ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2564
.....................................
โดยที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เห็นสมควรเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2564 จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครดังตอไปนี้
1. สถานที่จัดการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
2. สาขาวิชาที่รับสมัคร และ จำนวนการรับเขาศึกษา
ระดับปริญญา

รหัส
สาขา

คณะ/สาขาวิชา

ระดับปริญญาเอก

0932
0933
0934
0935
0936
0937
0938
0901
0902
0904

- สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและเกษตร
- สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
- สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
- สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ)
- สาขาวิชาฟสิกส
- สาขาวิชาสถิติประยุกต
- สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
- สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน

ระดับปริญญาโท

0905
0906
0907
0908
0909
0910
0912

ระบบการศึกษา

ภาคกลางวัน (ทวิภาค)
ภาคกลางวัน (ทวิภาค)
ภาคกลางวัน (ทวิภาค)
ภาคกลางวัน (ทวิภาค)
ภาคกลางวัน (ทวิภาค)
ภาคกลางวัน (ทวิภาค)
ภาคกลางวัน (ทวิภาค)
ภาคกลางวัน (ทวิภาค)
ภาคกลางวัน (ทวิภาค)
ภาคกลางวัน (ทวิภาค)
“เรียนนอกเวลาราชการ”
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ภาคกลางวัน (ทวิภาค)
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ภาคกลางวัน (ทวิภาค)
- สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาคกลางวัน (ทวิภาค)
- สาขาวิชาฟสิกส
ภาคกลางวัน (ทวิภาค)
- สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
ภาคกลางวัน (ทวิภาค)
- สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย
ภาคกลางวัน (ทวิภาค)
- สาขาวิ ช าการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย แ ละ ภาคกลางวัน (ทวิภาค)
ผลิตภัณฑนวัตกรรมอาหาร
“เรียนนอกเวลาราชการ”
รวม

จำนวน
รับ
4
2
2
1
5
2
5
1
4
5
5
7
5
6
7
7
8
76
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3. คุณสมบัติทั่วไปของผูมีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก
3.1 ตองไมเปนโรคติดตออยางรายแรงตอการศึกษา
3.2 ตองไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง
3.3 ตองไมมีชื่อในทะเบียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนี้ หรือในสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่นในประเทศ เวนแตมหาวิทยาลัย
จะพิจารณาอนุมัติเปนกรณีพิเศษ
3.4 ตองมีคุณวุฒิทางการศึกษาดังตอไปนี้
1) หากผูสมัครเขาศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท จะตองเปนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจาก
สถาบันการศึกษาในประเทศหรือตางประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
2) หากผูสมัครเขาศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอก จะตองเปนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีผลการเรียนดี
มากในสาขาวิชาเดียวกันกับหลักสูตรที่จะศึกษาตอ หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่มีผลการเรียนดีจากสถาบันการศึกษาใน
ประเทศหรือตางประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
(คุณสมบัติเฉพาะทางการศึกษาแตละสาขาวิชา ตามเอกสารแนบทายประกาศ)
3.5 ตองเปนผูที่อยูในประเทศไทยและมีหลักฐานแสดงตามที่ทางราชการออกให
4. เงื่อนไขการสมัคร
4.1 ผูสมัครตองตรวจสอบคุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือกของสาขาวิชาที่ตองการสมัครใหเรียบรอยกอน หากผูสมัคร
เลือกสาขาวิชาใด ๆ โดยมีคุณสมบัติไมครบถวนหรือไมถูกตอง จะไมมีสิทธิ์ไดรับการพิจารณาคัดเลือก
4.2 ผูสมัครจะตองตรวจสอบและรับรองตนเองวามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบใน
ภายหลังพบวาผูสมัครรายใดมีคุณสมบัติไมตรงตามประกาศการรับสมัคร จะถือวาผูนั้นขาดคุณสมบัติไมมีสิทธิ์เขาศึกษา กรณีที่เสีย
คาสมัครแลวจะไมคืนเงินคาสมัครใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
4.3 เมื่อมหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผูมีสิทธิส์ อบขอเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณแลว ใหผูมีสิทธิ์สอบขอเขียนและ/หรือ
สอบสัมภาษณ นำหลักฐานการสำเร็จการศึกษาหรือคาดวาจะสำเร็จการศึกษา (แลวแตกรณี) พรอมใบรับรองทางการศึกษาสงให
สาขาวิชาที่สมัครเขาศึกษาในวันสอบ ถาผูมีสิทธิ์เขาสอบขอเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณไมสามารถนำหลักฐานดังกลาวมามอบตาม
กำหนด จะถือวาผูนั้นหมดสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณ
4.4 หลักสูตรที่กำหนดวันสอบคัดเลือกไมตรงกัน ผูสมัครมีสิทธิ์สมัครไดหลายสาขา โดยแยกการสมัครและแยกการชำระ
เงินคาสมัคร
5. การรับสมัคร
รับสมัคร ผานระบบ INTERNET

