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ใบสมัครเข้าศึกษาโครงการปริญญาโทหรือเอก โครงการหลกัสูตรวศิวกรรมทางการแพทย์  
คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร 02 5643001~9 ต่อ 3220, 3113 โทรสาร 02 5643016 
ljanyapo@engr.tu.ac.th,  www.med.engr.tu.ac.th 

 

 
 

ผูส้มคัร 
ติดรูปถ่ายหนา้ตรง 
ขนาด 1-2 น้ิว 

 
ขา้พเจา้ (นาย/นางสาว/นาง)................................................................................................................................. 
มีความประสงคจ์ะสมคัรเขา้ศึกษาต่อในโครงการหลกัสูตรวศิวกรรมทางการแพทย ์(Medical Engineering) 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  โดยมีความสนใจดงัต่อไปน้ี 

(1) ระดบัการศึกษาทีต้่องการเข้าศึกษา   (โปรดเลือกระดบัปริญญาและหมวดวชิา) 

เลขประจ าดวัสอบ 
(ส าหรับ จนท) 

    

 ปริญญาโท (วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต) 
       แผน ก แบบ ก (2)  
       จบปริญญาตรีในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง   
       (วทิยานิพนธ์+ศึกษารายวชิา) 
        

 ปริญญาเอก (ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต) 
 นักศึกษาปริญญาเอกโปรดระบุแผนการศึกษา 
 แผนการศึกษา แบบ 1.1 จบปริญญาโทในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง (วทิยานิพนธ์อยา่งเดียว) 
 แผนการศึกษา แบบ 2.1 จบปริญญาโทในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง (วทิยานิพนธ์+ ศึกษารายวชิา) 
 แผนการศึกษา แบบ 2.2 จบปริญญาตรีในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง และไดเ้กรดเฉล่ีย 3.00 ข้ึนไป 
      (วทิยานิพนธ์+ศึกษารายวชิา) 

 

(2) หมวดวชิาทีต้่องการศึกษา 
 หมวดวชิาชีวกลศาสตร์  หมวดวชิาปัจจยัมนุษยใ์นงานวศิวกรรมและการยศาสตร์ 

 หมวดวชิาการประมวลผลสญัญาณทางการแพทย ์  หมวดวชิาการจ าลองทางสรีรวทิยาและวศิวกรรมทางการแพทย ์

 

(3) หัวข้อวทิยานิพนธ์ทีส่นใจ (ระบุหวัขอ้งานวิทยานิพนธ์ท่ีสนใจในระดบัปริญญาโทหรือเอก ส าหรับนกัศึกษาปริญญาเอกให้แนบเรียงความเก่ียวกบัหวัขอ้   
       วิทยานิพนธ์ท่ีสนใจมา 1 หนา้กระดาษ) 
 

(4) เอกสารทีแ่นบมาพร้อมกบัใบสมคัรนี ้ 
 ประวติัของผูส้มคัร 
 ใบรับรองผลการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
 ใบรับรองผลการศึกษาระดบัปริญญาโท 
 เรียงความเก่ียวกบัหวัขอ้วทิยานิพนธ์ส าหรับผูส้มคัรเขา้ศึกษาในระดบัปริญญาเอก 
 ผลคะแนนทดสอบภาษาองักฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี นบัถึงวนัสมคัร) 
 ส าเนาบตัรประชาชน 
 

ลงช่ือผูส้มคัร                                                                                  (Signature) 
วนัท่ี             เดือน                                   พ.ศ.             .  

