
 

 

 
 ประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

เรื่อง การรบัสมคัรคดัเลอืกบคุคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสตูรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและคอมพวิเตอร ์(หลักสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2566)   

คณะวศิวกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศกึษา 2566 
                                       -----------------------------------------------------------     

โดยที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาใน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายละเอียดที่เก่ียวกับการรับสมัครสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 

1. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 

2. การจัดการเรียนการสอน 
  เป็นหลักสูตรเต็มเวลา จัดการเรียนการสอนวันเวลาปกติ (จันทร์-ศุกร์) 

3. จ านวนรับเข้าศึกษา 
  10  คน 

4. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา (ตาม มคอ.2) 
  ผู ้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา        
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒-๒๓ และมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้ 
  4.1  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศาสตร์ 
เทคโนโลยีพลังงาน หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัย 
รับรองวิทยฐานะ 
  4.2  หากจบปริญญาตรีในสาขาที ่ไม่ได้เป็นไปตามข้อ (1) ต้องเป็นผู ้มีปร ะสบการณ์ในการท างาน                
ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า พลังงาน คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านอ่ืน ๆ ที่ใกล้เคียง ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
  ผู้ประสงค์เข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก1 ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้ 
  1) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต ่ากว่า 3.00 จากระดับ 4.00 หรือ 

 2) เป็นผู ้ม ีประสบการณ์ในการท างานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า พลังงาน คอมพิวเตอร์                    
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านอ่ืน ๆ ที่ใกล้เคียง ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ 

   3) มีผลงานวิชาการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ และ/หรือ ในการประชุมทางวิชาการที่ มี                 
รายงานการประชุม (Proceedings) จ านวน 2 เรื่องข้ึนไป ทั้งนี้ วารสารวิชาการและที่ประชุม
วิชาการข้างต้นต้องเป็นที่ยอมรับของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
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  ผู้ประสงค์เข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก2 ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้ 

มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต ่ากว่า 2.50 จากระดับ 4.00 ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนเฉลี่ยสะสม        
ต ่ากว่า 2.50  คณะกรรมการประจ าหลักสูตรอาจพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นเป็นพิเศษโดยพิจารณาจากผลงาน        
ทางวิชาการหรือคุณสมบัติอ่ืนที่เหมาะสมต่อการศึกษาให้มีสิทธิ์สมัครได้ 

5. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา (ตาม มคอ.2) 
  5.1 ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียน และ/หรือสอบสัมภาษณ์ ตามระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก าหนด 
  5.2 ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลสอบภาษาอังกฤษแนบด้วย เช่น TU – GET หรือ TOEFL หรือ IELTS ทั้งนี้ผลการสอบ
ภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน  2  ปีนับถึงวันสมัคร 

6. การสมัครสอบ 

6.1 วิธีการสมัครสอบ 
ผู้สมัครสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ www.graduate.engr.tu.ac.th เมนู“ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ”

และ เมนู “การสมัครออนไลน์” ตั ้งแต่บัดนี ้ ถึงวันที ่ 5 มิถุนายน 2566 โดยให้ผู ้สมัครศึกษารายละเอียด                
เกี ่ยวกับขั ้นตอนการสมัครที ่ค าชี ้แจงการสมัครในเว ็บไซด์ www.graduate.engr.tu.ac.th โดยกรอกข้อมูล            
ในใบสมัครออนไลน์ให้ครบถ้วน และชัดเจน 

6.2 อัตราค่าสมัครสอบ 
ผู้สมัครช าระเงินค่าสมัครสอบ จ านวน ๓๕๐ บาท (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ผ่านธนาคารกรุงเทพ 

สาขามหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์-รงัสิต  
ชื่อบญัชคีณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

เลขบญัช ี091 014 1407 
หมายเหต ุ: ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมการช าระเงนิผา่นธนาคาร 

6.3 เอกสารประกอบการรบัสมัคร 
ผู้สมัครต้องน าเอกสารประกอบการรับสมัครมาแสดงในวันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้  

1) ส าเนาผลการศึกษา (Transcript) จ านวน 1 ชุด 
2) ส าเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคาดว่าจะจบ จ านวน 1 ชุด 
3) หนังสือค ารับรองของหัวหน้างาน หรืออาจารย์ จ านวน 2 ชุด 
4) ส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาบัตรข้าราชการ จ านวน 1 ชุด 
5) ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด 
6) คะแนนสอบภาษาอังกฤษ TU – GET หรือ TOFEL หรือ IELTS 

(ผลสอบใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันรับสมัคร) หรือหลักฐานการสมัครสอบภาษาอังกฤษ 
7) หลักฐานการช าระเงินค่าสมัครสอบ 

เอกสารส าเนาทุกฉบับใหเ้ขยีน“ส าเนาถูกต้อง”พร้อมลงนามก ากบั 
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6.4 เงื่อนไขอืน่ ๆ ในการสมัครสอบและการสอบคัดเลือก 