วันจันทร ที่ 13 กันยายน ถึง วันจันทร ที่ 1 พฤศจิกายน 2564
• เปดระบบรับสมัคร วันจันทร ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.
• ปดระบบรับสมัคร วันจันทร ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 23.59 น.
การชำระเงินคาสมัครผานธนาคารกรุงไทย สาขา มธ.ศูนยรังสิต ชื่อบัญชี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มธ.
เลขที่บัญชี 475-0-63900-1
• ตั้งแตวันจันทร ที่ 13 กันยายน ถึง วันจันทร ที่ 1 พฤศจิกายน 2564
ขั้นตอนการรับสมัคร
1) ศึกษารายละเอียดในประกาศการรับสมัครฯ นี้ (โปรดพิมพ/อาน และศึกษาขอมูลตาง ๆ ดวยตนเอง อยางละเอียดเพื่อ
ประโยชนของตนเอง)
2) ผูสมัครบันทึกขอมูลการสมัครผานระบบรับสมัครออนไลน ทางอินเตอรเน็ตที่
https://app.sci.tu.ac.th/grad_admission/ ตามวันที่ที่กำหนด (โปรดบันทึกขอมูลการสมัครดวยตนเอง และตรวจสอบขอมูล
ตาง ๆ อยางละเอียดเพื่อประโยชนของตนเอง)
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3) ชำระค า ธรรมเนี ย มการสมั ค รสอบ จำนวน 350 บาท ผ า นธนาคารกรุ ง ไทย สาขา มธ.ศู น ย ร ั ง สิ ต ชื ่ อ บั ญ ชี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มธ. เลขที่บัญชี 475-0-63900-1
4) ยื น ยั น การชำระเงิ น ทางอิ น เตอร เ น็ ต ที่ https://app.sci.tu.ac.th/grad_admission/ ภายในวั น จั น ทร
ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 23.59 น. หากผูสมัครไมยืนยันการชำระเงินทางอินเตอรเน็ต ภายในวันที่และเวลาที่กำหนด
จะถือวาการกรอกขอมูลการสมัครในระบบรับสมัครออนไลน ทางอินเตอรเน็ต เปนโมฆะ
6. อัตราคาธรรมเนียมการสมัคร
• คาสมัครสอบสาขาวิชาละ 350 บาท
หมายเหตุ : คาธรรมเนียมการโอนผูสมัครเปนผูชำระ
7. การทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET (Thammasat University – Graduate English Test)
7.1 ผูที่สมัครจะตองแสดงผลการทดสอบความรูภาษาอังกฤษ ตามขอกำหนดในคุณสมบัติเฉพาะหรือเงื่อนไขการสมัคร
เขารับการคัดเลือกของแตละหลักสูตรที่สมัครเขาศึกษา โดยสงใหหมวดบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภายใน 7 วัน
นับแตวันสอบขอเขียน หรือนำไปมอบใหกรรมการในวันสอบสัมภาษณ
7.2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรใหบริการจัดทดสอบความรูภาษาอังกฤษใหแกบุคคลทั่วไป TU-GET
(Thammasat University – Graduate English Test) จัดโดยสถาบันภาษา
สมัครสอบ Online ที่ : http://litu.tu.ac.th/TUGET/Login.aspx
สอบถามรายละเอียดไดที่ สำนักงานเลขานุการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
วันจันทร – ศุกร เวลา 08.30-18.30 น. วันเสาร – อาทิตย เวลา 08.30 – 16.00 น. (ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ)
โทร. 0-2623-5134, 08-7972-7755 โทรสาร 0-2623-5138 Email : tugetlitu@gmail.com
8. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียนและ/หรือสัมภาษณ วันจันทร ที่ 15 พฤศจิกายน 2564
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน และสัมภาษณ ที่ https://grad.service.sci.tu.ac.th/
และทาง https://www.facebook.com/ScienceThammasat ให น ำส ง เอกสารตามที ่ แ ต ล ะหลั ก สู ต รฯ กำหนดไว (ถ า มี )
กอนวันสอบขอเขียนและ/หรือการสอบสัมภาษณ

