
 

 
ประกาศมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์   

ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศกึษา ๒๕๖๔ 
........................................................ 

   ด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เห็นสมควรเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่ อ เข้าศึกษาในหลักสูตร          
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม  คณะวิศวกรรมศาสตร์             
ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จึงขอประกาศรายละเอียดวิธีการรับสมัครและการคัดเลือก ดังต่อไปนี้   
๑ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ และมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ๑.๑ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา หรือปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี หรือสาขาที่เทียบเท่าทั้งในหรือต่างประเทศจากสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ 

๑.๒ ต้องมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต ่ากว่า ๒.๕๐ จากระดับ ๔.๐๐ หรือกรณีของผู้สมัครมีค่าระดับเฉลี่ย        
สะสมต ่ากว่า ๒.๕๐ ต้องมีประสบการณ์การท างาน อย่างน้อย ๑ ป ี

๒ จ านวนรับเข้าศึกษา  
       จ านวน   ๓๕   คน  

๓ วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
            ใช้วิธีการสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับการพิจารณาผลการสอบสัมภาษณ์              
โดยอาศัยหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
๔ หลักฐานในการสมัครสอบ 
  (๑) ใบสมัครตามแบบของคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือ Download จาก www.che.engr.tu.ac.h 
  (๒) ส าเนาใบรับรองผลการศึกษา (transcript) และ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน อย่างละ  ๑ ฉบับ 
   (๓) ส าเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา จ านวน ๑ ชุด 
  (๔) รูปถ่ายหน้าตรง สีหรือขาวด า ไม่สวมหมวกและแว่นตาด า ขนาด ๑ หรือ ๒ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี 
จ านวน  ๒ รูป และ ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ 
  (๕) หนังสือรับรอง (Recommendation)  จากหัวหน้างาน/อาจารย์ที่ปรึกษา/ อื่น ๆ จ านวน ๒ ท่าน 
Download ได้ที่ www.engr.tu.ac.th, www.che.engr.tu.ac.th 
  (๖) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET  TOEFL หรือ IELTS ที่ไม่เกิน ๒ ปีนับจากวันที่สอบผ่านหรือหลักฐาน                                     
การสมัครสอบภาษาอังกฤษครั้งล่าสุด (ถ้ามี) 

 
 
 



-๒-                      

๕.ปฏิทินการคัดเลือกนักศึกษา 
๕.๑  การสมัครเข้าศึกษา 

   สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.engr.tu.ac.th , www.che.engr.th.ac.th การรับสมัครสามารถ
สมัครได้ ๒ วิธี 
       ๕.๑ .๑  สมัครออนไลน์  ได้ที่  www.graduate.engr.tu.ac.th เมนู  “ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ” และ เมนู                     
“การสมัครออนไลน์”  ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ ค่าสมัครสอบ  ๗๐๐ บาท โดยโอนเข้าบัญชี ดังนี้ 

              ธนาคารกรุงเทพ  ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ 
              ชื่อบัญชี    :  โครงการบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. 
              เลขที่บัญชี :  ๐๙๑ – ๐๑๑๒ – ๖๒๒ 

        ๕.๑.๒ สมัครทางไปรษณีย์ ต้องด าเนินการดังนี้ 
                       รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ โดยถือวันที่ประทับตราของที่ท าการไปรษณีย์    
ต้นทางเป็นเกณฑ์ หากพ้นก าหนดจะไม่รับพิจารณา  
                       ส่งใบสมัครและ ธนาณัติเป็นค่าสมัครสอบ จ านวนเงิน ๗๐๐ บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยสั่งจ่าย      
ในนาม “ผู้อ านวยการโครงการบัณฑิตศึกษา” ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต อ าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ สั่งจ่าย ณ  ที่ท าการไปรษณีย์ “ธรรมศาสตร์รังสิต” หรือ      
โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลขที่  ๐๙๑ – ๐๑๑๒ – ๖๒๒                 
ชื่อบัญชี โครงการบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.  โดยแนบหลักฐานการโอนเงินมาพร้อมเอกสาร    
การสมัครสอบ 

๕.๒ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 
 วันที่  ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ส านักงานภาควิชาวิศวกรรมเคมี ชั้น ๖ อาคารปฏิบัติการและวิจัย             
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือที่  http:// www.che.engr.tu.ac.th 

