นเป็นพิเศษ       
โดยพิจารณาผลงานทางวิชาการ หรือคุณสมบัติอ่ืนที่เหมาะสมต่อการศึกษา เช่น ประสบการณ์ท างาน       
ให้มีสิทธิ์สมัครได ้
 

๒. วธิกีารคดัเลือกเข้าศึกษา 
การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์  รวมถึงพิจารณาผลการสอบภาษาอังกฤษ, ผลการศึกษา    

ระดับปริญญาตรี และประสบการณ์ท างาน โดยคณะกรรมการคัดเลือก 
 

๓. การสมัครสอบ 
สมัครออนไลน์ได้ที่ Website:http : //www.graduate.engr.tu.ac.th  
เมน ู“ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ” และ เมนู “การสมัครออนไลน์”  
(ตั้งแต่บัดนี้ – ๗ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕)   ค่าสมัครสอบ ๓๕๐ บาท  
โดยโอนเข้าบัญชี ดังนี้ 

    ธนาคารกรงุเทพ  ประเภทบัญช ีออมทรัพย์ 
    ชื่อบัญช ี   : โครงการบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
    เลขทีบ่ัญช ี: ๐๙๑๐๑๑๒๖๒๒  
 



                                             -๒- 
๔. เอกสารการสมคัร 

๔.๑  ใบสมัครออนไลน์ พร้อมเอกสารแนบ จ านวน  ๑  ชุด  
 ๔.๒  ส าเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท จ านวน ๑ ฉบับ  

๔.๓  ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือหนั งสือรับรองคาดว่าจะส า เร็จการศึกษาปริญญาตรี                 
หรือปริญญาโท จ านวน ๑ ชุด  
 ๔.๔  รูปถ่ายสี หรือขาวด า ขนาด ๑ หรือ ๒ นิ้ว จ านวน ๑ รูป 

๔.๕  ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน ๑ ชุด 
๔.๖  หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือจากผู้บังคับบัญชา จ านวน ๑ ชุด 
๔.๗  หลักฐานความสามารถอ่ืน ๆ ที่ผู้สมัครสามารถน ามาประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ์ เช่น

ความสามารถพิเศษต่าง ๆ ผลงานตีพิมพ์ และ อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
๔.๘  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ  TU-GET  TOEFL  หรือ  IELTS  ที่มีอายุไม่เกิน  ๒ ปี นับจาก

วันที่สอบผ่าน 
๔.๙  ส าเนาหลักฐานการช าระเงินค่าสมัครสอบ (Pay In) จ านวน  ๑  ชุด   

   

      (เอกสารส าเนาทุกฉบับใหเ้ขยีน “ส าเนาถกูตอ้ง” และลงนามก ากบัทุกฉบบั) 
    
๕. จ านวนรบัเขา้ศึกษา 

รับนักศึกษา ภาคปกติ  แบบเต็มเวลา (วันจันทร์ -ศุกร์  ๘ .๓๐ -๒๐.๓๐ น.) และ ภาคค ่ า             
แบบไม่เต็มเวลา (วันจันทร์-ศุกร์ ๑๗.๓๐-๒๐.๓๐ น.) และ (วันเสาร์-อาทิตย์ ๘.๓๐-๑๗.๓๐ น.) รวม ๑๒ คน  

 
๖. ปฏทินิการคดัเลือก 

 

ก าหนดการ วนั/เดือน/ป ี สถานที/่หมายเหต ุ
ประกาศรบัสมคัร ตั้งแต่บัดนี้ – ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สมัครออนไลนไ์ด้ที่ Website : 

http://www.graduate.engr.tu.ac.th  
ประกาศรายชือ่ 
ผูม้สีทิธิส์อบขอ้เขยีน
และสมัภาษณ ์

วันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ www.ce.engr.tu.ac.th    
 

สอบขอ้เขยีนและ 
สอบสมัภาษณ ์
แบบออนไลน ์

วันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕   
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

Online โดยใช้ Microsoft Teams   

ประกาศผลการสอบ
คดัเลอืกผูม้สีทิธิ์ 
เขา้ศกึษา   

วันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ www.ce.engr.tu.ac.th    
 

เปดิภาคการศกึษา วันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๖ 
 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

  

 
 
 
 
