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ภาควชิาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร เปดรบันักศกึษาเขาศึกษาตอ

ระดับปริญญาโท ดวยวิธีปกติ และวธิีโควตาพิเศษ ประจําภาคศกึษาที ่2/ 2554 ตั้งแตวันท่ี 3 มกราคม 2555 

จนถึงวันท่ี 30 มี.ค. 55 

(1) การรับเขาดวยวิธีปกต:ิ สอบสัมภาษณเพียงอยางเดยีว ไมมีการสอบขอเขียน 

คุณสมบัติ 

1. เปนผูสําเร็จการศึกษาในระดบัปรญิญาตรีในสาขาวิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรเทคโนโลยี 

อุตสาหกรรมศาสตร ครุศาสตรอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวของ 

2. มีคะแนนเฉลีย่สะสมในระดบัปรญิญาตรีตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 2.2 ในกรณีคะแนนเฉลีย่สะสมต่ํา

กวา 2.2 ใหอยูในการพจิารณาของคณะกรรมการประจําหลักสูตร 

3. มีความประพฤติดี ไมเคยตองโทษทางวินยัสําหรับนักศึกษา 

4. มีรางกายและสุขภาพจิตสมบูรณ สามารถเรียนจนสําเร็จการศกึษาได 

5. และมีคุณสมบตัิตามขอ 8 แหงขอบังคับ ม.ธรรมศาสตร วาดวยการศกึษาระดับบณัฑติศึกษา พ.ศ. 2553 

 

(2) การรับเขาดวยวิธโีควตาพิเศษ: พิจารณาเฉพาะผลการศกึษาโดยตรง ไมมีการทดสอบเชิงวิชาการ 

คุณสมบัติ 

เชนเดยีวกับกรณรีับเขาดวยวิธีปกติ ยกเวนในขอ (2) ผูสมัครตองมีคะแนนเฉลีย่สะสมในระดับปรญิญา

ตรีตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 2.5  

เอกสารหลกัฐานที่ใชในการสมัคร 

� 1. ใบสมัครทีก่รอกใหครบถวนและชดัเจน  พรอมทั้งตดิรูปถายสี หรอืขาว - ดํา ขนาด 1 หรือ 2 นิว้ 

� 2. สําเนา TRANSCRIPT จํานวน  1  ชุด 
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� 3. สําเนาปรญิญาบัตร  หรือหนังสือรับรองคาดวาจะจบ  จํานวน  1  ชุด 

� 4. หนังสือคํารับรองของหัวหนางาน  หรืออาจารย  จํานวน  2  ชุด 

� 5. สําเนาบัตรประชาชน  และสําเนาทะเบียนบาน  อยางละ  1  ชุด 

� 6. ผลการสอบทดสอบภาษาอังกฤษ TU GET หรือ TOEFL หรือ IELTS ที่ไมเกิน  2  ป นับจากวันที ่
                 สอบผาน    

 

สมัครไดโดยตรงตั้งแตวันวนัที่ 3 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 30 ม.ีค. 55 ท่ีภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล หอง วศ.407 

ช้ัน 4 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ศูนยรังสิต โทร. 0-2564-3001-9 ตอ 3143 , 3041 

โทรสาร 0-2564-3023 

หมายเหตุ  มีทุนการศึกษาใหสําหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีในภาคการศึกษาแรก 

ใชผลการสอบภาษาอังกฤษ (ไดคะแนนเทาไหรก็ได) ในการสมัคร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   
เรื่อง   การรับบุคคลเขาศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๕ 
 

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

  โดยท่ีทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร    เห็นสมควรเปดรับสมัครผูประสงคจะเขาศึกษาตาม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล   คณะวิศวกรรมศาสตร   มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร  ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๕  จึงขอประกาศรายละเอียดวิธีการรับสมัครและการคัดเลือก  ดังตอไปนี้ 
 

๑.  คุณสมบัติผูเขาศึกษา 
๑.๑  เปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล        หรือปริญญาตรีในสาขา 

อื่นท่ีเกี่ยวของ ท้ังในหรือตางประเทศจากสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๒.๕  ในกรณีท่ีผูสมัครมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากวา ๒.๕ ให
อยูในการพิจารณาของคณะกรรมการประจําหลักสูตร 

๑.๒ เปนผูมีคุณสมบัติตามขอ ๘ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิต ศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 

