ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ประจาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
.....................................
โดยที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ เห็ น สมควรเปิ ด รั บ สมั ค รคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ เข้ า ศึ ก ษาในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ประจาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
ดังต่อไปนี้
1. สถานที่จัดการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
2. สาขาวิชาที่รับสมัคร และ จานวนการรับเข้าศึกษา
ระดับปริญญา

รหัส
สาขา

คณะ/สาขาวิชา

ระบบการศึกษา

จานวนรับ

ระดับปริญญาเอก

0932
0933
0934
0935
0936
0937
0938
0901
0903
0904
0905
0906
0907
0908
0909
0910
0911

- สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
- สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
- สาขาวิชาฟิสิกส์
- สาขาวิชาสถิติประยุกต์
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์
- สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
- สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
- สาขาวิชาฟิสิกส์
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
- สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์
- สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีวัสดุ
รวม

ภาคกลางวัน (ทวิภาค)
ภาคกลางวัน (ทวิภาค)
ภาคกลางวัน (ทวิภาค)
ภาคกลางวัน (ทวิภาค)
ภาคกลางวัน (ทวิภาค)
ภาคกลางวัน (ทวิภาค)
ภาคกลางวัน (ทวิภาค)
ภาคกลางวัน (ทวิภาค)
ภาคกลางวัน (ทวิภาค)
ภาคค่า (ทวิภาค)
ภาคกลางวัน (ทวิภาค)
ภาคกลางวัน (ทวิภาค)
ภาคกลางวัน (ทวิภาค)
ภาคกลางวัน (ทวิภาค)
ภาคกลางวัน (ทวิภาค)
ภาคกลางวัน(ทวิภาค)
ภาคกลางวัน (ทวิภาค)

1
2
3
2
3
1
5
5
3
9
11
6
5
7
4
6
9
82

ระดับปริ ญญาโท
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3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
3.1 ต้องไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง ซึ่งจะเบียดเบียนหรือขัดขวางต่อการศึกษา
3.2 ต้องไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
3.3 ต้องไม่มีชื่อในทะเบียนนักศึ กษาหรือนิสิตของมหาวิทยาลัยนี้ หรือในสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่นในประเทศ เว้นแต่
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ
3.4 ต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษาดังต่อไปนี้
1) หากผู้สมัครเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาชั้นมหาบัณฑิต ต้องสาเร็จการศึกษาชั้นสูงอื่นในประเทศ เว้นแต่มหาวิทยาลัย
จะพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ
2) หากผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาชั้นปริญญาดุษ ฎีบัณฑิต ต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่มีผลการเรียน
ดีเด่นในสาขาวิชาเดียวกันกับหลักสูตรที่ศึกษาต่อ หรือสาเร็จการศึกษาชั้นปริญญามหาบัณฑิตที่มีผลการเรียนดีจากสถาบันการศึกษา
ในประเทศ หรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
(คุณสมบัติเฉพาะทางการศึกษาแต่ละสาขา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)
3.5 ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยและมีหลักฐานแสดงตามที่ทางราชการออกให้
4. เงื่อนไขการสมัคร
4.1 ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกของสาขาวิชาที่ต้องการสมัครให้เรียบร้อยก่อน หากผู้สมัคร
เลือกสาขาวิชาใดๆ โดยมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง จะไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาคัดเลือก
4.2 ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบใน
ภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัคร จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิเข้าศึกษา กรณีที่เสีย
ค่าสมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4.3 เมื่อมหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์แล้ว ให้ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ นาหลักฐานการสาเร็จการศึกษา
หรือคาดว่าจะส าเร็จ การศึกษา (แล้ วแต่กรณี ) พร้ อมใบรับ รองทางการศึกษามามอบให้ สาขาวิช าที่ส มัครเข้าศึกษา ในวัน สอบ
สัมภาษณ์ ถ้าผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ไม่สามารถนาหลักฐานดังกล่าวมามอบตามกาหนด จะถือว่าผู้นั้นหมดสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์
4.4 หลักสูตรที่กาหนดวันสอบคัดเลือกไม่ตรงกัน ผู้สมัครมีสิทธิสมัครได้หลายสาขา โดยแยกการสมัครและแยกการชาระ
เงินค่าสมัคร
5. การรับสมัคร
รับสมัคร ผ่านระบบ INTERNET

วันจันทร์ ที่ 23 กันยายน 2562 ถึง วันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2562
 เปิดระบบรับสมัคร วันจันทร์ ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น.
 ปิดระบบรับสมัคร วันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 24.00 น.
การชาระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารกรุงไทย สาขา มธ.ศูนย์รังสิต ชื่อบัญชี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.
เลขที่บัญชี 475-0-63900-1
 ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 23 กันยายน 2562 ถึง วันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2562
ขั้นตอนการรับสมัคร
5.1 ศึกษารายละเอียดในประกาศการรับสมัครฯ นี้ (โปรดพิมพ์/อ่าน และศึกษาข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเอง อย่างละเอียดเพื่อ
ประโยชน์ของตนเอง)
5.2 ผู้สมัครบันทึกข้อมูลการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต ที่
http://203.131.208.74/cs_grad_admission/ ตามวันที่ ที่กาหนด (โปรดบันทึกข้อมูลการสมัครด้วยตนเอง และตรวจสอบข้อมูล
ต่างๆ อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง)
5.3 ชาระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จานวน 350 บาท ผ่านธนาคารกรุงไทย สาขา มธ.ศูนย์รงั สิต ชื่อบัญชี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. เลขที่บัญชี 475-0-63900-1
5.4 ยืนยันการชาระเงิน ทางอินเตอร์เน็ต ที่ www.sci.tu.ac.th/grad_admission ภายในวันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน
2562 เวลา 24.00 น. หากผู้สมัครไม่ยืนยันการชาระเงินทางอินเตอร์เน็ต ภายในวันที่และเวลาที่กาหนด จะถือว่าการกรอกข้อมูล
การสมัครในระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต เป็นโมฆะ
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6. อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร
 ค่าสมัครสอบสาขาวิชาละ 350 บาท
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมการโอนผู้สมัครเป็นผู้ชาระ
7. การทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET (Thammasat University – Graduate English Test)
7.1 ผู้ที่สมัครจะต้องแสดงผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ตามข้อกาหนดในคุณสมบัติเฉพาะหรือเงื่อนไขการสมัครเข้า
รับการคัดเลือกของแต่ละหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษา โดยส่งให้หมวดบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใน 7 วัน
นับแต่วันสอบข้อเขียน หรือนาไปมอบให้กรรมการในวันสอบสัมภาษณ์
7.2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้บริการจัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษให้แก่บุคคลทั่วไป TU-GET
(Thammasat University – Graduate English Test) จัดโดยสถาบันภาษา
สมัครสอบ Online ที่ : http://litu.tu.ac.th/TUGET/Login.aspx
สอบถามรายละเอียดได้ที่ สานักงานเลขานุการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30-18.30 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
โทร. 0-2623-5134, 08-7972-7755 โทรสาร 0-2623-5138 Email : tugetlitu@gmail.com
8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หรือ สอบสัมภาษณ์ และแผนผังที่นั่งสอบ
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562
ประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ ส อบ ข้ อ เขี ย น และสอบ สั ม ภาษ ณ์ หรื อ สอบ สั ม ภาษ ณ์ และแผน ผั ง ที่ นั่ งสอบ ที่
https://grad.service.sci.tu.ac.th/ เอกสารที่ต้องนาไปแสดงในวันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หรือ สอบสัมภาษณ์
8.1 บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการทีม่ ีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และมีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก
ระบุชัดเจนเท่านัน้ โดยจะต้องเป็นบัตรตัวจริงและยังไม่หมดอายุ
8.2 เอกสาร หรือ วัสดุ อื่นๆ ตามที่แต่ละสาขาวิชากาหนดไว้ (ถ้ามี)

