
 
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

เร่ือง  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคการศกึษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

---------------------------------------- 
 

โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เห็นสมควรเปิ ดรับสมั ครบุ คคล เข้ าศึกษาในหลักสูตร 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จึงขอประกาศรายละเอียดวิธีการรับสมัครและการคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 
 

๑. คณุสมบตัผิูเ้ขา้ศึกษา 
คุณสมบัติขอผู้สมัครต้องเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดที่  ๔ การรับ เข้าศึกษา ข้อ ๒๒ และมีคุณสมบัติ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา                
ชั้นปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หรือปริญญาตรีในสาขาอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง ทั้งในหรือต่างประเทศ         
จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต ่ากว่า ๒.๕ ในกรณีที่ผู้สมัคร       
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต ่ากว่า ๒.๕ คณะกรรมการประจ าหลักสูตรอาจพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นเป็นพิเศษ         
โดยพิจารณาจากผลงานทางวิชาการหรือคุณสมบัติอื่นที่เหมาะสมต่อการศึกษาให้มีสิทธิ์สมัครได้ 
 

๒. การคดัเลอืกผูเ้ขา้ศึกษา  

๒.๑)  ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ และ/หรือผ่านการสอบข้อเขียน  

๒.๒)  ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ TU-GET 

(ผลสอบต้องไม่เกิน ๒ ปีนับถึงวันสมัคร)  

๓.๓)  เงื่อนไขอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

๓. การขอรบัใบสมคัรและการรบัสมคัร 

สมั ค รออน ไลน์ ได้ ที่  www.graduate.engr.tu.ac.th เม นู  “ ผู้ ส น ใจ เข้ า ศึ ก ษ าต่ อ ”แล ะ  
เมนู “การสมัครออนไลน์” ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ถึงวันที่  ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ค่าสมัครสอบ ๓๕๐ บาท   
โดยโอนเข้าบัญชี ดังนี้ 

ธนาคารกรุงเทพ  ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ 
            ชื่อบัญชี    : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. 
            เลขที่บัญชี : ๐๙๑ ๐ ๑๔๑๔๐ ๗  
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โดยมีหลักฐานในการสมัครดังนี้ 
๑)  ใบสมัครออนไลนพ์ร้อมเอกสารแนบ จ านวน ๑ ชุด ที่กรอกให้ครบถ้วนและชัดเจน   
๒)  ส าเนา TRANSCRIPT จ านวน ๑ ฉบับ 

๓)  ส าเนาปริญญาบัตร  หรือหนังสือรับรองคาดวา่จะจบ จ านวน ๑ ชุด 

๔)  หนังสือค ารับรองของหัวหน้างาน หรืออาจารย์ จ านวน ๒  ชุด 

๕) รูปถ่ายสี หรือขาว - ด า ขนาด ๑ หรือ ๒ นิ้ว  จ านวน ๑ รูป 

๖) ส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้น อยา่งละ ๑ ชุด 

๗) ผ ล ก ารท ด ส อ บ ภ าษ า อั งก ฤ ษ  TU-GET ห รื อ  TOEFL ห รื อ  IELTS ที่ ไม่ เกิ น  ๒  ปี   
นับจากวันที่ สอบผ่ าน   โดยการสอบ  TU-GET รอบสุดท้ าย  ที่ สามารถใช้ผล ในการสมัครเข้าศึกษาใน 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่   ๑ ตุลาคม   
ถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ (วันสอบคือ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕) หลังจากนั้นให้ส่งผลการสอบให้แก่ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล ภายในวันที่  ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕* (เอกสารส าเนาทุกฉบับให้เขียน “ส าเนาถูกต้อง”  
เซ็นชื่อก ากับทุกฉบับ) 

 

๔.  จ านวนรบัเขา้ศกึษา    
๙ คน 
 

๕. วธิกีารคดัเลอืกผูเ้ขา้ศึกษา 
จะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
๑) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕   
๒) ก าหนดสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่  ๒๒  พฤศจิกายน ๒๕๖๕   
๓) ประกาศผลผู้ ผ่ านการสอบสั มภาษณ์  ใน วัน จันทร์ที่   ๒๘   พฤศจิกายน  ๒๕๖๔                         

