
ประกาศ 
การรับสมคัรนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  

คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร    ภาคการศึกษาที่ 2/2561 

 

รับสมัคร        วันที่ 16  ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน  2561      (รับจํานวน 9 คน) 
ปริญญาเอก หมวดวิชาท่ีเปด  ดังนี้ 

-วิศกรรมโครงสราง    - วิศวกรรมการทางและการขนสง 

-วิศวกรรมการกอสรางและการจัดการ   - วิศวกรรมชลศาสตร 

-วิศกรรมปฐพี     - วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

……………………………………………………….. 

การสมัคร 
-  สมัครออนไลนไดท่ี Website : http://www.graduate.engr.tu.ac.th  

   เมนู “ผูสนใจเขาศึกษาตอ”  

   และ เมนู “การสมัครออนไลน” (วันท่ี 16 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2561)   

   คาสมัครสอบ  350 บาท โดยโอนเขาบัญชี ดังนี้ 

   ธนาคารกรุงเทพ  ประเภทบัญชี ออมทรัพย 

   ช่ือบัญชี    :  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

   เลขท่ีบัญชี : 0910141407   

เอกสารการสมัคร 
 1.  ใบสมัครออนไลน พรอมเอกสารแนบ  จํานวน  1  ชุด  
2.  สําเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ปริญญาโท จํานวน 1 ฉบับ  
3.  สําเนาใบปริญญาบัตร  หรือหนังสือรับรองคาดวาจะสําเร็จการศึกษาปริญญาโท จํานวน  1  ชุด  
4.  รูปถายสี หรือขาวดํา ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จํานวน 1 รูป 
5.  สําเนาบัตรประชาชน  จํานวน  1  ชุด 
6.  หนังสือรับรองจากอาจารยท่ีปรึกษาหรือจากผูบังคับบัญชา  จํานวน  2  ชุด 
7.  หลักฐานความสามารถอ่ืน ๆ ท่ีผูสมัครสามารถนํามาประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ เชน 
     ความสามารถพิเศษตางๆ ผลงานตีพิมพ และ อ่ืน ๆ (ถามี) 
8.  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ  TU-GET  TOEFL  หรือ  IELTS  ท่ีมีอายุไมเกิน  2 ป  
     นับจากวันท่ีสอบผาน 
9.  สําเนาหลักฐานการชําระเงินคาสมัครสอบ (Pay In) จํานวน  1  ชุด   
    (เอกสารสําเนาทุกฉบับใหเขียน “สําเนาถูกตอง” และลงนามกํากับทุกฉบับ) 

ประกาศรายช่ือผูมสีิทธ์ิสอบขอเขียน                            4  ธันวาคม  2561  www.engr.tu.ac.th  หรือ (ที่บอรดภาควิชาวิศวกรรมโยธา)    

สอบสัมภาษณ (ปริญญาเอก)                                       13  ธันวาคม  2561 

ประกาศผลสอบ                  21  ธันวาคม  2561 

วันรายงานตัว                                                      4  มกราคม  2562 

เปดภาคการศึกษา                                                          14   มกราคม  2562 
การสมัครสอบ TU-GET (สถาบันภาษา ม.ธรรมศาสตร )      
โทร.02-623-5134  หรือ  02-613-3101-3   ตอ 105,107,108    เขาไปดรูายละเอียด   www.tu.ac.th/org/litu/ttesting.htm                                                            

http://www.graduate.engr.tu.ac.th/�
http://www.tu.ac.th/�


 

 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เรื่อง   การรับสมัครบุคคลเขาศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๑  

.                                                 . 
 

       โดยท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  เห็นสมควรเปดรับสมัครผูประสงคจะเขาศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ ประจําภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๑ คณะวิศวกรรมศาสตร  

จึงขอประกาศรายละเอียดวิธีการรับสมัครและการคัดเลือกดังตอไปนี้ 
 

๑. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 

๑.๑  สําหรับผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

- เปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) หรือ วิทยาศาสตร  

   มหาบัณฑิต (วท.ม.) หรือ สาขาวิชา อ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของ  ท้ังในประเทศและตางประเทศ  

        จากสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ 

- มีคาระดับเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  ๓.๕๐  จาก  ๔.๐๐   ผูท่ีไดคาระดับเฉลี่ยสะสมต่ํา

กวา  ๓.๕๐  ในระดับปริญญาโท  จะตองมีผลงานทางวิชาการท่ีเปนท่ียอมรับ เชน  บทความใน

วารสารทางวิชาการ  หรือ  บทความในท่ีประชุมวิชาการ  

ท่ีมีคณะกรรมการกลั่นกรอง ในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ  
 

           ๑.๒  สําหรับผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

 -    เปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หรือ วิทยาศาสตรบัณฑิต  

                    (วท.บ.) หรือ สาขาวิชา อ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของ  ท้ังในประเทศและตางประเทศ จาก 

                    สถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ 

                -  ผลการเรียนดีอยูในระดับเกียรตินิยมอันดับ ๑  หรือ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๕๐   

                    จาก ๔.๐๐ 

   

๒. จํานวนรับเขาศึกษา           จํานวน  ๙  คน 
 

๓. วิธีการคัดเลือกผูเขาศึกษา  สอบสัมภาษณ   

 

 



 

 

-๒- 

 

๔. การสมัครสอบ 

-  สมัครออนไลนไดท่ี Website : http://www.graduate.engr.tu.ac.th  
   เมนู “ผูสนใจเขาศึกษาตอ”  