คาเตือน

 กรณีผู้เข้าสอบไม่นาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่มีรูปถ่าย
ลายมือชื่อ และมีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก ระบุชัดเจนเท่านัน้ โดยจะต้องเป็นบัตรตัวจริงและ
ยังไม่หมดอายุ ไปแสดงในวันสอบ มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้ สิ้น
และจะถูกตัดสิทธิในการสอบครั้งนี้
 ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามข้อปฏิบตั ิของผู้เข้าสอบที่แนบท้ายประกาศโดยเคร่งครัดด้วย
 หากผู้ใดทาการทุจริต หรือ ร่วมกระทาการทุจริตในการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะถูก
ตัดสิทธิในการสอบและการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกกรณี

9. การสอบข้อเขียนหรือการสอบสัมภาษณ์
กาหนดวันสอบ วิชาที่สอบ วันประกาศผลสอบข้อเขียนและวันสอบสัมภาษณ์ ของแต่ละสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครให้เป็นไป
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
10. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ในวันพุธ ที่ 11 ธันวาคม 2562
คณะฯ จะประกาศรายชื่อผ่านอินเตอร์เน็ตที่ https://grad.service.sci.tu.ac.th/
11. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ผู้ที่ ผ่านการคัด เลื อกเข้าศึกษา จะต้องน าหลั กฐานการส าเร็จ การศึกษามามอบให้ มหาวิท ยาลั ยในวัน ขึ้น ทะเบีย นเป็ น
นักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยมหาวิทยาลัยจะประกาศรายละเอียดและกาหนดการต่างๆ ที่นักศึกษาใหม่ต้องทราบและ
ต้องปฏิบัติ ทาง www.reg.tu.ac.th หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
 งานรับเข้าและทะเบียนประวัตินักศึกษา สานักงานทะเบียนนักศึกษา
โทร 02–564-4440-79 ต่อ 1602 – 1608
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12. เงื่อนไขของผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
12.1 ผู้ ที่ ผ่ า น ก า ร รั บ เข้ า ศึ ก ษ า ต้ อ ง ขึ้ น ท ะ เบี ย น เป็ น นั ก ศึ ก ษ า ต า ม ห ลั ก เก ณ ฑ์ แ ล ะ วิ ธี ก า ร
ที่ น า ย ท ะ เบี ย น ก า ห น ด ภ า ย ใน 1 4 วั น นั บ แ ต่ วั น เปิ ด ภ า ค ก า ร ศึ ก ษ า เว้ น แ ต่ ก ร ณี มี เห ตุ ผ ล ค ว า ม จ า เป็ น
นายทะเบียนอาจอนุญาตผ่อนผันการขึ้นทะเบียนได้ แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาแรก
ผู้ที่ผ่านการรับเข้าศึกษาโดยใช้วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศต้องยื่นใบสาคัญแสดงวุฒิการศึกษาต่อคณะในวันขึ้น
ทะเบี ย นเป็ น นั กศึกษาด้ ว ย แต่ หากยั งไม่ ส ามารถน าส่งได้ น ายทะเบี ย นอาจผ่ อนผั น ให้ น ามาส่ งในภายหลั ง แต่ ต้องไม่ เกิน ภาค
การศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาแรก หากพ้นกาหนดเวลาที่ผ่อนผันให้แล้วยังไม่อาจนาส่งได้ให้นายทะเบียนเพิกถอนการขึ้นทะเบียน
การเป็นนักศึกษา
12.2 ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสังกั ดหลักสูตรใดแล้วจะย้ายหลักสูตรมิได้ เว้นแต่จะมีเหตุผลและความจาเป็น ให้
นักศึกษายื่นคาร้องพร้อมแสดงเหตุผลต่อคณบดีเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการประจาคณะ
การขอย้ายหลักสูตรจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะของหลักสูตรที่จะขอย้ายไปศึกษา
และให้นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่การศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย
เมื่ อ ได้ รั บ ค ว าม เห็ น ช อ บ ต าม วร รค ส อ งแ ล้ ว ให้ นั บ ระ ย ะ เว ล า ก าร ศึ ก ษ าตั้ งแ ต่ เป็ น นั ก ศึ ก ษ า
ในหลักสูตรเดิมด้วย
12.3. หากมีการตรวจพบว่าผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 22 หรือได้ใช้
เอกสารหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนอันเป็นเท็จ ให้นายทะเบียนเสนอต่ออธิการบดีเพิกถอนการขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษาผู้
นั้น
หากมีกรณีตามวรรคหนึ่งปรากฏขึ้นกับผู้ที่สาเร็จการศึกษาไปแล้ว ให้อธิการบดีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพิก
ถอนปริญญาบัตรของผู้นั้น
13. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สาหรับผู้มีสิทธิเข้าศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึ กษา โครงการปกติแบบเหมาจ่าย
พ.ศ. 2555 และประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปกติแบบเหมา
จ่าย พ.ศ. 2558
ประกาศ ณ วันที่

กันยายน พ.ศ. 2562

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระดับปริญญาเอก)
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
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คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาทั้งในหรือต่างประเทศที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
ด้วยผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.25 (ในระดับสูงสุด 4.00) หรือ
2. เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ มหาบั ณ ฑิ ต จากสถาบั น การศึ ก ษาที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย รั บ รองวิ ท ยฐานะ และ
มีประสบการณ์ในการทางานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสิ่งแวดล้อมมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หลังสาเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิตโดยมี
หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงาน
3. ต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)
เกณฑ์การคัดเลือก : สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อเท่านั้น
กาหนดการสอบ
วันสอบ
วันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2562

เวลา
09.00 – 12.00 น.

วิธีการคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์

สถานที่สอบ : สอบสัมภาษณ์ ห้อง 233 อาคารบรรยายรวม 3 ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทรศัพท์ 0-2564-4444-59 ต่อ 2213
โทรสาร 02-564-4480 ถึง 81
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระดับปริญญาเอก)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
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คุณสมบัติเฉพาะ
1. สาเร็จปริญญาโททั้งในหรือต่างประจากสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
1.1 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
ประยุกต์ สถิติ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอิเลคทรอนิกส์ หรือ
1.2 หากไม่ได้สาเร็จปริญญาโทในสาขาตามข้อ 1.1 ต้องมีประสบการณ์ทางานไม่ตากว่
่ า 3 ปี และมีผลงานทางวิชาการ
เช่น รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ หรือบทความวิจัย หรือบทความวิชาการ
2. ต้องมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 (ในค่าระดับสูงสุด 4.00) หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรปริญญาเอก โดยกรรมการจะพิจารณาจากผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ที่มีผู้ทรงคุณวุฒปิ ระเมิน (Peer Review) และ
คณะกรรมการบริหารโครงการปริญญาเอกลงมติเอกฉันท์ยอมรับผลงานตีพิมพ์ที่มีคุณภาพและสะท้อนความรู้ความเข้าใจใน
การศึกษาทาวิจัยต่อในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ระดับสูงได้
3. สาหรับผู้สมัครที่ต้องการศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.1 ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาชัน้ ปริญญา
มหาบัณฑิตที่มีการทาวิทยานิพนธ์ และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัยหลังสาเร็จการศึกษาชัน้ ปริญญามหาบัณฑิต อย่างน้อย
1 เรื่อง โดยอาจเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ร่วมวิจัยก็ได้ หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอก
โดยกรรมการจะพิจารณาจากผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ที่มีผทู้ รงคุณวุฒิประเมิน (Peer Review) และคณะกรรมการบริหารโครงการ
ปริญญาเอกลงมติเอกฉันท์ยอมรับผลงานตีพิมพ์ที่มีคุณภาพและสะท้อนความรู้ความเข้าใจในการศึกษาทาวิจัยต่อในสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ระดับสูงได้
4. ต้องมีส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET ไม่ต่ากว่า 550 คะแนน หรือ TOEFL ไม่ต่ากว่า 550 คะแนน หรือ
Computer-Based TOEFL ไม่ต่ากว่า 213 คะแนน หรือ Internet-Based TOEFL ไม่ต่ากว่า 79 คะแนน หรือ IELTS ในระดับ 6.5
ขั้นไป (ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร) หรือได้รับผลการทดสอบภาษาต่างประเทศเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กาหนดไว้ในประกาศ
ในกรณีที่ผู้สมัครสาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรระดับปริญญาโทที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ผู้สมัครจะได้รับ
การยกเว้นการทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้ระบุไว้ข้างต้น
ในกรณีที่ผู้สมัครมีผลทดสอบภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ที่กาหนด อาจได้รบั การพิจารณารับเข้าศึกษาก่อนได้ ทั้งนีน้ ักศึกษา
จะต้องสอบให้ได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดก่อนการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ มิฉะนัน้ จะถูกถอนชื่อออกจากระเบียนนักศึกษา
5. ผู้เข้าศึกษาต้องมีบทความแสดงหัวข้อวิจัย ที่ได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการปริญญา
เอก
6. ผู้เข้าศึกษาต้องมีจดหมายรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิทางวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ฉบับ
เกณฑ์การคัดเลือก : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อเท่านั้น
กาหนดการสอบ
วันสอบ
วันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2562

