
 
 
 

ประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
เรือ่ง   การรบัสมคัรบคุคลเขา้ศกึษา หลกัสตูรปรชัญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร ์ 

คณะวศิวกรรมศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๔)  
ภาคการศกึษาที ่๑ ประจ าปกีารศกึษา ๒๕๖๖ 

.                                                 . 
 

โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) คณะวิศวกรรมศาสตร์  ภาคการศึกษาที่  ๑           
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖6 จึงขอประกาศรายละเอียดวิธีการรับสมัครและการคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 

1. คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 
ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ข้อ 22-23 และมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
 ๑.๑  ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท (ส าหรับแผนการศึกษาแบบ ๑.๑ และ ๒.๑) 
 - เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) หรือ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 
หรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
 - มีค่าระดับเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.50 จาก 4.00 ส าหรับผู้ที่ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม 
ต่ ากว่า 3.50 ในระดับปริญญาโท หรือเป็นนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ก แบบ ก1 ท าเฉพาะ
วิทยานิพนธ์) จะต้องมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับ เช่น บทความในวารสารทางวิชาการ  หรือบทความในที่ประชุม
วิชาการ ที่มีคณะกรรมการกลั่นกรอง ในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ 
 ๑.๒  ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี (ส าหรับแผนการศึกษาแบบ ๒.๒) 
 - เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หรือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  หรือ  
สาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ 

 -  มีค่าระดับเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ จาก ๔.๐๐  
 1.3 ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี   
นับถึงวันสมัคร) 
 1.4 ผู้เข้าศึกษาจะต้องเลือกวิชาเอกที่สนใจตั้งแต่สมัครเข้าศึกษา 

2. ใบสมคัรและการสมคัรสอบ 
สมัครออนไลน์ได้ที่ www.graduate.engr.tu.ac.th เมนู “ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ” และ เมนู “การสมัครออนไลน์” 

ตั้งแต่บัดนี้ – วันจันทรท์ี่ ๓  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ค่าสมัครสอบ  ๓๕๐ บาท โดยโอนเข้าบัญชี ดังนี้ 
          ธนาคารกรุงเทพ  ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ 
          ชื่อบัญชี    :  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
          เลขที่บัญชี :  ๐๙๑ – ๐๑๔ – ๑๔๐๗ 

๓.  หลักสูตรที่เปิดรับสมัครมี ๕ หมวดวิชา 
- สาขาวชิาเอกวิศวกรรมไฟฟา้    

  - สาขาวชิาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ 
   - สาขาวิชาเอกวิศวกรรมเคม ี    
 - สาขาวชิาเอกวิศวกรรมเครื่องกล 
   - สาขาวิชาเอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
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๔.  จ านวนรบัเขา้ศกึษา   
๑๕  คน              

๕.  วธิกีารคดัเลอืกเขา้ศกึษา  
 พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ ์       

๖.  เอกสารในการสมคัรเขา้ศกึษา ( เอกสารทุกฉบบัให้ลงนามรับรอง ส าเนาถูกต้อง )  
     ๖.๑ ใบสมัคร พร้อมเอกสารแนบ 

  ๖.๒ ส าเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)     จ านวน  ๑  ฉบับ  
  ๖.๓ ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา   จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๖.๔ รูปถ่ายสี หรือขาวด า ขนาด ๑ หรือ ๒ นิ้ว     จ านวน  ๑  รูป 
  ๖.๕ หนังสือรับรองของหัวหน้างาน หรืออาจารย์จากสถาบนัการศึกษาเดิม   จ านวน  ๑  ฉบับ 

๖.๖ ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET, TOEFL หรือ IELTS ที่มอีายุไม่เกิน ๒ ปนีับจากวนัทีส่อบผา่น 

๗.  การยืน่หลักฐานในวนัขึน้ทะเบยีนเปน็นกัศกึษา 
           เมื่อมหาวิทยาลัยได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกขั้นสุดท้ายแล้ว ให้ผู้สอบผ่านการคัดเลือกน าหลักฐานการ
ส าเร็จการศึกษามามอบให้มหาวิทยาลัยในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ตามก าหนดของมหาวิทยาลัย โดยเอกสารทุกฉบับ          
ที่เป็นส าเนาให้ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับด้วย ดังนี้ 
 ๑. ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือส าเนาหนังสือส าคัญ    จ านวน  ๒  ฉบับ 

