คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
1. ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- สำเร็จปริญญำบัณฑิตทำงด้ำนวิศวกรรมทำงกำรแพทย์ หรือ ด้ำนวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
วิศวกรรมไฟฟ้ำ สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร หรือ วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำต่ำงๆ ต่อไปนี้
วิทยำศำสตร์กำรแพทย์, เทคโนโลยีชีวภำพ, สำธำรณสุข, เภสัชวิทยำ, กำยภำพบำบัด, ชีววิทยำ, จุลชีววิทยำ, วิทยำศำสตร์กำร
กีฬำ หรือ ทันตแพทยศำสตรบัณฑิต หรือสำขำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ จำกสถำบันกำรศึกษำที่สภำ
มหำวิทยำลัยรับรองวิทยฐำนะตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรพิจำรณำแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้ำศึกษำได้
- ต้องมีค่ำระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่ำ 2.50 หรืออยู่ในกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรประจำหลักสูตรในกรณีที่
ผู้สมัครมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่ำ 2.50
- เป็นนักศึกษำที่เข้ำศึกษำในหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมทำงกำรแพทย์และได้รับ
อนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริหำรโครงกำรหลักสูตรให้โอนมำศึกษำในหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรม
ทำงกำรแพทย์
2. ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2.1 สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (สาหรับแผนการศึกษาแบบ ๑.๑ และ แบบ ๒.๑)
คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำต้องเป็นไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับบัณฑิต
ศึกษำ พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2559 ข้อ 7 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
- สำเร็จปริญญำมหำบัณฑิตทำงด้ำนวิศวกรรมทำงกำรแพทย์ หรือ ด้ำนวิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิช ำ
วิศวกรรมไฟฟ้ำ สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร หรือวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำต่ำงๆ
ต่อไปนี้ วิทยำศำสตร์กำรแพทย์, เทคโนโลยีชีวภำพ, สำธำรณสุข, เภสัชวิทยำ, กำยภำพบำบัด, สำขำชีววิทยำ, จุลชีววิทยำ,
วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ หรือ ทันตแพทยมหำบัณฑิต หรือ สำขำวิชำ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ จำก
สถำบันกำรศึกษำที่สภำมหำวิทยำลัยรับรองวิทยฐำนะ
- มีค่ำระดับเฉลี่ยสะสมตลอดหลั กสูตรไม่น้อยกว่ำ 3.50 จำก 4.00 ผู้ที่ได้ค่ำระดับ เฉลี่ยสะสม ต่ำกว่ำ
3.50 ในระดับปริญญำโทจะต้องมีผลงำนทำงวิชำกำรที่เป็นที่ยอมรับ เช่น บทควำมในวำรสำรทำงวิชำกำร หรือ บทควำมในที่
ประชุมวิชำกำร ที่มีคณะกรรมกำรกลั่นกรองในระดับประเทศหรือระดับนำนำชำติ
2.2 สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (สาหรับแผนการศึกษาแบบ 2.2)
คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำต้องเป็นไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับบัณฑิต
ศึกษำ พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2559 ข้อ 7 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
- ส ำเร็ จ ปริ ญ ญำบั ณ ฑิ ต ทำงด้ ำ นวิ ศ วกรรมทำงกำรแพทย์ หรื อ ด้ ำ นวิ ศ วกรรมศำสตร์ สำขำวิ ช ำ
วิศวกรรมไฟฟ้ำ สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร หรือ วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำต่ำง ๆ ต่อไปนี้
วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ , เทคโนโลยีชีวภำพ, สำธำรณสุขศำสตร์, เภสัช วิทยำ, กำยภำพบำบัด, ชีววิทยำ, จุลชีววิทยำ,
วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ, ทันตแพทยศำสตรบัณฑิต หรือ สำขำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่ำงประเทศจำกสถำบันกำรศึกษำที่
สภำมหำวิท ยำลัย รับรองวิท ยฐำนะ ตำมที่ คณะกรรมกำรสอบสั มภำษณ์ และหรือกรรมกำรบริหำรโครงกำรหลักสูต ร
พิจำรณำเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้ำศึกษำได้
- มีค่ำระดับเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3.50 จำก 4.00
- นักศึกษำที่กำลังศึกษำในชั้นปริญญำมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมทำงกำรแพทย์ เฉพำะแผน ก แบบ ก 2
มีค่ำระดับเฉลี่ยสะสมระดับปริญญำตรีไม่น้อยกว่ำ 3.50 จำก ลงทะเบียนเรียนรำยวิชำมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต
ตำมควำมเห็นชอบของอำจำรย์ที่ปรึกษำร่วมกับคณะกรรมกำรบริหำรโครงกำรหลักสูตรให้ปรับเปลี่ยนไปศึกษำหลักสูตร
ปรัชญำดุษฎีบัณ ฑิต สำขำวิช ำวิศวกรรมทำงกำรแพทย์ ได้ โดยนักศึกษำต้ องสอบวัดคุณ สมบัติให้ผ่ำนตำมเกณฑ์ และ