เวลา
09.00 – 12.00 น.

วิธีการคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์

สถานที่สอบ : สอบสัมภาษณ์ อาคารบรรยายรวม 2 ชั้น 1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทรศัพท์ 02-564-4440-59 ต่อ 2155 โทรสาร 02-896-9157
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระดับปริญญาเอก)
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
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คุณสมบัติเฉพาะ
1. คุณสมบัติพื้นฐานทางการศึกษา
ผู้เข้าศึกษาต้องมีคณ
ุ สมบัติพื้นฐานทางการศึกษา ดังนี้
1.1 สาหรับผูเ้ ข้าศึกษาแบบ 1 (ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์)
1.1.1 แบบ 1.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องทั้ง
ในหรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ ในกรณีที่เป็นผู้สาเร็จปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชาอื่น ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการโครงการปริ ญ ญาเอกของภาควิชาฯ และต้ อ งมี ค ะแนนเฉลี่ย สะสมไม่ น้ อยกว่า 3.25 (ในระดั บ สู งสุด 4.00) และมี
ผลงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ฉบับ
หรือ
1.1.2 แบบ 1.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องทั้งใน
หรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ ในกรณีที่เป็นผู้สาเร็จปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชาอื่น และ
1) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโครงการปริญญาเอกของสาขาวิชาฯ และ
2) มีประสบการณ์การทางานในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพหรือสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี และ
3) เป็นผู้มีผลงานตีพิมพ์ในงานที่เกี่ยวข้องระดับนานาชาติในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ฉบับ หรือ ได้รับ
คารับรองจากหัวหน้า/ผูบ้ ังคับบัญชา หรือ เคยยื่น/ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบตั ร
1.2 สาหรับผู้เข้าศึกษาแบบ 2 (ศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์)
1.2.1 แบบ 2.1 สาหรับผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้งในหรือ
ต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ ในกรณีที่เป็นผู้สาเร็จปริญญามหาบัณ ฑิตสาขาวิชาอื่น ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการโครงการปริญญาเอกของสาขาวิชาฯ และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 (ในระดับสูงสุด 4.00)
หรือ
1.2.2 แบบ 2.2 สาหรับผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
เป็ น ผู้ส าเร็จ การศึก ษาระดั บ ปริญ ญาบั ณ ฑิ ต ทางวิท ยาศาสตร์ส าขาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือ สาขาที่ เกี่ ย วข้อ ง ทั้ งในหรื อ
ต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ ในกรณีที่เป็นผู้สาเร็จปริญญาบัณฑิตสาขาวิชาอื่นต้องได้รับความเห็นชอบคณะกรรมการ
โครงการปริญญาเอกของสาขาวิชาฯ และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 (ในระดับสูงสุด 4.00)
2. คุณสมบัติพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
มีผลการสอบภาษาอังกฤษ TU-GET ไม่น้อยกว่า 550 หรือ Paper-Based TOEFL ไม่น้อยกว่า 550 หรือ Internet-Based
TOEFL ไม่น้อยกว่า 80 หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5 โดยต้องเป็นผลการทดสอบภายใน 2 ปี ย้อนหลังนับจากวันยื่นใบสมัคร ในกรณีที่มี
ผลทดสอบภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ที่กาหนดอาจได้รับการพิจารณารับเข้าศึกษา โดยมีเงื่อนไขว่าต้องสอบให้ได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดก่อนสอบ
ป้องกันวิทยานิพนธ์ หรือ สอบภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ ที่มหาวิทยาลัยกาหนด ทั้งนี้ภายในระยะเวลา 3 ปีนับตั้งแต่วันขึ้นทะเบียน
นักศึกษา มิฉะนั้นจะต้องถูกถอนชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา
เกณฑ์การคัดเลือก : 1.1 ผู้เข้าศึกษา แบบ 1 ต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ ประกอบด้วย การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
1.2 ผู้เข้าศึกษา แบบ 2 ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อเท่านั้น

หมายเหตุ
1. ผู้สมัครจะต้องส่งรายละเอียดแบบย่อของโครงร่างงานวิจัยที่สนใจ ขนาดความยาวไม่เกิน 1 หน้า
กระดาษ A4 ระยะห่างระหว่างบรรทัด = 1 โดยทางอีเมล์ที่ GradBiotecTU@gmail.com ก่อนการสอบ 1 วัน
2. ผู้สมัครจะต้องส่งจดหมายรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิทางเทคโนโลยีชีวภาพหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
อย่างน้อย 2 ฉบับ มาที่ ประธานโครงการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปทุมธานี 12121
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กาหนดการสอบ
วันสอบ
วันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2562
สถานที่สอบ :

เวลา
วิธีการคัดเลือก
09.00 – 12.00 น.
สอบข้อเขียน (เฉพาะผู้เข้าศึกษา แบบ 1 เท่านั้น)
13.00 – 16.00 น.
สอบสัมภาษณ์ (สาหรับผู้เข้าศึกษา ทั้ง แบบ 1 และ แบบ 2)
สอบข้อเขียน ห้อง 227 อาคารบรรยายรวม 3 ชั้น 2
สอบสัมภาษณ์ ห้อง B 401-1 อาคารบรรยายรวม 5 ชั้น 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทรศัพท์ 02-564-4500 โทรสาร 02-564-4489

9
เอกสารแนบท้าย รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ กาหนดการสอบ วิชาที่สอบ ของแต่ละสาขาวิชาที่เปิดรับ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระดับปริญญาเอก)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

รหัสสาขา

0

9

3

5

คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่
เทียบเท่า หรือเป็นนักศึกษาที่คาดว่าจะจบปริญญามหาบัณฑิตในปีการศึกษา 2560 จากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่
สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
1.1 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญามหาบัณฑิตอย่างน้อย 3.25 (ในค่าระดับสูงสุด 4.00)
1.2 ผู้ ไ ด้ ค ะแนนเฉลี่ ย สะสมต่ากว่ า เกณฑ์ ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอก
ของสาขาวิชาฯ
2. เป็นผู้สาเร็จปริญญามหาบัณฑิตทางวิชาวิทยาศาสตร์ในสาขาอื่น ที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
2.1 ต้องมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญามหาบัณฑิตอย่างน้อย 3.25 (ในค่าระดับสูงสุด 4.00) และได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอก หรือ
2.2 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทางานในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน หรือผู้บังคับบัญชา และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอก
หรือ
2.3 เป็นผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ และต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอกของสาขาวิชา ฯ

คุณสมบัติพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
1. เป็นผู้ที่มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET 550 คะแนนขึ้นไป หรือ Computer-Based TOEFL ไม่ต่ากว่า 213 คะแนน หรือ
Internet-Based TOEFL ไม่ต่ากว่า 80 คะแนน หรือ IELTS 6.5 ขึ้นไป โดยต้องเป็นผลการทดสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
2. ผู้ที่มีผลทดสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 1. อาจได้รับการพิจารณารับเข้าศึกษาและจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอกของสาขาวิชาฯ โดยมีเงื่อนไขว่านักศึกษาต้องสอบให้ได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด
ภายใน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากระเบียนนักศึกษา
3. ผู้ที่คุณสมบัติไม่ครบตามเกณฑ์ที่กาหนดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การสอบภาษาต่างประเทศตามหลักสูตรชั้นป ริญญาดุษฎี
บัณฑิตตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
กาหนดการสอบ
วันสอบ

วันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2562

เวลา

09.00 – 12.00 น. สอบข้อเขียน
1. เคมีอาหาร
3. วิศวกรรมอาหาร
13.00 - 16.00 น.

สถานที่สอบ :

วิธีการคัดเลือก
2. จุลชีววิทยาทางอาหาร
4. การแปรรูปอาหาร

สอบสัมภาษณ์ สานักงานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร ชั้น 3 อาคารบรรยายรวม 5
ให้ผู้เข้าสอบเตรียมโครงร่างวิจัย ความยาวไม่เกิน 2 หน้า
กระดาษ A4 เข้าสอบสัมภาษณ์ด้วย

สอบข้อเขียน ห้อง 227 อาคารบรรยายรวม 3 ชั้น 2
สอบสัมภาษณ์ สานักงานเลขานุการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
อาคารบรรยายรวม 5 ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทรศัพท์ 0-2564 -4486, 0-2564-4440-59 ต่อ 2550 โทรสาร 0-2564 -4486
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เอกสารแนบท้าย รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ กาหนดการสอบ วิชาที่สอบ ของแต่ละสาขาวิชาที่เปิดรับ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระดับปริญญาเอก)
สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)

รหัสสาขา

0

9

3

6

คุณสมบัติเฉพาะ
(1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือ
ต่างประเทศที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.25 ในกรณีที่คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์กาหนด
ต้องมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างน้อย 1 เรื่อง หรือ
(2) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี หรือสาขาที่เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือ
ต่างประเทศที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะโดยมีผลการศึกษาระดับเกียรตินิยม หรือมีผลการเรียนดีเด่น โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่า
กว่า 3.50
(3) ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร) ดังนี้

TOEFL
Paper-based
500

TOEFL
TOEFL
Computer-based Internet-based
173

61

TU-GET

IELTS

500

6.0

(4) ในกรณี ที่ผู้สมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ (3) แต่มีผลการเรียนระดับดีมาก หรือมี
ผลงานวิจัยที่เคยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ คณะอาจรับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข โดยต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ
ไม่ต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ดังนี้
TOEFL
TOEFL
TOEFL
TU-GET
IELTS
Paper-based Computer-based Internet-based

400

97

32

400

4.5

หมายเหตุ โดยผู้สมัครต้องส่งร่างข้อเสนอโครงการ 2 หน้ากระดาษ A4 ที่สาขาวิชา ก่อนวันสัมภาษณ์อย่างน้อย 2 วัน
ที่ yt203y@gmail.com

กาหนดการสอบ
วันสอบ
วันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2562

เวลา
วิธีการคัดเลือก
09.00 – 12.00 น. สอบข้อเขียนความรู้วิชาเคมี ระดับปริญญาตรี
(เคมีอินทรีย์, เคมีอนินทรีย์, เคมีวิเคราะห์, เคมีเชิงฟิสิกส์
และเคมีประยุกต์)
13.00 - 16.00 น. สอบสัมภาษณ์ เป็นภาคภาษาอังกฤษ

สถานที่สอบ :

สอบข้อเขียน ห้อง 227 อาคารบรรยายรวม 3 ชั้น 2
สอบสัมภาษณ์ สานักงานเลขานุการสาขาวิชาเคมี อาคารบรรยายรวม 5 ชั้น 1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :

โทรศัพท์ 0-2564-4440-59 ต่อ 2409 โทรสาร 02-564-4486
โทรศัพท์มือถือ 08-3776-6531
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เอกสารแนบท้าย รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ กาหนดการสอบ วิชาที่สอบ ของแต่ละสาขาวิชาที่เปิดรับ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระดับปริญญาเอก)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

รหัสสาขา

0

9

3

7

คุณสมบัติเฉพาะ
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2553 ข้อ 7 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นปริญญาโท ทางคณิตศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งในหรือต่างประเทศจากสถาบันการศึกษา
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
2) ต้องมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่ต่ากว่า 3.25
3) สาหรับผู้ที่ขาดคุณสมบัติข้อ 1) หรือ 2) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สาขาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) อาจ
พิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นเป็นพิเศษ โดยพิจารณาจากผลงานทางวิชาการหรือคุณสมบัติอื่นที่เหมาะสมต่อการศึกษาให้มีสิทธิ
สมัครได้
4) มีผลสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ TU-GET / TOEFL / IELTS โดยผลสอบต้องเป็นไปตามเกณฑ์การรับเข้า
หลักสูตรนานาชาติที่มหาวิ ทยาลัยกาหนด ทั้งนี้ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปีนับจากวันที่สอบถึงวันที่ยื่นสมัครเข้าศึกษา ในกรณีที่เป็น
ผู้สมัครต่างชาติที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ ให้ยกเว้นการ
ส่งผลสอบภาษาอังกฤษ
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
1) ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ
2) เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ/
หรือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กาหนดการสอบ
วันสอบ
วันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2562

เวลา
09.00 – 12.00 น.

วิธีการคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์ เป็นภาคภาษาอังกฤษ

สถานที่สอบ : สอบสัมภาษณ์ ห้อง LC3-225 อาคารบรรยายรวม 3 ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทรศัพท์ 0-2564-4440-59 ต่อ 2518 โทรสาร 02-564-4483
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เอกสารแนบท้าย รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ กาหนดการสอบ วิชาที่สอบ ของแต่ละสาขาวิชาที่เปิดรับ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระดับปริญญาเอก)
สาขาวิชาฟิสิกส์

รหัสสาขา

0

9

3

8

คุณสมบัติเฉพาะ
1. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและมี
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.25 กรณีมีคะแนนต่ากว่า 3.25 ต้องมีผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่และผ่านการพิจารณา
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจาหลักสูตร
2. ต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOELF หรือ IELTS (ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)
เกณฑ์การคัดเลือก :
1. ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์
2. ผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS
3. เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ/หรือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กาหนดการสอบ
วันสอบ
เวลา
วิธีการคัดเลือก
วันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 09.00 – 12.00 น. สอบข้อเขียน
13.00 - 16.00 น. สอบสัมภาษณ์
สถานที่สอบ : สอบข้อเขียน ห้อง 227 อาคารบรรยายรวม 3 ชั้น 2
สอบสัมภาษณ์ ห้อง 136 อาคารบรรยายรวม 3 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ โทรศัพท์ 0-2564-4450-59 ต่อ 2500
อ.ดร.สายัณห์ ผุดวัฒน์ หรือ 08-6611-9353
Facebook : Physics Thammasat
Twitter: @Physics_TU
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เอกสารแนบท้าย รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ กาหนดการสอบ วิชาที่สอบ ของแต่ละสาขาวิชาที่เปิดรับ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระดับปริญญาโท)
สาขาวิชาสถิติประยุกต์

