ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เรื่อง การรับบุคคลเขาศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๔
---------------------------------------โดยที่ทางมหาวิ ทยาลั ย ธรรมศาสตร เห็ น สมควรเปดรั บสมั ครผู ประสงค จะเข าศึ ก ษาตาม
หลักสู ตรวิศ วกรรมศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิ ชาวิศ วกรรมเครื่องกล คณะวิ ศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลั ย
ธรรมศาสตร ประจําภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๔ จึงขอประกาศรายละเอี ยดวิ ธีการรับสมัครและการคัดเลือ ก
ดังตอไปนี้
๑.

คุณสมบัติผูเขาศึกษา
๑.๑ เปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หรือปริญญาตรีในสาขา
อื่นที่เกี่ยวของ ทั้งในหรือตางประเทศจากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๕ ในกรณีที่ผูสมัครมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๒.๕ ให
อยูในการพิจารณาของคณะกรรมการประจําหลักสูตร
๑.๒ เปน ผูมีคุ ณสมบัติตามข อ ๘ แห งข อบัง คับมหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร ว าดวยการศึก ษาระดั บ
บัณฑิต ศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓

๒.

การขอรับใบสมัครและการรับสมัคร
ขอรั บใบสมั คร และสามารถสมั ครดวยตนเอง (คา สมั ครสอบ จํานวน ๓๕๐ บาท) ในวั นและเวลา
ราชการ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ตั้งแตวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔
ไดที่สํานักงานเลขาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หอง วศ.๔๐๗) อาคารอํานวยการคณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต โดยมีหลักฐานในการสมัครดังนี้
r ใบสมัครที่กรอกใหครบถวนและชัดเจน พรอมทั้งติดรูปถายสี 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 ที่ไมเกิน ๒ ป นับจาก
วันที่สอบผาน โดยการสอบ TU GET รอบสุดทาย ที่สามารถใชผลในการสมัครเขาศึกษาใน
.../๒

–๒–
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จะเปดรับสมัครตั้งแตวันที่
๑ สิ งหาคม ถึ งวั น ที่ ๑๕ สิง หาคม ๒๕๕๔ (วั นสอบคือ วัน ที่ ๒๘ สิง หาคม ๒๕๕๔)
หลั ง จากนั้ น ให ส ง ผลการสอบให แ ก ภ าควิ ช าวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล ภายในวั น ที่ ๑๒ ตุ ล าคม
๒๕๕๔ * (เอกสารสําเนาทุกฉบับใหเขียน “สําเนาถูกตอง” เซ็นชื่อกํากับทุกฉบับ)
๓.

จํานวนรับเขาศึกษา

๒๐

คน

๔.

วิธีการคัดเลือกผูเขาศึกษา
จะตองผานการสอบสัมภาษณ โดยสอบสัมภาษณวันอังคารที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยจะประกาศรายชื่อ
ผูมีสิทธิส อบสัมภาษณ ในวันจัน ทรที่ ๑๙ กั นยายน ๒๕๕๔ และประกาศผลสอบสั มภาษณ ในวั น
จันทรที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ ที่หอง 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
เริ่มตั้ง แตวันจั นทรที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ (ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๔) เมื่อมหาวิทยาลัยได
ประกาศผลการสอบคั ดเลื อ กขั้น สุ ดท า ยแล ว ให ผู ผ านการคัดเลื อ กนํา หลั ก ฐานต อ ไปนี้ มามอบให
มหาวิทยาลัยในวันขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 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 วันที่

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(รองศาสตราจารย ดร.นครินทร เมฆไตรรัตน)
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