คำเตือน

• ใหผูเขาสอบแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่มีรูปถาย
และมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักระบุชัดเจน ในวันสอบผานหนาจอออนไลน
กรณีผูเขาสอบไมแสดง มหาวิทยาลัยจะไมอนุญาตใหเขาสอบไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิน้
และจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้
• ใหผูเขาสอบปฏิบัติตามขอปฏิบตั ิของผูเขาสอบที่แนบทายประกาศโดยเครงครัดดวย
• หากผูใดทำการทุจริต หรือ รวมกระทำการทุจริตในการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบและการเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรทุกกรณี

9. การสอบขอเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ
กำหนดวันสอบ วิชาที่สอบ ของแตละสาขาวิชาที่เปดรับสมัครใหเปนไปตามรายละเอียดแนบทายประกาศ
10. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา ในวันจันทร ที่ 27 ธันวาคม 2564
คณะฯ จะประกาศรายชื่อผานอินเตอรเน็ตที่ ที่ https://grad.service.sci.tu.ac.th/
และทาง https://www.facebook.com/ScienceThammasat
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11. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา จะต้องน าหลักฐานการส าเร็จการศึกษามามอบให้มหาวิทยาลัยในวันขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยมหาวิทยาลัยจะประกาศรายละเอียดและกาหนดการต่างๆ ที่นักศึกษาใหม่ต้องทราบและ
ต้องปฏิบัติ ทาง www.reg.tu.ac.th หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
• งานรับเข้าและทะเบียนประวัตินักศึกษา สานักงานทะเบียนนักศึกษา
โทร 02–564-4440-79 ต่อ 1602 – 1608
12. เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
12.1 ผู้ที่ผ่านการรับเข้าศึกษาต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนก าหนดภายใน
14 วันนับแต่วันเปิ ดภาคการศึกษา เว้นแต่กรณีมีเหตุผลความจ าเป็ น นายทะเบียนอาจอนุญาตผ่ อนผันการขึ้ นทะเบี ย นได้
แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาแรก
ผู ้ ท ี ่ ผ ่ า นการรั บ เข้ า ศึ ก ษาโดยใช้ ว ุ ฒ ิ ก ารศึ ก ษาจากต่ า งประเทศต้ อ งยื ่ น ใบส าคั ญ แสดงวุ ฒ ิ ก ารศึ ก ษาต่ อ คณะในวั น
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วย แต่หากยังไม่สามารถน าส่งได้นายทะเบียนอาจผ่อนผันให้น ามาส่งในภายหลัง แต่ต้องไม่เกิน
ภาคการศึ ก ษาที ่ 1 ของปี ก ารศึ ก ษาแรก หากพ้ น ก าหนดเวลาที ่ ผ่ อ นผั น ให้ แ ล้ ว ยั ง ไม่ อ าจน าส่ ง ได้ ใ ห้ น ายทะเบี ย นเพิ ก ถอน
การขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษา
12.2 ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสังกัดหลักสูตรใดแล้วจะย้ายหลักสูตรมิได้ เว้นแต่จะมีเหตุผลและความจ าเป็น
ให้นักศึกษายื่นคาร้องพร้อมแสดงเหตุผลต่อคณบดีเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการประจาคณะ
การขอย้ายหลักสูตรจะต้องได้รับ ความเห็ นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะของหลักสูตรที่จ ะขอย้ ายไปศึ ก ษา
และให้นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่การศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย
เมื่อได้รับความเห็นชอบตามวรรคสองแล้วให้นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย
12.3 หากมีการตรวจพบว่าผู้ซึ่งได้ขึ้ นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่ มี คุณ สมบั ติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ บังคั บ ฯ
หรือได้ใช้เอกสารหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนอันเป็นเท็จ ให้นายทะเบียนเสนอต่ออธิการบดีเพิกถอนการขึ้นทะเบียนการเป็น
นักศึกษาผู้นั้น
หากมีกรณีตามวรรคหนึ่งปรากฏขึ้นกับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว ให้อธิการบดีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพิกถอน
ปริญญาบัตรของผู้นั้น
13. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สาหรับผู้มสี ิทธิ์เข้าศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึ กษา โครงการปกติแบบเหมาจ่าย
พ.ศ. 2555 และประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึก ษา โครงการปกติ
แบบเหมาจ่าย พ.ศ. 2558
ประกาศ ณ วันที่ 8