รหัสสาขา

0

9

0

1

คุณสมบัติเฉพาะ
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และมีคุณสมบัติ
ดังนี้
1) ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีทุกสาขาจากสถาบันทั้งในหรือต่างประเทศที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
วิทยฐานะ และเคยศึกษาวิชาคณิตศาสตร์หรือสถิติมาอย่างน้อย 6 หน่วยกิต
2) ผู้เข้าศึกษาที่เป็นชาวต่างชาติต้องสามารถฟัง อ่าน พูด เขียน ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
3) ต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)
เกณฑ์การคัดเลือก :
1) ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ยกเว้นสาหรับผู้เข้าศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป ไม่ต้อง
สอบข้อเขียนแต่ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ
2) ผู้เข้าศึกษาในทุกแผน ต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS
(ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)
3) เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ/หรือ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กาหนดการสอบ
วันสอบ
เวลา
วิธีการคัดเลือก / ห้องสอบ
09.00 – 12.00 น.
สอบข้อเขียน
วันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2562
- หมวดคณิตศาสตร์ ฟังก์ชัน ลิมิต ความต่อเนื่อง, แคลคูลัสอนุพันธ์
ที่ เกี่ ย วกั บ ฟั งก์ ชัน แบบต่ างๆ ซึ่ งมี ห นึ่ งตั ว แปรและหลายตั ว แปร,
การประยุกต์ของอนุพันธ์ในเรื่องค่าสูงสุดและค่าต่าสุดของฟังก์ชัน
หนึ่งตัวแปร, การหาอนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชันหลายตัวแปร, แคลคูลัส
อินทิ กรัล (simple, multiple integral), เมทริกซ์ ดี เทอร์มิแนนท์
และสมการเชิงเส้น, ซีเควนซ์และลิมิตของอนุกรมที่คอนเวอร์เจนต์
- หมวดสถิติ การรวบรวมและการนาเสนอข้อมูล , ความน่าจะเป็น
และการแจกแจงความน่าจะเป็น , การแจกแจงแบบทวินาม ปัวซง
และแบบปกติ , การประมาณค่ า และการทดสอบสมมติ ฐ าน ,
การวิเคราะห์ การถดถอยและสหสัม พั นธ์อย่างง่าย, การวิเคราะห์
ความแปรปรวนจาแนกทางเดียวหรือ Completely Randomized
Design
13.00 - 16.00 น.
สอบสัมภาษณ์
สถานที่สอบ : สอบข้อเขียน ห้อง 227 อาคารบรรยายรวม 3 ชั้น 2
สอบสัมภาษณ์ อาคารบรรยายรวม 3 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทรศัพท์ 0-2564-4440-59 ต่อ 2518 โทรสาร 0-2564-4489
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เอกสารแนบท้าย รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ กาหนดการสอบ วิชาที่สอบ ของแต่ละสาขาวิชาที่เปิดรับ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระดับปริญญาโท)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

รหัสสาขา

0

9

0

3

คุณสมบัติเฉพาะ
1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ตากว่
่ าระดับปริญญาตรี
2) ได้ค่าระดับเฉลี่ยในระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่ตากว่
่ า 2.50 และสอบผ่านรายวิชาทางคณิตศาสตร์
มาแล้วไม่ตากว่
่ า 15 หน่วยกิต ในระดับปริญญาตรี
3) สาหรับผู้ที่ขาดคุณสมบัติข้อ 2) ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจาหลักสูตร(บัณฑิตศึกษา)
เกณฑ์การคัดเลือก :
1) ผู้เข้าศึกษาต้องสอบผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ
2) ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)
3) เงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และ/หรือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กาหนดการสอบ
วันสอบ
วันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2562

เวลา
09.00 – 12.00 น.
13.00 - 16.00 น.

วิธีการคัดเลือก
สอบข้อเขียน
1. แคลคูลัส
3. พีชคณิตเชิงเส้น
สอบสัมภาษณ์

2. พีชคณิตนามธรรม
4. สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ

สถานที่สอบ : สอบข้อเขียน ห้อง 227 อาคารบรรยายรวม 3 ชั้น 2
สอบสัมภาษณ์ ห้อง 115 อาคารบรรยายรวม 3 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทรศัพท์ 0-2564-4440-59 ต่อ 2518 โทรสาร 02-564-4489

15
เอกสารแนบท้าย รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ กาหนดการสอบ วิชาที่สอบ ของแต่ละสาขาวิชาที่เปิดรับ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระดับปริญญาโท)
สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน

รหัสสาขา

0

9

0

4

คุณสมบัติเฉพาะ
1. แผน ก แบบ ก 1 เน้นการค้นคว้าวิจัย
1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
วิทยฐานะ และเป็นผู้ที่ได้คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่ตากว่
่ า 3.00
2) หากมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1) ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มปี ระสบการณ์ในการทางานที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาไม่น้อยกว่า 3 ปี หลังจากสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา
2. แผน ก แบบ ก 2 เน้นศึกษารายวิชาและการทาวิทยานิพนธ์
1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
วิทยฐานะ หรือ
2) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่น และมีประสบการณ์การทางานเกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาอย่างน้อย 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บงั คับบัญชา
3. ต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOELF หรือ IELTS (ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)
วันสอบ
วันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2562

เวลา
09.00 – 12.00 น.
13.00 - 16.00 น.

วิธีการคัดเลือก
สอบข้อเขียน
วิชาความรูท้ ั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนายั่งยืน
สอบสัมภาษณ์

สถานที่สอบ : สอบข้อเขียน ห้อง 227 อาคารบรรยายรวม 3 ชั้น 2
สอบสัมภาษณ์ ห้อง M-306 อาคารบรรยายรวม 5 ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทรศัพท์ 0-2564-4440-59 ต่อ 2300
โทรสาร 0-2564-4482 www.เทคโนโลยีชนบท.com
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เอกสารแนบท้าย รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ กาหนดการสอบ วิชาที่สอบ ของแต่ละสาขาวิชาที่เปิดรับ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระดับปริญญาโท)
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

รหัสสาขา

0

9

0

5

คุณสมบัติเฉพาะ
1. คุณสมบัตพิ ื้นฐานทางการศึกษา
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ทั้งในหรือต่างประเทศ
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ หรือ เป็นผูส้ าเร็จปริญญาบัณฑิตสาขาวิชาอื่น ซึง่ ในกรณีนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการโครงการปริญญาโทของสาขาวิชาฯ
2.คุณสมบัตพิ ื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
2.1 มีผลการสอบภาษาอังกฤษ TU – GET ไม่น้อยกว่า 550 หรือ Paper-Based TOEFL ไม่นอ้ ยกว่า 550 หรือ
Internet-Based TOEFL ไม่น้อยกว่า 80 หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5 โดยต้องเป็นผลการทดสอบภายใน 2 ปี นับถึงวันสมัคร ในกรณี
ที่มีผลทดสอบภาษาอังกฤษไม่ถงึ เกณฑ์ที่กาหนดอาจได้รับการพิจารณารับเข้าศึกษา โดยมีเงื่อนไขว่าต้องสอบให้ได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด
ก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หรือสอบภาษาต่างประเทศผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด ทั้งนี้ กาหนดเวลาให้ภายใน 3 ปี นับ
แต่วันขึ้นทะเบียนนักศึกษา มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา
เกณฑ์การคัดเลือก : สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพใช้วิธีการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
หมายเหตุ : ผู้สมัครจะต้องส่งรายละเอียดแบบย่อของโครงร่างงานวิจัยที่สนใจ ขนาดความยาวไม่เกิน 1 หน้า
กระดาษ A4 ระยะห่างระหว่างบรรทัด = 1 โดยทางอีเมล์ที่ GradBiotecTU@gmail.com อย่างช้าก่อนการสอบ 1 วัน
ผู้สมัครที่ไม่ส่งรายละเอียดแบบย่อของโครงการวิจัยที่สนใจ จะไม่ได้รับการพิจารณาเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
กาหนดการสอบ
วันสอบ
วันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2562

เวลา
09.00 – 12.00 น.