๕.๓ การสอบขอ้เขยีน วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ผ่านระบบออนไลน์  
๕.๔ การสอบสัมภาษณ์ วันที่  ๑๓  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ผ่านระบบออนไลน์ 
๕.๕ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา 

  วันที่  ๒๗  ธัน วาคม  ๒๕๖๔  ณ  บอร์ดภาควิชาวิศวกรรม เคมี  ชั้ น  ๖  อาคารปฏิบั ติ ก ารและวิจั ย                  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  หรือที่ http:// www.che.engr.tu.ac.th 
๖.  การเปิดภาคการศึกษา  
      วันที่ ๑๐  มกราคม  ๒๕๖๕  
๗. การยืน่หลักฐานในวันขึน้ทะเบยีนเปน็นกัศกึษา 
           เมื่อมหาวิทยาลัยได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกขั้นสุดท้ายแล้ว ให้ผู้สอบคัดเลือกน าหลักฐานแสดง            
การส าเร็จการศึกษาต่อไปนี้มามอบให้มหาวิทยาลัยในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

(๑) ส าเนาปริญญาบัตร และส าเนาใบรับรองผลการศึกษา (transcript)  
   (๒) รูปถ่ายขนาด  ๑ หรือ ๒ นิว้  

(๓) ใบรับรองแพทย ์ 
(๔) ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ยศ (ถ้ามี)  
(๕) ส าเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ  

 
 
 



-๓- 
๘. ค่าใชจ้า่ยในการศึกษา 

(๑) ค่าหน่วยกิต  หน่วยกิตละ ๒,๐๐๐  บาท 
(๒) ค่าธรรมเนยีมการศกึษาเพื่อการพัฒนา ภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท ภาคฤดูร้อน ๕,๐๐๐ บาท 

 (๓) ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ๑,๐๐๐ บาท (ช าระครั้งเดยีว) 
 (๔) ค่าคุ้มครองอุบัติเหตุ ๑๑๐ บาท (ตอ่ปี) 
(๕) ค่าบ ารงุอื่น ๆ ตามที่มหาวทิยาลัยก าหนด 
ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ  ๑๕๕,๐๐๐ บาท 

๙. เงือ่นไขการขึน้ทะเบยีนเปน็นกัศกึษา 
 ๙.๑ ผู้ที่ผ่านการรับเข้าศึกษาต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียน           

ก าหนดภายใน ๑๔ วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา เว้นแต่กรณีมีเหตุผลความจ าเป็นนายทะเบียนอาจอนุญาตผ่อนผัน               

การขึ้นทะเบียนได้ แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ ๑ ของปีการศึกษาแรก 

ผู้ผ่านการรับเข้าศึกษาโดยใช้วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศต้องยื่นใบส าคัญแสดงวุฒิการศึกษาต่อคณะ              

ในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วย แต่หากยังไม่สามารถน าส่งได้นายทะเบียนอาจผ่อนผันให้น ามาส่งภายหลัง 

แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ ๑ ของปีการศึกษาแรก หากพ้นก าหนดเวลาที่ผ่อนผันให้แล้วยังไม่อาจน าส่งได้ให้นายทะเบียน

เพิกถอนการขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษา 

 ๙.๒ ผู้ที่ขึ้นทะเบียนนักศึกษาสังกัดหลักสูตรใดแล้วจะย้ายหลักสูตรมิได้ เว้นแต่จะมีเหตุผลและความจ าเป็น 

ให้นักศึกษายื่นค าร้องพร้อมแสดงเหตุผลต่อคณบดีเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะ 

การขอย้ายหลักสูตรจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะของหลักสูตรที่จะขอย้ายไปศึกษา

และให้นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่การศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย 

เมื่อได้รับความเห็นชอบตามวรรคสองแล้วให้นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย 

๙.๓ หากมีการตรวจพบว่าผู้ซึ่ งได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ าม 

หรือได้ใช้เอกสารหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนอันเป็นเท็จ ให้นายทะเบียนเสนอต่ออธิการบดีเพิก ถอน               

การขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษาผู้นั้น  

หากมีกรณีตามวรรคหนึ่งปรากฏขึ้นกับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว ให้อธิการบดีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย           

เพิกถอนปริญญาบัตรของผู้นั้น 

ประกาศ  ณ  วนัที่       กันยายน   พ.ศ. ๒๕๖๔ 

             รอลงนาม 
   (รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร) 

  รองอธิการบดฝี่ายวิชาการ 
  ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

๙


