
 
 

 

ประกาศมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
เรื่อง   การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลกัสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมศาสตร ์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)  
ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศกึษา ๒๕๖๔  

…………………………………………………………………………….. 

โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่  ๒                     
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัย จึงขอประกาศรายละเอียดวิธีการรับสมัครและการคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 

๑. คุณสมบตัขิองผู้เขา้ศึกษา 
 ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ข้อ ๒๒-๒๓ และมีคุณสมบัติ  ดังนี ้
 ๑.๑  ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (ส าหรับแผนการศึกษาแบบ ๑.๑ และ ๒.๑) 
 - เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) หรือ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 
หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ 
 - มีค่าระดับเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ จาก ๔.๐๐ ส าหรับผู้ที่ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม    
ต ่ากว่า ๓.๕๐ ในระดับปริญญาโท หรือเป็นนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ก แบบ ก๑ ท าเฉพาะ
วิทยานิพนธ์) จะต้องมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับ เช่น บทความในวารสารทางวิชาการ  หรือบทความในที่        
ประชุมวิชาการ ที่มีคณะกรรมการกลั่นกรอง ในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ 
 ๑.๒  ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรี (ส าหรับแผนการศกึษาแบบ ๒.๒) 
 - เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หรือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  หรือ  
สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ 

 -  มีค่าระดับเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ จาก ๔.๐๐  
  ๑.๓ ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบต้องไม่เกิน ๒ ปี    
นับถึงวันสมัคร) 
 ๑.๔ ผู้เข้าศึกษาจะต้องเลอืกวิชาเอกที่สนใจตั้งแต่สมัครเข้าศึกษา 

๒. การสมัครสอบ 
           สมัครออนไลน์ได้ที่  www.graduate.engr.tu.ac.th เมนู “ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ” และ เมนู   
“การสมัคร ออนไลน์” ตั้งแต่บัดนี้ - วันจันทร์ที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ค่าสมัครสอบ ๓๕๐ บาท     
โดยโอนเข้าบัญชี ดังนี้ 

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

      ๓.  หลักสูตรที่เปิดรับสมัครมี ๕ วิชาเอก 
   - วชิาเอกวิศวกรรมไฟฟ้า   
  - วิชาเอกวิศวกรรมอตุสาหการ 
   - วิชาเอกวิศวกรรมเคม ี   
   - วิชาเอกวิศวกรรมเครื่องกล 
   - วิชาเอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์



-๒- 
๔.  จ านวนรบัเขา้ศกึษา     ๘  คน                 
๕.  วธิกีารคัดเลอืกผู้เขา้ศกึษา พิจารณาจากการสัมภาษณ์   

      ๖.  เอกสารในการสมัครเขา้ศกึษา ( เอกสารทุกฉบบัให้ลงนามรับรอง ส าเนาถูกตอ้ง )  
     ๖.๑  ใบสมคัร พร้อมเอกสารแนบ 
      ๖.๒  ส าเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)       จ านวน  ๑  ฉบบั  
      ๖.๓  ส าเนาใบปริญญาบัตร  หรือหนงัสือรับรองคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    จ านวน  ๑  ฉบบั 
      ๖.๔  รูปถ่ายสี หรือขาวด า  ขนาด  ๑ หรือ  ๒ นิ้ว       จ านวน  ๑  รูป 
      ๖.๕  หนงัสอืรับรองของหวัหน้างาน หรืออาจารยจ์ากสถาบนัการศกึษาเดิม          จ านวน  ๑  ฉบับ 
      ๖.๖  ผลการทดสอบภาษาองักฤษ  TU-GET, TOEFL หรือ IELTS  ที่มีอายไุม่เกิน  ๒ ป ีนับจากวนัที่สอบผ่าน      

      ๗. ก าหนดการคัดเลือกนกัศกึษา 
    ๗.๑  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วนัจนัทรท์ี ่ ๑๕  พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๔  
     ที่ www.engr.tu.ac.th หรือ www.graduate.engr.tu.ac.th   
           ๗.๒  สอบสัมภาษณ์ วนัจนัทรท์ี ่ ๑๓  ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่านระบบออนไลน ์
           ๗.๓  ประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์เขา้ศึกษา วนัจนัทรท์ี ่ ๒๗ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔   
  ที่ www.engr.tu.ac.th หรือ www.graduate.engr.tu.ac.th 