วิธีการคัดเลือก

สอบข้อเขียน
วิชาความรูท้ ั่วไปทางเทคโนโลยีชีวภาพ
13.00 - 16.00 น.
สอบสัมภาษณ์
สถานที่สอบ : สอบข้อเขียน ห้อง 227 อาคารบรรยายรวม 3 ชั้น 2
สอบสัมภาษณ์ ห้อง B401-1 อาคารบรรยายรวม 5 ชั้น 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทรศัพท์ 0-2564-4500 โทรสาร 0-2564 -4489
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เอกสารแนบท้าย รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ กาหนดการสอบ วิชาที่สอบ ของแต่ละสาขาวิชาที่เปิดรับ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระดับปริญญาโท)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

รหัสสาขา

0

9

0

6

คุณสมบัติเฉพาะ :
หลักสูตรแผน ก.แบบ ก 1 เน้นการค้นคว้าวิจัย
1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านการเกษตรทุกสาขาวิชา และได้รับเกียรตินิยมหรือมีคะแนนเฉลี่ย
วิชาเอกด้านการเกษตรตามที่ระบุในหลักสูตรของแต่ละสถาบันไม่ต่ากว่า 3.50
2) ถ้ามีคะแนนเฉลี่ยไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1) ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ในการทางานที่เกี่ยวข้องด้าน
การเกษตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หลังจากสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้า
โครงการวิจัย หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการเกษตร ในกรณี
ที่มีผู้สมัครประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
3) ต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOELF หรือ IELTS (ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)
หลักสูตรแผน ก. แบบ ก 2 เน้นศึกษารายวิชาควบคู่กับการทาวิทยานิพนธ์
1) เป็น ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญ ญาตรี ทางด้านการเกษตรทุกสาขาวิชา หรือสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง อาทิ เทคโนโลยีชีวภาพ เคมี ฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
2) เป็นผู้ที่ได้คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่ต่ากว่า 2.25 หรือคะแนนเฉลี่ยวิชาเอกด้านการเกษตร ตามที่ระบุ
ในหลักสูตรของแต่ละสถาบัน ไม่ต่ากว่า 3.00
3) ต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOELF หรือ IELTS (ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)
เกณฑ์การคัดเลือก :
1. ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการสอบที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แต่งตั้ง
2. ผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS
3. พิจารณาตามคุณสมบัติทไี่ ด้กาหนดไว้ขา้ งต้น
4. เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ/หรือ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กาหนดการสอบ
วันสอบ
วันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2562

เวลา
09.00 – 12.00 น.

วิธีการคัดเลือก

สอบข้อเขียน
วิชาความรู้ทั่วไปทางเทคโนโลยีการเกษตร
13.00 - 16.00 น.
สอบสัมภาษณ์
สถานที่สอบ : สอบข้อเขียน ห้อง 227 อาคารบรรยายรวม 3 ชั้น 2
สอบสัมภาษณ์ ห้อง A-402 อาคารบรรยายรวม 5 ชั้น 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทรศัพท์ 0-2564-4488 หรือ 0-2564 4440-59 ต่อ 2350-1
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เอกสารแนบท้าย รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ กาหนดการสอบ วิชาที่สอบ ของแต่ละสาขาวิชาที่เปิดรับ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระดับปริญญาโท)
สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)

รหัสสาขา

0

9

0

7

คุณสมบัติเฉพาะ
(1) เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี หรือสาขาอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง ทั้งในหรือต่างประเทศจาก
สถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ โดยต้องมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.50 หรือ ต้องมีประสบการณ์ในการทางานด้าน
เคมี ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีคารับรองจากผู้บงั คับบัญชาหรือหัวหน้าโครงการวิจัย หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาของสาขาวิชา
(2) ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการสอบที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แต่งตั้ง
(3) ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวัน
สมัคร) ดังนี้
TOEFL
TOEFL
TOEFL
TU-GET
IELTS
Paper-based Computer-based Internet-based
500
173
61
500
6.0
(4) ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ (3) แต่มีผลการเรียนระดับดีมาก
หรือมีผลงานวิจัยที่เคยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ คณะอาจรับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข โดยต้องมีคะแนนสอบ
ภาษาอังกฤษไม่ต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ดังนี้
TOEFL
Paper-based
400

TOEFL
TOEFL
Computer-based Internet-based

กาหนดการสอบ
วันสอบ
วันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2562

97

เวลา
09.00 – 12.00 น.

13.00 - 16.00 น.

32

TU-GET

IELTS

400

4.5

วิชาสอบ (เพียง 1 วิชาในสาขาย่อยที่สนใจ)
สอบข้อเขียน (ภาษาอังกฤษ)
1. เคมีวิเคราะห์
2. เคมีอินทรีย์
3. เคมีฟิสิกส์
4. เคมีอนินทรีย์
5. เคมีประยุกต์
สอบสัมภาษณ์ (ภาษาอังกฤษ)

สถานที่สอบ : สอบข้อเขียน ห้อง 227 อาคารบรรยายรวม 3 ชั้น 2
สอบสัมภาษณ์ ห้อง C-409 อาคารบรรยายรวม 5 ชั้น 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทรศัพท์ 0-2564-4440-59 ต่อ 2401, 0-2564-4482 โทรสาร 0-2564 -4489
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เอกสารแนบท้าย รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ กาหนดการสอบ วิชาที่สอบ ของแต่ละสาขาวิชาที่เปิดรับ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระดับปริญญาโท)
สาขาวิชาฟิสิกส์

รหัสสาขา

0

9

0

8

คุณสมบัติเฉพาะ
1. ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี หรือเป็นนักศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560
ทางวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ หรือ การศึกษาด้านฟิสิกส์ หรือสาขาที่เทียบเท่า โดยให้
อยู่ในดุลพินิจของผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทย
ฐานะ
2. ต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOELF หรือ IELTS (ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)
วันสอบ
วันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2562

เวลา
09.00 – 12.00 น.

วิธีการคัดเลือก

สอบข้อเขียน
สอบวัดความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์
13.00 – 16.00 น. สอบสัมภาษณ์
สถานที่สอบ : สอบข้อเขียน ห้อง 227 อาคารบรรยายรวม 3 ชั้น 2
สอบสัมภาษณ์ ห้อง 136 อาคารบรรยายรวม 3 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ โทรศัพท์ 0-2564-4440-59 ต่อ 2500
อ.ดร.สายัณห์ ผุดวัฒน์ หรือ 08-6611-9353
Facebook : Physics Thammasat
Twitter: @Physics_TU
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เอกสารแนบท้าย รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ กาหนดการสอบ วิชาที่สอบ ของแต่ละสาขาวิชาที่เปิดรับ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระดับปริญญาโท)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
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คุณสมบัติเฉพาะ
เป็นผู้สาเร็จปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือสาขาที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้งนี้ต้องเป็นปริญญาจากสถาบันศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ โดยมี
ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.50 (ในระบบ 4 ระดับคะแนน) กรณีต่ากว่า 2.50 จะต้องมีประสบการณ์ทางานในสาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คุณสมบัติพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
1. เป็นผู้ที่มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET 550 คะแนนขึ้นไปหรือ Computer-Based TOEFL ไม่ต่ากว่า 213
คะแนน หรือ Internet-Based TOEFL ไม่ ต่ากว่ า 80 คะแนน หรือ IELTS 6.5 ขึ้น ไป โดยต้องเป็ น ผลการทดสอบภายใน 2 ปี
ย้อนหลังนับจากวันยื่นใบสมัคร
2. ผู้ที่มีผลทดสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 1. หากได้รับการพิจารณารับเข้าศึกษาต้องสอบให้ได้
ตามเกณฑ์ที่กาหนดก่อนการสอบวิทยานิพนธ์ หรือลงทะเบียนเรียนวิชา มธ. 005 ภาษาอังกฤษ 1 และ มธ. 006 ภาษาอังกฤษ 2
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด และวัดผลให้ได้ระดับ P (ผ่าน) ก่อนสอบวิทยานิพนธ์ และหน่วยกิตที่ได้จะไม่นามาคานวณค่าระดับเฉลี่ย
สะสม
กาหนดการสอบ
วันสอบ
เวลา
วิชาสอบ
วันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2562
09.00 – 12.00 น.
สอบข้อเขียน
1. เคมีอาหาร
2. การแปรรูปและวิศวกรรมอาหาร
3. จุลชีววิทยาทางอาหาร
4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
* กรณีผู้สมัครที่มีค่าระดับเฉลีย่ สะสมมากกว่าหรือเท่ากับ 3.00
สอบสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว
13.00 - 16.00 น.