๒. การขอรับใบสมัครและการรับสมัคร 
 ขอรับใบสมัคร และสามารถสมัครดวยตนเอง (คาสมัครสอบ  จํานวน  ๓๕๐  บาท)  ในวันและเวลา 
 ราชการ  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ต้ังแตวันท่ี  ๓  มกราคม ๒๕๕๕  ถึงวันท่ี  ๓๐  มีนาคม ๒๕๕๕   
 ไดท่ีสํานักงานเลขาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หอง วศ.๔๐๗) อาคารอํานวยการคณะวิศวกรรมศาสตร   
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ศูนยรังสิต  โดยมีหลักฐานในการสมัครดังนี ้

r ใบสมัครท่ีกรอกใหครบถวนและชัดเจน  พรอมท้ังติดรูปถายสี หรือขาว - ดํา ขนาด ๑ หรือ ๒ นิ้ว 
r สําเนา TRANSCRIPT จํานวน  ๑  ชุด 
r สําเนาปริญญาบัตร  หรือหนังสือรับรองคาดวาจะจบ  จํานวน  ๑  ชุด 
r หนังสือคํารับรองของหัวหนางาน  หรืออาจารย  จํานวน  ๒  ชุด 
r สําเนาบัตรประชาชน  และสําเนาทะเบียนบาน  อยางละ  ๑  ชุด 
r ผลการสอบทดสอบภาษาอังกฤษ TU GET หรือ TOEFL หรือ IELTS ท่ีไมเกิน  ๒  ป นับจาก

วันท่ีสอบผาน   โดยการสอบ  TU GET  รอบสุดทาย   ท่ีสามารถใชผลในการสมัครเขาศึกษาใน 
 

  .../๒ 
 
 



– ๒ – 
 
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  จะเปดรับสมัครต้ังแตวันท่ี   
๑  กุมภาพันธ  ถึงวันท่ี   ๑๕  กุมภาพันธ  ๒๕๕๕ (วันสอบคือ  วันท่ี  ๒๖  กุมภาพันธ ๒๕๕๕) 

 หลังจากนั้นใหสงผลการสอบใหแกภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภายในวันท่ี ๒๕ เมษายน
 ๒๕๕๕  * (เอกสารสําเนาทุกฉบับใหเขียน “สําเนาถูกตอง” เซ็นชื่อกํากับทุกฉบับ) 

 

๓.  จํานวนรับเขาศึกษา   ๒๐           คน 
 

๔. วิธีการคัดเลือกผูเขาศึกษา 
จะตองผานการสอบสัมภาษณ  โดยสอบสัมภาษณวันพุธท่ี  ๒๕  เมษายน ๒๕๕๕  โดยจะประกาศรายชื่อ 
ผูมีสิทธิสอบสัมภาษณ  ในวันศุกรท่ี  ๕  เมษายน ๒๕๕๕  และประกาศผลสอบสัมภาษณ  ในวันจันทรท่ี 
๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕  ท่ีหอง  วศ .๔๐๗   อาคารอํานวยการคณะวิศวกรรมศาสตร   มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร  ศูนยรังสิต โทรศัพท ๐ ๒๕๖๔ ๓๐๐๑-๙ ตอ ๓๑๕๑, ๓๐๔๑ หรือ Website:  

 http://www.me.engr.tu.ac.th/master.htm 
 

๕. เปดการศึกษา  (มหาวิทยาลัยจะแจงใหทราบภายหลัง) 
เม่ือมหาวิทยาลัยไดประกาศผลการสอบคัดเลือกขั้นสุดทายแลว  ใหผูผานการคัดเลือกนําหลักฐานตอไปนี้  
มามอบใหมหาวิทยาลัยในวันขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา  มิฉะนั้นเปนอันหมดสิทธิเขาศึกษา 

 (๑) สําเนาปริญญาบัตร  จํานวน  ๓  ฉบับ  พรอมนําฉบับจริงมาแสดง 
 (๒) สําเนาใบรับรองผลการศึกษา (TRANSCRIPT) ๓  ฉบับ  พรอมนําฉบับจริงมาแสดง 
 (๓)  สําเนาทะเบียนบาน  ๓  ฉบับ 
 (๔) ใบรับรองแพทย  ๑  ฉบับ 
 (๕) รูปถายขนาด  ๑  นิ้ว  ๓  รูป 
 (๖) สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล  ยศ (ถามี)  ๑  ฉบับ 
 (๗) สําเนาบัตรประชาชน  หรือบัตรขาราชการ  ๑  ฉบับ 
 

๖. คาใชจายในการศึกษา 
 ผูเขาศึกษาตองเสียคาใชจายตาง ๆ ในการศึกษาตลอดหลักสูตร  ๒  ปการศึกษา  ตามระเบียบมหาวิทยาลัย  
 ธรรมศาสตร  วาดวยอัตราคาหนวยกิต  คาบํารุงการศึกษา  และคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
   

    ประกาศ   ณ   วันท่ี                   ธันวาคม    พ.ศ.  ๒๕๕๔     
 
 
 
 

                (รองศาสตราจารย ดร.ทวีป  ชัยสมภพ) 
                รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
              ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 
 

http://www.me.engr.tu.ac.th/master.htm
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เลขที่ 055-1/...... 