กันยายน พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร)
รองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ระดับปริญญาเอก)
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม
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คุณสมบัติเฉพาะ
1. เปนผูสำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาทั้งในหรือตางประเทศที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
ดวยผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา 3.25 (ในระดับสูงสุด 4.00) หรือ
2. เป น ผู  ส ำเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ มหาบั ณ ฑิ ต จากสถาบั น การศึ ก ษาที ่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย รั บ รองวิ ท ยฐานะ และ
มีประสบการณในการทำงานที่เกี่ยวของกับงานดานสิ่งแวดลอมมาแลวไมนอยกวา 3 ป หลังสำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิตโดยมี
หนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชาหรือหัวหนาหนวยงาน
3. ตองสงผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบตองไมเกิน 2 ป นับตั้งแตวันที่ทดสอบจนถึง

วันที่สอบคัดเลือกเขาศึกษา)

เกณฑการคัดเลือก : สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม ใชวิธีการสอบสัมภาษณเพื่อคัดเลือกเขาศึกษาตอเทานั้น
กำหนดการสอบ
วันสอบ
วันศุกร ที่ 26 พฤศจิกายน 2564

เวลา
09.00 – 12.00 น.

วิธีการคัดเลือก
สอบสัมภาษณ (ระบบออนไลนผานโปรแกรม google meet)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทรศัพท 0-2564-4440-59 ตอ 2213
โทรสาร 02-564-4480 ถึง 81
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ระดับปริญญาเอก)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
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คุณสมบัติเฉพาะ
1. สำเร็จปริญญาโททั้งในหรือตางประเทศจากสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
1.1 สำเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท ทางวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร หรื อ สาขาที ่ เ กี ่ ย วข อ ง เช น คณิ ต ศาสตร
คณิตศาสตรประยุกต สถิติ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส หรือ
1.2 หากไมไดสำเร็จปริญญาโทในสาขาตามขอ 1.1 ตองมีประสบการณทำงานไมต่ำกวา 3 ป และมีผลงานทางวิชาการ
เชน รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ หรือบทความวิจัย หรือบทความวิชาการ
2. ตองมีคาระดับเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.25 (ในคาระดับสูงสุด 4.00) หรือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรปริญญาเอก โดยกรรมการจะพิจารณาจากผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีผูทรงคุณวุฒิประเมิน (Peer Review)
และคณะกรรมการบริหารโครงการปริญญาเอกลงมติเอกฉันทยอมรับผลงานตีพิมพที่มีคุณภาพและสะทอนความรูความเขา ใจ
ในการศึกษาทำวิจัยตอในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรระดับสูงได
3. สำหรับผูสมัครที่ตองการศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.1 ตองเปนผูสำเร็จการศึกษาชั้นปริญญา
มหาบั ณ ฑิ ต ที ่ ม ี ก ารทำวิ ท ยานิ พ นธ และต อ งมี ป ระสบการณ ใ นการทำวิ จ ั ย หลั ง สำเร็ จ การศึ ก ษาชั ้ น ปริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต
อยางนอย 1 เรื่อง โดยอาจเปนหัวหนาโครงการวิจัยหรือผูรวมวิจัยก็ได หรือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ปริญญาเอก โดยกรรมการจะพิจารณาจากผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีผูทรงคุณวุฒิประเมิน (Peer Review) และคณะกรรมการบริหาร
โครงการปริญญาเอกลงมติเอกฉันทยอมรับผลงานตีพิมพที่มีคุณภาพและสะทอนความรูความเขาใจในการศึกษาทำวิจัยตอใน
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรระดับสูงได
4. ตองมีสงผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET ไมต่ำกวา 550 คะแนน หรือ Paper-Based TOEFL ไมต่ำกวา 550 คะแนน
หรือ Internet-Based TOEFL ไมต่ำกวา 79 คะแนน หรือ IELTS ในระดับ 6.5 ขั้นไป (ผลสอบตองไมเกิน 2 ป นับถึงวันสมัคร)
หรือไดรับผลการทดสอบภาษาตางประเทศเปนไปตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกำหนดไวในประกาศ
ในกรณีที่ผูสมัครสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรระดับปริญญาโทที่ใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ผูสมัครจะไดรับ
การยกเวนการทดสอบภาษาอังกฤษที่ไดระบุไวขางตน
ในกรณีที่ผูสมัครมีผลทดสอบภาษาอังกฤษไมถึงเกณฑที่กำหนด อาจไดรับการพิจารณารับเขาศึกษากอนได ทั้งนี้นักศึกษา
จะตองสอบใหไดตามเกณฑที่กำหนดกอนการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากระเบียนนักศึกษา
5. ผูสมัครตองมีบทความแสดงหัวขอวิจัย ที่ไดรับการยอมรับจากคณะกรรมการคัดเลือกเขาศึกษาตอโครงการปริญญาเอก
6. ผูสมัครตองมีจดหมายรับรองจากผูทรงคุณวุฒิทางวิทยาการคอมพิวเตอรหรือสาขาที่เกี่ยวของอยางนอย 2 ฉบับ
7. ผูสมัครตองสงสำเนาเอกสารหลักฐานทั้งหมดใหหลักสูตรที่ cstu_grad@sci.tu.ac.th ภายในวันปดรับสมัคร และตองนำ
เอกสารตัวจริงมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ
เกณฑการคัดเลือก : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ใชวิธีการสอบสัมภาษณเพื่อคัดเลือกเขาศึกษาตอเทานั้น
กำหนดการสอบ
วันสอบ
วันศุกร ที่ 26 พฤศจิกายน 2564