 

http://www.ce.engr.tu.ac.th/
http://www.ce.engr.tu.ac.th/


                              -๓- 
๗. การยืน่หลกัฐานในวนัขึน้ทะเบยีนเปน็นักศึกษา 

เมื่อมหาวิทยาลัยได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกขั้นสุดท้ายแล้ว ให้ผู้สอบคัดเลือกน าหลักฐานแสดง
การส าเร็จการศึกษาต่อไปนี้ มามอบให้มหาวิทยาลัยในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา มิฉะนั้นเป็นอันหมดสิทธิ์
เข้าศึกษา 

๗.๑ ส าเนาปริญญาบัตร หรือส าเนาหนังสือส าคัญ จ านวน ๓ ฉบับ พร้อมน าฉบับจริงมาแสดง 
๗.๒ ส าเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ๓  ฉบับ พร้อมน าฉบับจริงมาแสดง 
๗.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน ๓ ฉบับ 
๗.๔ ใบรับรองแพทย์ ๑ ฉบับ   
๗.๕ รูปถ่ายขนาด ๑  นิ้ว ๓ รปู 
๗.๖ ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ยศ (ถ้ามี) ๑ ฉบับ 
๗.๗ ส าเนาบัตรประชาชน หรอืบัตรข้าราชการ ๑ ฉบับ 

 

๘. เงื่อนไขการขึน้ทะเบยีนเปน็นักศึกษา 
๘.๑ ผู้ที่ผ่านการรับเข้าศึกษาต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียน

ก าหนด ภายใน ๑๔ วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา เว้นแต่กรณีมีเหตุผลความจ าเป็นนายทะเบียนอาจอนุญาต

ผ่อนผันการขึ้นทะเบียนได้ แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ ๑ ของปีการศึกษาแรก 

ผู้ผ่านการรับเข้าศึกษาโดยใช้วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศต้องยื่นใบส าคัญแสดงวุฒิการศึกษาต่อคณะ

ในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วย แต่หากยังไม่สามารถน าส่งได้นายทะเบียนอาจผ่อนผันให้น ามาส่งภายหลัง

แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ ๑ ของปีการศึกษาแรก 

๘.๒ ผู้ที่ขึ้นทะเบียนนักศึกษาสังกัดหลักสูตรใดแล้วย้ายหลักสูตรมิได้ เว้นแต่จะมีเหตุผลและ       

ความจ าเป็นให้นักศึกษายื่นค าร้องพร้อมแสดงเหตุผลต่อคณบดีเพ่ือขออนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะ 

การขอย้ายหลักสูตรจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะของหลักสูตรที่จะขอย้าย

ไปศึกษาและให้นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่การศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย 

เมื่ อได้ รับความเห็นชอบตามวรรคสองแล้วให้นับระยะเวลาการศึกษาตั้ งแต่ เป็นนักศึกษา                

ในหลักสูตรเดิมด้วย 

๘.๓ หากมีการตรวจพบว่าผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม 

ข้อ ๒๒ หรือได้ใช้เอกสารหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนอันเป็นเท็จ ให้นายทะเบียนเสนอต่ออธิการบดี    

เพิกถอนการขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษาผู้นั้น 

หากมีกรณี ตามวรรคหนึ่ งปรากฎขึ้นกับผู้ที่ ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว ให้อธิการบดี เสนอต่อ                     

สภามหาวิทยาลัยเพิกถอนปริญญาบัตรของผู้นั้น  
 

 

 

 

 

 



                                  -๔- 
 
๙. คา่ใชจ้า่ยในการศึกษา 

ผู้เข้าศึกษาต้องเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการศึกษาตลอดหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

- ภาคปกติ (แบบเต็มเวลา)      ประมาณ  ๑๓๐,๐๐๐  บาท 
- ภาคค ่า    (แบบไม่เต็มเวลา)  ประมาณ  ๑๖๖,๐๐๐   บาท 

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ  
หมายเหต ุ : ค่าใช้จ่ายดังกล่าว เมื่อช าระแล้วจะไม่คืนไม่ว่ากรณีใด ๆ  ผู้เข้าศึกษาต้องเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 

ในการศึกษาตลอดหลักสูตร 
 
               ประกาศ  ณ  วันที่           กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

                                                    
                                                                

 

                                      (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์) 
                                              ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายรับเข้าศึกษา 
                                                 ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๙
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