 

 

 
 

ใบสมัครเขาศึกษาหลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมเครื่องกล 

คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2555 

 

คําแนะนํา:  โปรดกรอกขอความลงในชองวางใหชัดเจน และ ทําเครื่องหมาย  ในชอง  ที่ตองการ 

1. ชื่อ-สกุล (นาย/น.ส/นาง)                

2. Name (Mr./Miss/Mrs.)                

(เขียนเปนภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญใหตรงตาม Transcript ยกเวนกรณีเปล่ียนชื่อ-สกุล, สมรส ใหเขียนตามหลักฐานใหม) 

3. เพศ       ชาย   หญิง 

4. สถานภาพการสมรส    โสด  สมรส 

5. วัน/เดือน/ปเกิด            อายุ     ป 

6. ที่อยูปจจุบัน เลขที่     ซอย/ตรอก             

ถนน        ตําบล       อําเภอ        

จังหวัด            โทรศัพท (บาน)       

โทรศัพท (มือถือ)         E-mail           

7. ชื่อและที่อยูที่ทํางาน          ตําแหนง        

เลขที่         ซอย/ตรอก             

ถนน        ตําบล       อําเภอ        

จังหวัด            โทรศัพท (บาน)       

ติดรูปถาย ขนาด 

1 นิ้ว 
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8. ประวัติการศึกษา (เริ่มตามลําดับเวลากอน-หลัง) โดยเริ่มจาก ม.6 หรือเทียบเทา 

ป สถาบันการศึกษา สาขา  วุฒิการศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม 

     

     

     

     

 

9. สถานะภาพทางการศึกษาในปจจุบัน 

 กําลังศึกษาระดับ         คณะ          

 สาขาวิชา         สถาบัน          

 ปการศึกษาที่ไดสําเร็จ หรือคาดวาจะสําเร็จการศึกษาจากสถาบันเดิม         

 คะแนนเฉลี่ยสะสม G.P.A. หรือเปอรเซ็นต (ถึงภาคการศึกษาสุดทาย)         

10. โปรดระบุวัตถุประสงคในการเขาศึกษา  

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

ขอรับรองวา ขาพเจามีคุณสมบัติครบตามประกาศรับสมัครสอบทุกประการ หากตรวจสอบในภายหลังพบวาขาด

คุณสมบัติ ขาพเจายินดีใหตัดสิทธในการสอบและการศึกษา โดยไมขออุทธรณใดๆ ทั้งส้ิน 

 

 

ลงชื่อผูสมัคร        

วันที่          
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โครงการวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมเครื่องกล 
คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

จดหมายรับรองเกี่ยวกับผูสมัครเขาศึกษา 

ชื่อผูสมัคร :                   

ชื่อผูใหคํารับรอง :                  

ที่ทํางาน/ที่อยู :                   

                    

ตําแหนง          โทรศัพท/โทรสาร          

ลงชื่อผูใหคํารับรอง           วันที่         

 

เรียน ทานผูใหคํารับรอง 

ในการคัดเลือกผูเขาศึกษาในโครงการวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คณะกรรมการใหความสําคัญกับความเห็นตาง ๆ 

จากบุคคลซึ่งผูสมัครไดเลือกใหเปนผูใหคํารับรอง ขอใหทานผูใหคํารับรองใหขอมูล โดยทําเครื่องหมาย ( ) ในชองที่ตรง

กับคุณสมบัติของผูสมัครมากที่สุด  

คุณสมบัติของผูสมัคร ตํ่ากวา

มาตรฐาน 

ปานกลาง ดี ดีมาก ไมสามารถ

ประเมินได 

ความสามารถที่จะศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา      

ความเช่ือมั่นในตนเอง      

ความมีเหตุผล      

การมีความคิดสรางสรรค      

ความสามารถในการอธิบาย      

ความสามารถในการเขียน      

วุฒิภาวะและสภาวะทางจิตใจ      

การทํางานรวมกับผูอื่น      

 

ทานรูจักผูสมัครมาเปนเวลา      ป  ในฐานะ          
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คําถามตอไปนี้ ทานผูใหคํารับรองเลือกที่จะตอบหรือไมก็ได 

 1. หากทานเปนคณะกรรมการคัดเลือก ทานจะรับผูสมัครเขาศึกษาหรือไม?    รับ   ไมรับ 

 2. หากพิจารณาใหรับเขาศึกษา ทานจะชวยเหลือเรื่องทุนการศึกษาใหกับผูสมัครหรือไม?   ให   ไมให 

โปรดใหความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับผูสมัครที่ทานเห็นวาจะเปนประโยชนการการพิจารณารับเขาศึกษา 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                    

ลงชื่อผูใหคํารับรอง           วันที่         
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