ที่ห้อง วศ.๔๐๗ อาคารอ านวยการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต โทรศัพท์            
๐-๒๕๖๔-๓๐๐๒-๙ ต่อ ๓๑๕๑, ๓๐๔๑ หรือ Website: http://www.engr.tu.ac.th/news/education และ
http://www.me.engr.tu.ac.th/master.htm 

 

๖. การขึน้ทะเบยีนนกัศกึษา 

เมื่อมหาวิทยาลัยได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกข้ันสุดท้ายแล้ว  ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกน าหลักฐาน
ต่อไปนี้  มามอบให้มหาวิทยาลัยในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา มิฉะนั้นเป็นอันหมดสิทธิเข้าศึกษา 

๑)  ส าเนาปริญญาบัตร จ านวน ๓ ชุด พร้อมน าฉบบัจริงมาแสดง 
๒)  ส าเนาใบรับรองผลการศึกษา (TRANSCRIPT) จ านวน ๓ ฉบับ พร้อมน าฉบับจริงมาแสดง 
๓)  ส าเนาทะเบียนบา้น จ านวน ๓ ชุด (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) 
๔)  ใบรับรองแพทย์ จ านวน ๑ ฉบับ 

๕)  รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๓ รูป 

๖)  ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกลุ ยศ (ถ้ามี)  จ านวน ๑ ฉบับ (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) 
๗)  ส าเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ จ านวน ๑ ชดุ (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) 

  เปดิการศกึษา (วนัที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖) 
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๗. เงื่อนไขในการขึน้ทะเบยีนนกัศกึษา 

  ๗.๑) ผู้ที่ผ่ านการรับเข้าศึกษาต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ              
ที่นายทะเบียนก าหนด ภายใน ๑๔ วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษา เว้นแต่กรณีมีเหตุผลความจ าเป็นนายทะเบียน  

อาจอนุญาตผ่อนผันการขึ้นทะเบียนได้ แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ ๑ ของปีการศึกษาแรก 

ผู้ที่ผ่านการรับเข้าศึกษาโดยใช้วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศต้องยื่นใบส าคัญแสดงวุฒิการศึกษา 
ต่อคณะในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วย แต่หากยังไม่สามารถน าส่งได้นายทะเบียนอาจผ่อนผัน ให้น ามาส่ง        
ในภายหลัง แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ ๑ ของปีการศึกษาแรก หากพ้นก าหนดเวลาที่ผ่อนผันให้แล้วยังไม่อาจ
น าส่งได้นายทะเบียนเพิกถอนการขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษา 

  ๗.๒) ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสังกัดหลักสูตรใดแล้วจะย้ายหลักสูตรมิได้ เว้นแต่จะมี เหตุผล
และความจ าเป็น ให้นักศึกษายื่นค าร้องพร้อมแสดงเหตุผลต่อคณบดีเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะ  
การขอย้ายหลักสูตรจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะของหลักสูตรที่จะขอย้ายไปศึกษา และ
ให้นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่การศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย  เมื่อได้รับความเห็นชอบตามวรรคสองแล้วให้นับ
ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย 

   ๗.๓) หากมีการตรวจพบว่าผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเป็นนักศึกษาไม่มีคุณสมบัติหรือ             
มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๒๒ หรือได้ใช้เอกสารหลักฐานประกอบการข้ึนทะเบียนอันเป็นเท็จ ให้นายทะเบียนเสนอ       
ต่ออธิการบดีเพิกถอนการขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษาผู้นั้น 

หากมีกรณีตามวรรคหนึ่งปรากฏขึ้นกับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้วนั้น ให้อธิการบดีเสนอ            
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพิกถอนปริญญาบัตรของผู้นั้น 

 

 

๗. คา่ใชจ้า่ยในการศึกษา 
  ผู้เข้าศึกษาต้องเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการศึกษาตลอดหลักสูตร  ๒  ปีการศึกษา  ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ว่าด้วยอัตราค่าหน่วยกิต  ค่าบ ารุงการศึกษา  และค่าธรรมเนียมการศึกษา  

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ 

   

    ประกาศ   ณ   วันที่                   สงิหาคม    พ.ศ.  ๒๕๖๕     

 

 

 

                   (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  เจริญลาภนพรัตน)์ 
        ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายรบัเข้าศึกษา 
              ปฏิบัติการแทนอธิการบด ี

 

 

 

 

๑๗

PC
New Stamp