๗.๔  เปิดภาคการศึกษา  วนัจนัทรท์ี ่๑๐ มกราคม ๒๕๖๕        
๘.  การยืน่หลกัฐานในวันขึน้ทะเบยีนเปน็นกัศกึษา 

           เมื่อมหาวิทยาลัยได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกขั้นสุดท้ายแล้ว ให้ผู้สอบผ่านการคัดเลือกน าหลักฐาน
การส าเร็จการศึกษามามอบให้มหาวิทยาลัยในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ตามก าหนดของมหาวิทยาลัย                   
โดยเอกสารทุกฉบับที่เป็นส าเนาให้ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับด้วย ดังนี้ 
 ๘.๑ ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือส าเนาหนังสือส าคัญ       จ านวน   ๒  ฉบับ  

๘.๒ ส าเนาใบรบัรองผลการศึกษา (Transcript)             จ านวน   ๒  ฉบับ 
๘.๓ ส าเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ               จ านวน   ๓  ฉบับ   
๘.๔ ส าเนาทะเบียนบ้าน                                        จ านวน   ๒  ฉบับ  
๘.๕ ใบรับรองแพทย์                                             จ านวน   ๑  ฉบับ  
(อายุไม่เกิน ๖ เดือน ก่อนวันขึ้นทะเบียนเป็นบัณฑิตศึกษา โดยแพทย์ต้องระบุว่าไม่เป็นโรคติดต่อ
ร้ายแรง ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา)                           
๘.๖ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว                                         จ านวน   ๓  รูป 
๘.๗ ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ยศ (ถ้าม)ี                     จ านวน   ๑  ฉบับ  

      ๙.  เงือ่นไขการขึน้ทะเบยีนเป็นนกัศกึษา 
           ๙.๑ ผู้ที่ผ่านการรับเข้าศึกษาต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียน
ก าหนดภายใน ๑๔ วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษา เว้นแต่กรณีมีเหตุผลความจ าเป็นนายทะเบียนอาจอนุญาต
ผ่อนผันการขึ้นทะเบียนได้ แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ ๑ ของปีการศึกษาแรก   
 ผู้ที่ผ่านการรับเข้าศึกษาโดยใช้วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศต้องยื่นใบส าคัญแสดงวุฒิการศึกษาต่อ
คณะในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วย แต่หากยังไม่สามารถน าส่งได้นายทะเบียนอาจผ่อนผัน ให้น ามาส่ง       
ในภายหลัง แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ ๑ ของปีการศึกษาแรก หากพ้นก าหนดเวลาที่ผ่อนผันให้แล้ว              
ยังไม่อาจน าส่งได้ให้นายทะเบียนเพิกถอนการขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษา 
  



-๓- 
๙.๒ ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสังกัดหลักสูตรใดแล้วจะย้ายหลักสูตรมิได้ เว้นแต่จะมีเหตุผลและ

ความจ าเป็น ให้นักศึกษายื่นค าร้องพร้อมแสดงเหตุผลต่อคณบดีเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะ  
การขอย้ายหลักสูตรจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะของหลักสูตร               

ที่จะขอย้ายไปศึกษาและให้นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่การศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย 
เมื่อได้รับความเห็นชอบตามวรรคสองแล้วให้นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย 
๙.๓ หากมีการตรวจพบว่าผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม      

ตามข้อบังคับฯ หรือได้ใช้เอกสารหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนอันเป็นเทจ็ ให้นายทะเบียนเสนอต่ออธิการบดี
เพิกถอนการขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษาผู้นั้น  

 หากมีกรณี ตามวรรคหนึ่ งปรากฏขึ้นกับผู้ที่ ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว ให้อธิการบดี เสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยเพิกถอนปริญญาบัตรของผู้นั้น   

๑๐.  คา่ใชจ้า่ยในการศึกษา 
   ผู้เข้าศึกษาต้องเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในการศึกษาตลอดหลักสูตร  ๓ ปี และ ๔ ปี ตามระเบียบ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปกติแบบเหมาจ่าย              
พ.ศ. ๒๕๕๕   

ประกาศ  ณ  วนัที่       กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อดุร) 

รองอธิการบดีฝา่ยวิชาการ 

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

๒๐