สอบสัมภาษณ์
โดยให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์เตรียม
“แนวคิดงานวิจัยที่คาดว่าจะทาวิทยานิพนธ์”
จานวนไม่เกิน 2 หน้าเอ 4 เข้าสอบสัมภาษณ์ด้วย

สถานที่สอบ : สอบข้อเขียน ห้อง 227 อาคารบรรยายรวม 3 ชั้น 2
สอบสัมภาษณ์ ห้องสานักงานเลขานุการสาขาวิชา ชั้น 3 อาคารบรรยายรวม 5 ชั้น 3
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทรศัพท์ 0-2564 -4486, 0-2564-4440-59 ต่อ 2550 โทรสาร 0-2564 -4486
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เอกสารแนบท้าย รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ กาหนดการสอบ วิชาที่สอบ ของแต่ละสาขาวิชาที่เปิดรับ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระดับปริญญาโท)
สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์
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คุณสมบัติเฉพาะ
คุณสมบัติพื้นฐานทางการศึกษา
ผู้เข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานทางการศึกษาดังนี้
1. หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1
1.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญ ญาตรีทุกสาขา และได้เกียรตินิยม หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตามที่ระบุใน
หลักสูตรของแต่ละสถาบันไม่ต่ากว่า 3.25 หรือ
1.2 ถ้ามีคะแนนเฉลี่ยไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1 ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทางานที่เกี่ยวข้องด้าน
การเกษตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หลังจากสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้า
โครงการวิจัย หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
จัดการเกษตรอินทรีย์ในกรณีที่มีผู้สมัครประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
2. หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ซึง่ สภามหาวิทยาลัย
รับรองวิทยฐานะ
3. ต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOELF หรือ IELTS (ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)
เกณฑ์การคัดเลือก :
1. ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียน และ/หรือ การสอบสัมภาษณ์ ตามเกณฑ์การคัดเลือก และมีผลการศึกษาเป็นที่
ยอมรับจากคณะกรรมการสอบคัดเลือก
2. ผลสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS
3. พิจารณาตามคุณสมบัติที่กาหนดไว้ข้างต้น (หมวดที่ 3 ข้อ 2.2)
4. เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และ/หรือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กาหนดการสอบ
วันสอบ
วันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2562

เวลา
09.00 – 11.00 น.
11.00 – 13.00 น.

วิชาสอบ
สอบข้อเขียน
วิชาความรู้ทั่วไปด้านเกษตรอินทรีย์
สอบสัมภาษณ์

สถานที่สอบ : สอบข้อเขียน ห้อง 227 อาคารบรรยายรวม 3 ชั้น 2
สอบสัมภาษณ์ ห้อง A-402 อาคารบรรยายรวม 5 ชั้น 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทรศัพท์ 0-2564-4488 หรือ0-2564-4440-59 ต่อ 2350, 2351
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เอกสารแนบท้าย รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ กาหนดการสอบ วิชาที่สอบ ของแต่ละสาขาวิชาที่เปิดรับ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระดับปริญญาโท)
สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีวัสดุ
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คุณสมบัติเฉพาะ
1. คุณสมบัติพื้นฐานทางการศึกษา
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชัน้ ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งในหรือต่างประเทศ
จากสถาบันทีส่ ภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ โดยต้องมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.50 หรือ ต้องมีประสบการณ์ในการทางาน
ทางที่เกี่ยวข้องกับวัสดุแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปีโดยมีคารับรองจากผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าโครงการวิจัย หรือ ขึ้นกับดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีวัสดุ
2. คุณสมบัติพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET (ผ่านเกณฑ์ 550) หรือ IELTS (ผ่านเกณฑ์ 6.5) หรือ Paper-based
TOEFL (ผ่านเกณฑ์ 550) หรือ Computer-based TOEFL (ผ่านเกณฑ์ 213) หรือ Internet-based TOEFL (ผ่านเกณฑ์ 79) โดย
ผลการทดสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร กรณีที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ตามข้อกาหนดนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจมีมติให้เข้า
ศึกษาได้ แต่ต้องสอบให้ได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดก่อนการสอบวิทยานิพนธ์ หรือลงทะเบียนเรียนวิชา มธ.005 ภาษาอังกฤษ 1 และ
มธ.006 ภาษาอังกฤษ 2 ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด และวัดผลให้ได้ระดับ P (ผ่าน) ก่อนการสอบวิทยานิพนธ์ และหน่วยกิตที่ได้จะไม่
นามาคานวณค่าระดับเฉลี่ยสะสม
กาหนดการสอบ
วันสอบ
วันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2562

เวลา
09.00 – 12.00 น.

วิชาสอบ
สอบสัมภาษณ์

สถานที่สอบ : สอบสัมภาษณ์ ห้อง C-501 อาคารบรรยายรวม 5 ชั้น 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร. 083-050-5955 (ผศ.ดร.เบญญา)
และ 081-429-0887 (ผศ.ดร.เพ็ญวิสาข์)
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ปฏิทินกาหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ประจาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
กิจกรรม
รับสมัคร

ชาระเงินค่าสมัคร 350 บาท
และยืนยันการชาระเงิน

วัน เดือน ปี
วันจันทร์ ที่ 23 กันยายน 2562 ถึง
วันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2562
วันจันทร์ ที่ 23 กันยายน 2562 ถึง
วันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2562
(ยืนยันการชาระเงินในระบบ ภายใน
เวลา 24.00 น. ของวันจันทร์ ที่ 11
พฤศจิกายน 2562)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน
และสอบสัมภาษณ์ หรือ สอบสัมภาษณ์