 

 



MedEng Application Form 

ประวตัิผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในโครงการหลกัสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์ 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  
โทร 02 5643001~9 ต่อ 3220, 3113 โทรสาร 02 5643016 
ljanyapo@engr.tu.ac.th,  www.med.engr.tu.ac.th 

 

เลขประจ าตวัสอบ 
    

 
ติดรูปผูส้มคัร 
ขนาด 1 น้ิว 

1. ช่ือ-นามสกลุ (นาย/นางสาว/นาง) 
 

2. วนั เดอืน ปี เกดิ  
 

(ไทย) 3. สถานภาพ   โสด     สมรส 

(องักฤษ กรอกเป็นตวัพิมพใ์หญ่) 
 

4. บัตรประชาชนเลขที่  

5. ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขท่ี                              หมู่ หมู่บา้น ซอย 
ถนน แขวง/ต าบล เขต/อ าเภอ 
จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์ โทรศพัท ์
มือถือ Email:  
6. ช่ือสถานที่ท างานปัจจุบัน 
เลขท่ี                              หมู่ ซอย ถนน 
แขวง/ต าบล เขต/อ าเภอ จงัหวดั 
รหสัไปรษณีย ์ โทรศพัท ์ มือถือ 
Email:  
7. ประวตัิการศึกษา 
ระดบัการศึกษา 

สถานศึกษา คณะและสาขาวิชา ช่ือปริญญา ปีท่ีจบ GPA 

มธัยมศึกษา/ปวช.      
ปวส./อนุปริญญา      
ปริญญาตรี      
ปริญญาโท      
อ่ืนๆ       
8. ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ระบุผลการสอบและคะแนนท่ีได ้
 TU-GET  คะแนนท่ีได ้  TOEFL คะแนนท่ีได ้  IELTS คะแนนท่ีได ้
9. การท ากจิกรรมทางสังคม/ กจิกรรมวชิาชีพและกจิกรรมอืน่ๆ ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน (โปรดเรียงล าดบัตามความส าคญัต่อท่าน) 

ลกัษณะกิจกรรม ช่ือหน่วยงาน/ สถาบนั ต าแหน่ง ช่วงระยะเวลาท่ีท า 
    
    
    
    
10. ประสบการณ์การท างานในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (โดยเร่ิมจากงานปัจจุบนัยอ้นหลงัไป) หากมีประสบการณ์ มากกวา่เน้ือท่ีท่ีจดัให้ โปรดแนบเอกสารเพ่ิมเติมประกอบ 

สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ลกัษณะงานท่ีรับผิดชอบ ช่วงระยะเวลาท่ีท า 
    
    
    
11. รางวลัหรือทุนการศึกษาที่เคยได้รับ  (ระบช่ืุอ – แหล่งทุน- ระยะเวลาท่ีไดรั้บ) 
 
 
12. ผู้ให้การสนับสนุนทางด้านการเงนิที่จะใช้ในการศึกษาจนจบการศึกษา 

 ผูส้มคัรออกค่าใชจ่้ายเอง  บริษทั/หน่วยงานของท่านให้การสนบัสนุน  ร่วมกนัออกค่าใชจ่้าย 
 อ่ืนๆ ระบ ุ



MedEng Application Form 

13. ผู้รับรองความประพฤติ (อย่างน้อย 2 คน) หนงัสือรับรองจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาต่อเม่ือทางคณะฯ ไดรั้บก่อนวนัสอบสมัภาษณ์ 

ช่ือ ต าแหน่ง ความสมัพนัธ์กบัผูส้มคัร ระยะเวลาท่ีรู้จกั (ปี) 

    

    

    

14. โปรดประเมินตัวท่านเองและวตัถุประสงค์ในการสมัครเข้าศึกษา 

(1) ท่านคิดวา่จะไดป้ระโยชน์อะไรบา้งจากการเขา้ศึกษาและส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรน้ี 

 

 

 

(2) งานใดหรือกิจกรรมใดในอดีตท่ีท่านมาท่ีท าท่านรู้สึกภูมิใจมากท่ีสุด (โปรดระบุ 1 งาน) และให้เหตุผลวา่เพราะเหตุใด 

 

 

 

(3) โปรดอธิบายประสบการณ์ในการท างานเร่ืองใดท่ีท่านสนใจมากท่ีสุด และดา้นใดท่ีท่านสนใจนอ้ยท่ีสุด 

 

 

 

 

(4) เหตุใดท่านจึงสมคัรเขา้ศึกษาในหลกัสูตรน้ี 

 

 

 

15. ท่านได้ข้อมูลการประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อในหลกัสูตรนีจ้าก 