   และ เมนู “การสมัครออนไลน” (วันท่ี ๑๖ ตุลาคม – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)   
   คาสมัครสอบ  ๓๕๐บาท โดยโอนเขาบัญชี ดังนี้ 
   ธนาคารกรุงเทพ  ประเภทบัญชี ออมทรัพย 
   ช่ือบัญชี    :  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
   เลขท่ีบัญชี : ๐๙๑๐๑๔๑๔๐๗  

 

๕.  หลักฐานในการสมัครสอบ 
 ๕.๑  ใบสมัครออนไลน พรอมเอกสารแนบ  จํานวน  ๑  ชดุ  
๕.๒  สําเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท จํานวน ๑ ฉบับ  
๕.๓  สําเนาใบปริญญาบัตร  หรือหนังสือรับรองคาดวาจะสําเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือ  
       ปริญญาโท จํานวน  ๑  ชุด  
๕.๔  รูปถายสี หรือขาวดํา ขนาด ๑ หรือ ๒ นิ้ว จํานวน ๑ รูป 
๕.๕  สําเนาบัตรประชาชน  จาํนวน  ๑  ชุด 
๕.๖  หนังสือรับรองจากอาจารยท่ีปรึกษาหรือจากผูบังคับบัญชา  จํานวน  ๒  ชุด 
๕.๗  หลักฐานความสามารถอ่ืน ๆ ท่ีผูสมัครสามารถนํามาประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ เชน 
       ความสามารถพิเศษตางๆ ผลงานตีพิมพ และ อ่ืน ๆ (ถามี) 
๕.๘  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ  TU-GET  TOEFL  หรอื  IELTS  ท่ีมีอายุไมเกิน  ๒ ป  
       นับจากวันท่ีสอบผาน 
๕.๙  สําเนาหลักฐานการชําระเงินคาสมัครสอบ (Pay In) จํานวน  ๑  ชุด   
   
      (เอกสารสําเนาทุกฉบับใหเขียน “สําเนาถูกตอง” และลงนามกํากับทุกฉบับ) 

    

 

    ๖. ปฏิทินการคัดเลือกนักศึกษา 
 

กิจกรรม วัน/เดือน/ป สถานที่/หมายเหต ุ
ประกาศรับสมัคร ๑๖ ตุลาคม – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
ประกาศรายชื่อ 
ผูมีสิทธิสอบ
สัมภาษณ 

วันที่ ๔ ธันวาคม  ๒๕๖๑   www.ce.engr.tu.ac.th 
หรือ www.graduate.engr.tu.ac.th 

สอบสัมภาษณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม  ๒๕๖๑   
เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

หองประชุม วศ.๔๑๕ 
อาคารอํานวยการคณะวิศวกรรมศาสตร   
ชั้น ๔   

ประกาศผลการสอบ
คัดเลือกผูมีสิทธิ 
เขาศึกษา   

วันที่ ๒๑ ธนัวาคม ๒๕๖๑ www.med.engr.tu.ac.th 
หรือ www.graduate.engr.tu.ac.th 

เปดภาคการศึกษา ตามกําหนดของสาํนักงานทะเบยีน
นักศึกษา 

 

 
 

 

http://www.graduate.engr.tu.ac.th/�
http://www.ce.engr.tu.ac.th/�
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 -๓- 
 

  

๗. การย่ืนหลักฐานในวันข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 

 เม่ือมหาวิทยาลัยไดประกาศผลการสอบคัดเลือกข้ันสุดทายแลว    ใหผูสอบคัดเลือกนําหลักฐาน

แสดงการสําเร็จการศึกษาตอไปนี้มามอบใหมหาวิทยาลัยในวันข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา ตามกําหนดประกาศ

จากมหาวิทยาลัย 

 ๑. สําเนาปริญญาบัตร หรือสําเนาหนังสือสําคัญ จํานวน ๒ ฉบับ 

     พรอมนําฉบับจริงมาแสดง (พรอมรับรองสําเนา) 

 ๒. สําเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ๒ ฉบับ พรอมนําฉบับจริงมาแสดง 

 ๓. สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ ๓ ฉบับ (พรอมรับรองสําเนา) 

 ๔. สําเนาทะเบียนบาน ๒ ฉบับ (พรอมรับรองสําเนา) 

 ๕. ใบรับรองแพทย ๑ ฉบับ (ขอไวไมเกิน ๖ เดือน โดยแพทยตองระบุวาไมเปน 

     โรคติดตอรายแรงท่ีเปนอุปสรรคตอการศึกษา) 

 ๖. รูปถายขนาด ๑ นิ้ว ๓ รูป 

 ๗. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ยศ (ถามี) ๑ ฉบับ (พรอมรับรองสําเนา) 
 

๘. คาใชจายในการศึกษา 

   ผูเขาศึกษาตองเสียคาใชจายตาง   ๆ   ในการศึกษาตลอดหลักสูตร  ๓  ป และ ๔ ป ตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปกติแบบเหมา

จาย พ.ศ.๒๕๕๕   

  

             ประกาศ  ณ  วันท่ี          ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  

                                                                     รอลงนาม               

                                                                                                                                     

                                                     (รองศาสตราจารย ดร.ชาลี  เจริญลาภนพรตัน) 

                                                               รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

            ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

 

 

 

 

 

 

 

 


	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ภาคการศึกษาที่ 2/2561
	ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน                            4  ธันวาคม  2561  www.engr.tu.ac.th  หรือ (ที่บอร์ดภาควิชาวิศวกรรมโยธา)

	ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