๒. ส าเนาใบรบัรองผลการศึกษา (Transcript)    จ านวน  ๒  ฉบับ  
๓. ส าเนาบัตรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ     จ านวน  ๓  ฉบับ  
๔. ส าเนาทะเบียนบ้าน       จ านวน  ๒  ฉบับ  
๕. ใบรับรองแพทย์  ๑  ฉบับ  (อายุ ไม่ เกิน  ๖  เดือน  ก่อนวันขึ้ นทะเบี ยน เป็นบัณ ฑิ ตศึกษา                 

โดยแพทย์ต้องระบุว่าไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา)                           
๖. รูปถ่ายขนาด ๑ นิว้       จ านวน  ๓  รูป 
๗. ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ยศ (ถ้ามี)       จ านวน  ๑  ฉบับ  

๘. เงื่อนไขการขึน้ทะเบยีนเปน็นกัศึกษา 
 8.๑ ผู้ที่ผ่านการรับเข้าศึกษาต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียน   
ก าหนด ภายใน 14 วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษา เว้นแต่กรณีมีเหตุผลความจ า เป็นนายทะเบียนอาจอนุญาต
ผ่อนผันการขึ้นทะเบียนได้ แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ ๑ ของปีการศึกษาแรก ผู้ที่ผ่านการรับเข้าศึกษาโดย   
ใช้วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศต้องยื่นใบส าคัญแสดงวุฒิการศึกษาต่อคณะในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วย  
แต่หากยังไม่สามารถน าส่งได้นายทะเบียนอาจผ่อนผันให้น ามาส่งในภายหลัง แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ ๑ 
ของปีการศึกษาแรก หากพ้นก าหนดเวลาที่ผ่อนผันให้แล้วยังไม่อาจน าส่งได้ให้นายทะเบียนเพิกถอน             
การขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษา 

8.๒ ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสังกัดหลักสูตรใดแล้วจะย้ายหลักสูตรมิได้ เว้นแต่จะมีเหตุผลและ
ความจ าเป็น ให้นักศึกษายื่นค าร้องพร้อมแสดงเหตุผลต่อคณบดีเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะ   
การขอย้ายหลักสูตรจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะของหลักสูตรที่จะขอย้ายไปศึกษา 
และให้นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่การศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วยเมื่อได้รับความเห็นชอบตามวรรคสองแล้ว        
ให้นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย        

8.๓ หากมีการตรวจพบว่าผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม       
ข้อ 22 หรือได้ใช้เอกสารหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนอันเป็นเท็จ ให้นายทะเบียนเสนอต่ออธิการบดีเพิก
ถอนการขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษาผู้นั้น หากมีกรณีตามวรรคหนึ่งปรากฏขึ้นกับผู้ที่ส า เร็จการศึกษาไปแล้ว        
ให้อธิการบดีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพิกถอนปริญญาบัตรของผู้นั้น 
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9.  คา่ใชจ้า่ยในการศกึษา 
             ผู้เข้าศึกษาต้องเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการศึกษาตลอดหลักสูตร ๓ ปี และ ๔ ปี ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปกติแบบเหมาจ่าย
พ.ศ. ๒๕๕๕   
             

                       ประกาศ  ณ  วันที่            มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๖ 
  
 
                                                                                                                  
              (รองศาสตราจารย์ สมชาติ แตรตุลาการ) 
                               ผู้ช่วยอธกิารบดีฝ่ายรับเข้าศึกษา 

                                                               ปฏิบัติการแทนอธิการบด ี
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ปฏทิินการคดัเลอืกบุคคลเขา้ศึกษาหลักสตูรปรชัญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์  

คณะวศิวกรรมศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๔)  
ภาคการศกึษาที ่๑ ประจ าปกีารศกึษา ๒๕๖๖ 

 
ก าหนดการ วนั / เดือน / ป ี ชอ่งทาง / สถานที ่

ประกาศรบัสมคัร ตั้งแต่บัดนี้ – ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สมัครออนไลนไ์ด้ที่ Website : 
www.graduate.engr.tu.ac.th  

ประกาศรายชือ่ 
ผูม้สีทิธิส์อบสมัภาษณ ์

วันที่  ๑๐  กรกฎาคม ๒๕๖๖ www.ce.engr.tu.ac.th 
 

สอบสมัภาษณ ์
แบบออนไลน ์

วันที่  ๒๐  กรกฎาคม ๒๕๖๖     
เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

ณ ห้อง วศ.๑๐๔ อาคารอ านวยการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น ๑ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต 

ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิเ์ขา้ศกึษา วันที่  ๓๑  กรกฎาคม ๒๕๖๖ www.engr.tu.ac.th หรือ 
www.graduate.engr.tu.ac.th  

เปดิภาคการศกึษา แจ้งให้ทราบภายหลัง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต 
 

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