เมื ่อมหาวิทยาลัยได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกขั ้นสุดท้ายแล้ว  ให้ผ ู ้สอบคัดเลือกน าหลักฐาน              
แสดงการส าเร็จการศึกษาต่อไปนี้มามอบให้มหาวิทยาลัยในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา มิฉะนั้นเป็นอันหมดสิทธิ์เข้าศึกษา 

1) ส าเนาปริญญาบัตร   
2) ส าเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)   
3) รูปถ่ายขนาด  1 นิ้ว  หรือ 2 นิ้ว   
4) ใบรับรองแพทย์  1 ฉบับ 
5) ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ  -  สกุล  ยศ  (ถ้ามี)   
6) ส าเนาบัตรประชาชน  หรือบัตรข้าราชการ   

7. ปฏิทินการคัดเลือก 

ก าหนดการ วนั เดือน ป ี สถานที ่

การรบัสมคัร ตั้งแต่บัดนี้  ถึง  

วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2566 

www.graduate.engr.tu.ac.th 

ประกาศรายชือ่ผู้มสีทิธิส์อบ
ข้อเขยีนและสอบสัมภาษณ ์

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 www.graduate.engr.tu.ac.th 

สอบข้อเขยีนและสอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566            แจ้งให้ทราบภายหลัง 

ประกาศรายชือ่ผู้มสีทิธิเ์ขา้ศกึษา วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 แจ้งให้ทราบภายหลัง 

การยนืยนัสิทธิเ์ข้าศึกษา วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 แจ้งให้ทราบภายหลัง 

จดทะเบยีนลักษณะวชิา แจ้งให้ทราบภายหลัง www.reg.tu.ac.th 

เปิดภาคการศกึษา สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

 

8. เงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

 8.1 ผู้ที่ผ่านการรับเข้าศึกษาต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนก าหนด
ภายใน 14 วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษา เว้นแต่กรณีมีเหตุผลความจ าเป็น นายทะเบียนอาจอนุญาตผ่อนผัน       
การข้ึนทะเบียนไดแ้ต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาแรก   

 ผู้ที่ผ่านการรับเข้าศึกษาโดยใช้วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศต้องยื่นใบส าคัญแสดงวุฒิการศึกษาต่อคณะ        
ในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วย แต่หากยังไม่สามารถน าส่งได้นายทะเบียนอาจผ่อนผันให้น ามาส่งในภายหลัง             
แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาแรก หากพ้นก าหนดเวลาที่ผ่อนผันให้แล้วยังไม่อาจน าส่งได้         
ให้นายทะเบียนเพิกถอนการขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษา 
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 8.2 ผู ้ท ี ่ข ึ ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสังกัดหลักสูตรใดแล้วจะย้ายหลักสูตรมิได้ เว ้นแต่จะมีเหตุผล                 
และความจ าเป็นให้นักศึกษายื่นค าร้องพร้อมแสดงเหตุผลต่อคณบดีเพ่ือขออนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะ 

 การขอย ้ายหล ักส ูตรจะต ้องได ้ร ับความเห ็นชอบจากคณะกรรมการประจ  าคณะของหล ักส ูตร                           
ทีจ่ะขอย้ายไปศึกษา และให้นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่การศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย 

 8.3 หากมีการตรวจพบว่าผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 22* 
หรือได้ใช้เอกสารหลักฐานประกอบการขึ ้นทะเบียนอันเป็นเท็จ ให้นายทะเบียนเสนอต่ออธิการบดีเพิกถอน                  
การข้ึนทะเบียนการเป็นนักศึกษาผู้นั้น  

 หากม ีกรณ ีตามวรรคหน ึ ่ งปรากฏข ึ ้นก ับผ ู ้ท ี ่ ส  า เร ็จการศ ึกษาไปแล ้ว ให ้อธ ิการบด ี เสนอต่อ                       
สภามหาวิทยาลัยเพิกถอนปริญญาบัตรของผู้นั้น 

9. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  
  ผู ้เข ้าศึกษาต้องช าระค่าใช ้จ ่ายต่าง ๆ ในการศึกษาตลอดหลักสูตร 2 ปีการศึกษา ตามระเบียบ 
มหาว ิทยาล ัยธรรมศาสตร ์ ว ่าด ้วยอัตราค่าหน่วยกิต ค ่าบ  าร ุงการศึกษา และค่าธรรมเน ียมการศึกษา                  
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2555 ในอัตราเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 26,800 บาท 

10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต            
ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120  โทร.02-564-3001-9 ต่อ 3071 มือถือ 094-5125049 
 

                                               ประกาศ ณ วันที่        กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 

 

 
                                          (รองศาสตราจารย์ สมชาติ แตรตุลาการ)                                                                                  
                           ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายรับเข้าศึกษา 
                                   ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
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