วันศุกร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2562

สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์
หรือสอบสัมภาษณ์

วันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา

วันพุธ ที่ 11 ธันวาคม 2562

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

วันศุกร์ ที่ 3 มกราคม 2563

นักศึกษาใหม่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

วันเสาร์ ที่ 4 มกราคม 2563

วันเปิดภาคการศึกษา

วันจันทร์ ที่ 13 มกราคม 2563

สถานที่
ทางอินเตอร์เน็ต
http://203.131.208.74/cs_grad_admission/
โอนค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จานวน 350 บาท
ผ่านธนาคารกรุงไทย สาขามธ.ศูนย์รังสิต
ชื่อบัญชี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.
เลขที่บัญชี 475-0-63900-1
บัณฑิตศึกษา อาคารบรรยายรวม 5 ชั้น 3
และทาง https://grad.service.sci.tu.ac.th/
สอบข้อเขียน
ห้อง 135 อาคารบรรยายรวม 3 ชั้น 1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. ศูนย์รังสิต
สอบสัมภาษณ์
ณ สาขาวิชาที่สมัครเข้าศึกษา
บัณฑิตศึกษา อาคารบรรยายรวม 5 ชั้น 3
และทาง https://grad.service.sci.tu.ac.th/
ห้อง 135 อาคารบรรยายรวม 3 ชั้น 1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
http://www.reg.tu.ac.th สานักงานทะเบียน
นักศึกษา มธ. ศูนย์รังสิต
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เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ข้อปฏิบัติสาหรับผู้เข้าสอบ
ให้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัตสิ าหรับผูเ้ ข้าสอบต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิในการสอบ หรือ ไม่พิจารณาคาตอบ
ของท่าน คือ
1. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบหลังจากเวลากาหนดเริ่มสอบผ่านไปแล้ว 30 นาที และการอนุญาตให้ออกจาก
ห้องสอบ กรรมการผู้คุมสอบจะเป็นผู้อนุญาต นับจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบ หรือตามข้อกาหนดของการสอบแต่ละคณะ
2. ในการสอบทุกครั้ง ผู้เข้าสอบจะต้องนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ บัตรประจาตัวนักเรียน หรือบัตรที่ออกโดย
ทางราชการที่มีรูปถ่าย ลายมือชือ่ และมีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก ระบุชัดเจนเท่านัน้ โดยจะต้องเป็นบัตรตัวจริง และยังไม่
หมดอายุ แสดงต่อกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ และวางไว้บนโต๊ะทีน่ ั่งสอบ
3. ห้ามขีดเขียนข้อความ หรือ ทาเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ อย่างใดอย่างหนึ่งไว้ในบัตรประจาตัวประชาชน หรือ
บัตรประจาตัวนักเรียน หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่มีรูปถ่าย หรือตัวผู้เข้าสอบ หรือสิ่งอื่นใดที่ผู้เข้าสอบนาติดตัวเข้ามาสอบ
ถ้าฝ่าฝืนถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ
4. อนุญาตให้นาเฉพาะปากกา ดินสอดา 2 B กบเหลาดินสอ ยางลบ ยกเว้น คณะ/สาขาวิชา ทีอ่ นุญาตให้นาอุปกรณ์
การสอบวิชาปฏิบตั ิ/วิชาเฉพาะตามที่กาหนดไว้เท่านั้นเข้าห้องสอบได้
ห้ามนากล่องอุปกรณ์เครื่องเขียน กระดาษ โทรศัพท์มือถือ วิทยุโทรคมนาคม วิทยุติดตามตัว เครื่องมือสื่อสารใด ๆ
อุปกรณ์ที่สามารถบันทึกภาพหรือเสียงได้ พจนานุกรมอิเล็กทรอนิส์ อุปกรณ์ช่วยคิดคานวณ นาฬิกาที่ใช้คานวณได้หรือถ่ายรูปได้
กล้องถ่ายรูป ไม้บรรทัดที่มีสูตรต่าง ๆ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ถ้าฝ่าฝืนถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ และหากเกิดการสูญหายจะ
ไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
5. ห้ามเปิดหรือทาข้อสอบก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด เมื่อกรรมการคุมสอบประกาศอนุญาตจึงเปิดข้อสอบได้และ
ให้ผู้เข้าสอบทุกคนอ่านคาอธิบายในข้อสอบอย่างละเอียดและรอบคอบ และต้องปฏิบัติตามคาแนะนาของข้อสอบแต่ละวิชาอย่าง
เคร่งครัด
6. ในระหว่างการสอบ ถ้าต้องการสิ่งใดให้ยกมือขึ้นเพื่อให้กรรมการคุมสอบทราบ และจัดหาให้
7. ห้ามกระทาการใด ๆ อันเป็นการทุจริตในการสอบ ถ้ามีการทุจริต หรือมีเหตุสงสัยว่าทุจริตไม่วา่ กรณีใด ๆ กรรมการ
คุมสอบหรือคณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกฯจะบันทึกไว้ที่กระดาษคาตอบ โดยที่ผสู้ อบอาจจะไม่รับทราบก็ได้ และอาจไม่
พิจารณาตรวจกระดาษคาตอบในรายวิชานัน้ ๆ หรือ ทุกรายวิชา นอกจากนี้ จะส่งรายชื่อเพื่อตัดสิทธิ์การสมัครเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาต่อไปอีก 3 ปี
8. ก่อนหมดเวลา 5 นาที (กรรมการคุมสอบจะประกาศให้ทราบ) ห้ามผู้สอบส่งกระดาษคาตอบด้วยตนเอง เมื่อต้องการ
ส่งให้ยกมือบอกกรรมการคุมสอบ และเมื่อหมดเวลาสอบ ให้ผู้เข้าสอบหยุดทาแบบทดสอบและระบายกระดาษคาตอบ ห้ามผูเ้ ข้าสอบ
ออกจากห้องสอบจนกว่ากรรมการคุมสอบจะได้เก็บข้อสอบและกระดาษคาตอบของผู้เข้าสอบในห้องครบทุกคน และอนุญาตให้
ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบได้
ห้ามผู้เข้าสอบนาข้อสอบและกระดาษคาตอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด ถ้าฝ่าฝืนถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ
9. ในการสอบให้ปฏิบัติตามคาแนะนาของข้อสอบแต่ละวิชา ก่อนลงมือทาข้อสอบทุกครั้ง ให้เขียนเลขประจาตัวประชาชน
ชื่อ-นามสกุล ชื่อวิชาที่สอบ ชือ่ สถานที่สอบ ตึก ห้อง วันสอบ เวลาสอบให้ชัดเจน ด้วยหมึกรวมทั้งให้ระบายในวงกลม
ข้อมูลต่าง ๆ คือ เลขประจาตัวประชาชน รหัสวิชา ชุดข้อสอบ ด้วยดินสอดา 2 B ให้ครบถ้วนและถูกต้อง

25
เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ข้อปฏิบัติสาหรับผู้เข้าสอบ
10. การระบายวงกลมตัวเลือกในกระดาษคาตอบ ต้องปฏิบตั ิ ดังนี้
10.1 การระบายวงกลมตัวเลือกในกระดาษคาตอบ จะต้องระบายให้ดาเข้มเต็มวงกลม จะระบายไม่เต็มวงกลมหรือ
ใช้เครื่องหมายอื่นไม่ได้ และจะต้องใช้ดินสอดาที่มีความเข้ม 2 B เท่านั้น จะใช้ดินสอที่จางกว่ากาหนดหรือ ใช้ดินสอสีอื่น หรือปากกา
หรือเครื่องเขียนอื่นใดไม่ได้อย่างเด็ดขาด
10.2 กระดาษคาตอบจะต้องสะอาดปราศจากรอยขีดเขียนหรือเครื่องหมายใดๆ ในกรณีที่ต้องการแก้ไข ให้ใช้ยางลบ
ลบให้สะอาดก่อน จึงระบายวงกลมใหม่ ห้ามใช้น้ายาลบคาผิด
เครื่องตรวจกระดาษคาตอบ จะตรวจตามข้อมูลทีผ่ ู้เข้าสอบระบายเท่านัน้ มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบใด ๆ
ทั้งสิ้นกับผลการตรวจกระดาษคาตอบของเครื่องตรวจกระดาษคาตอบ หากผู้เข้าสอบไม่ปฏิบัตติ ามแนวปฏิบัติในข้อนี้
11. โปรดรักษาความสงบเมื่ออยู่ในห้องสอบและในบริเวณสถานทีส่ อบ
12. ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน เครื่องแบบนักศึกษา หรือ แต่งกายสุภาพ สุภาพสตรีห้ามสวมกางเกง
เสื้อไม่มีแขน รองเท้าแตะ สุภาพบุรุษ ห้ามสวมกางเกงยีนส์ ไม่ปล่อยชายเสื้อนอกกางเกง ไม่สวมรองเท้าแตะ