ทำกำรศึกษำรำยวิชำและทำวิทยำนิพนธ์ให้มีจำนวนหน่วยกิตเท่ำกับที่กำหนดในโครงสร้ำงหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต
และมีระยะเวลำในกำรศึกษำตำมเกณฑ์กำรศึกษำของหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำดังกล่ำว (ทั้งนี้นักศึกษำที่ได้รับ
อนุมัติให้เข้ำศึกษำในหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิตแล้ว ไม่สำมำรถปรับกลับมำเป็นหลักสูตรปริญญำมหำบัณฑิตได้อีก)

ใบสมัครและการสมัครสอบ
สมัครออนไลน์ได้ที่ www.graduate.engr.tu.ac.th เมนู “ผู้สนใจเข้ำศึกษำต่อ” และ เมนู “กำรสมัคร
ออนไลน์” ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - วันที่ 30 พฤษภำคม 2561
ค่ำสมัครสอบ 700 บำท โดยโอนเข้ำบัญชี ดังนี้
ธนำคำรกรุงเทพ ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี : โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
เลขที่บัญชี : 091-011-2622

หลักฐานในการสมัครสอบ

- ใบสมัครออนไลน์ จำนวน 1 ชุด
- สำเนำใบรับรองผลกำรศึกษำ (Transcript) ปริญญำตรี หรือ ปริญญำโท จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนำใบปริญญำบัตร หรือหนังสือรับรองคำดว่ำจะสำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรี หรือ ปริญญำโท
จำนวน 1 ชุด
- รูปถ่ำยสี หรือขำวดำ ขนำด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
- สำเนำทะเบียนบ้ำน จำนวน 1 ชุด
- สำเนำบัตรประชำชน จำนวน 1 ชุด
- หนังสือรับรองจำกอำจำรย์ทปี่ รึกษำหรือจำกผู้บังคับบัญชำ จำนวน 2 ชุด
- หลักฐำนควำมสำมำรถอื่น ๆ ที่ผู้สมัครสำมำรถนำมำประกอบกำรพิจำรณำกำรสอบสัมภำษณ์ เช่น
ควำมสำมำรถพิเศษต่ำงๆ ผลงำนตีพิมพ์ และ อื่น ๆ
- ผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ TU-GET TOEFL หรือ IELTS ที่มีอำยุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร
- สำเนำหลักฐำนกำรชำระเงินค่ำสมัครสอบ (Pay In) จำนวน 1 ชุด
(เอกสำรสำเนำทุกฉบับให้เขียน “สำเนำถูกต้อง” และลงนำมกำกับทุกฉบับ)

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

1. หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมทำงกำรแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) ใน
กำรศึกษำตลอดหลักสูตร 2 ปี 4 ภำคกำรศึกษำ และภำคฤดูร้อนอีก 1 ภำคกำรศึกษำ ค่ำหน่วยกิต หน่วยกิตละ 2,500 บำท
ค่ ำ ธรรมเนี ย มปฏิ บั ติ ก ำรระดั บ ปริ ญ ญำโท ภำคกำรศึ ก ษำละ 10,000 บำท และค่ ำ บ ำรุ ง อื่ น ๆ ตำมที่ ม หำวิ ท ยำลั ย
กำหนดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตร 185,920 บำท
2. หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมทำงกำรแพทย์ (หลักสูตรพหุวิทยำกำร/หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560) เต็มเวลำในกำรศึกษำตลอดหลักสูตร สำหรับปริญญำเอกแผน 1.1 และ 2.1 เป็นระยะเวลำ 3 ปี 6 ภำคกำรศึกษำ
(ภำคฤดูร้อน อีก 1 ภำคกำรศึกษำ) ส่วนแผน 2.2 เป็น ระยะเวลำ 4 ปี 8 ภำคกำรศึกษำ (ภำคฤดูร้อนอีก 1 ภำคกำรศึกษำ) ค่ำ
หน่วยกิตหน่วยกิตละ 2,500 บำท ค่ำธรรมเนียมปฏิบัติกำรระดับปริญญำเอก ภำคกำรศึกษำละ 10,000 บำท และค่ำบำรุงอื่น ๆ
ตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตร (แผน 1.1) 233,630 บำท, (แผน 2.1) 235,630 บำท, (แผน
2.2) 325,340 บำท