 เวบ็ไซตข์องคณะฯ  จดหมาย  บอร์ดประชาสมัพนัธ์ จากเพื่อนหรือคนรู้จกั  อ่ืนๆ ระบ ุ

  

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ เอกสารหลกัฐานท่ีใหไ้วแ้ละขอ้ความท่ีไดแ้จง้ในใบสมคัรถูกตอ้งตามความเป็นจริงทุกประการ  
 

    ลงช่ือ ..................................................................... ผูส้มคัร 

          (                                                                        ) 
          วนัท่ี ..........เดือน...........................พ.ศ............... 

 



MedEng Application Form 

 ใบประเมินเพ่ือรับรองความประพฤติ ผูส้มคัรเขา้ศึกษาต่อโครงการปริญญาโทหรือเอกโครงการหลกัสูตร 
วศิวกรรมทางการแพทย ์คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
(Letter of Recommendation for Admission to Graduate Program of Medical Engineering,  
Faculty of Engineering, Thammasat University) 

1. หลกัสูตรทีส่มคัร (Program applied)   Master Pogram         Ph.D. Program 
2. หมวดวชิาทีต้่องการศึกษา (Major of Interest) 
 ชีวกลศาสตร์  
        (Biomechanics) 

 ปัจจยัมนุษยใ์นงานวศิวกรรมและการยศาสตร์ 
        (Human Factors in Engineering and Ergonomics) 

 การประมวลผลสญัญาณทางการแพทย ์
        (Biomedical Signal Processing) 

 การจ าลองทางสรีรวทิยาและวศิวกรรมทาง 
       (Physiological Medical Engineering Modeling)  

3. ช่ือผู้สมคัร                   นาย     นาง    นางสาว (ไทย) 
    (Applicant’s name)        นาย     นาง    นางสาว (English) 
4. ผู้ประเมนิ (Evaluator’s name)       นาย (Mr)         นาง (Mrs)              นางสาว (Ms)  
 
   4.1 ต าแหน่งและสถานท่ีท างาน (Position and Company Address) 

 
   4.2 ความสมัพนัธ์และระยะเวลาท่ีรู้จกัผูส้มคัร (Relationship to applicant and length of association)  

 
5. ความเห็นทีม่ต่ีอผู้สมคัร (Please rate the applicant and length of association) 
ในดา้นต่างๆ ต่อไปน้ี 
(Categories)  

โปรดท าเคร่ืองหมาย X ในช่องตามความเห็นของท่าน 
(Please indicate with X) 

ไม่มีความเห็น 
(No Comments) 

ดีมาก 
(Excellent) 

ดี 
(Good) 

ปานกลาง 
(Average) 

นอ้ย 
(Poor) 

นอ้ยมาก 
(Very Poor) 

 

ความรู้ความสามารถ 
Work-related knowledge 

      

ความรับผิดชอบ 
(Responsibility) 

      

ความคิดริเร่ิม 
(Creativity) 

      

ความตั้งใจจริง 
(Enthusiasm) 

      

การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
(Ability to work with others) 

      

การอุทิศตนใหก้บัหน่วยงาน 
(Contribution to the organization) 

      

ศกัยภาพในการเป็นนกัวจิยั 
(Potential to function as researcher) 

      

6. ความคดิเห็นอืน่ๆ (Other comments) 
 

 

 

ลงช่ือผูป้ระเมิน                                                                      (Signature) 
วนัท่ี (Date)              เดือน (Month)                                   พ.ศ. (Year) 

 
หมายเหตุ การประเมิน ถือเป็นความลบั จึงขอความกรุณาส่งตรงไปยงั  ผู้ช่วยคณบดฝ่ีายบัณฑิตศึกษา 

โครงการหลกัสูตรวศิวกรรมทางการแพทย ์คณะวศิวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  
Note Your evaluation will be kept confidential. Please return this form directly to: 

Director, Gradate Program of Medical Engineering, Faculty of Engineering, Thammasat University, Klongluang, Pathumthani 12120 
med@engr.tu.ac.th 
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