เวลา
09.00 – 12.00 น.

วิธีการคัดเลือก
สอบสัมภาษณ (ระบบออนไลนผานโปรแกรม Zoom)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทรศัพท 02-9869156 ตอ 114, 089-9231670 โทรสาร 02-9869157

7
เอกสารแนบทาย รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ กำหนดการสอบ วิชาที่สอบ ของแตละสาขาวิชาที่เปดรับ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ระดับปริญญาเอก)
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คุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับผูเขาศึกษาแบบ 1.1 (ทำเฉพาะวิทยานิพนธ)
เปนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางวิทยาศาสตร สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวของทั้งใน
หรือตางประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ และตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตากวา 3.25 (ในระดับสูงสุด 4.00) และมีผลงานวิจัย
ที่ไดตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวของอยางนอย 1 ฉบับ หรือ
ในกรณีที่เปนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาอื่น ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
- ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอก
- มีประสบการณการทำงานในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวของอยางนอย 2 ป และ
- มีผลงานตีพิมพในงานที่เกี่ยวของระดับนานาชาติในสาขาที่เกี่ยวของอยางนอย 1 ฉบับ หรือไดรับคำรับรองจากหัวหนา/
ผูบังคับบัญชา หรือเคยยื่น/ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
สำหรับผูเขาศึกษาแบบ 2 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ)
แบบ 2.1 สำหรับผูเขาศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
เปนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางวิทยาศาสตร สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการเกษตร หรือสาขาที่
เกี่ยวของทั้งในหรือหรือตางประเทศจากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ ในกรณีที่เปนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โทสาขาวิชาอื่น ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอก และตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตากวา 3.00 (ในระดับ
สูงสุด 4.00)
แบบ 2.2 สำหรับผูเขาศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
เปนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการเกษตร หรือสาขาที่
เกี่ยวของทั้งในหรือตางประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ ในกรณีที่เปนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นตองไดรับ
ความเห็นชอบจากอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอก และตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา 3.5 (ในระดับสูงสุด 4.00)
คุณสมบัติพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
1. มีผลการสอบภาษาอังกฤษ TU-GET (Paper-Based) 550 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL (Paper-Based) ไมนอยกวา 550 คะแนน
ขึ้นไป หรือ TOEFL (Computer-Based) ไมนอยกวา 213 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL (Internet-Based) ไมนอยกวา 79 คะแนนขึ้นไป หรือ
IELTS ระดับ 6.5 ขึ้นไป โดยตองเปนผลการทดสอบภายใน 2 ป นับตั้งแตวันที่ทดสอบจนถึงวันที่สอบคัดเลือกเขาศึกษา
2. ในกรณีที่มีผลทดสอบภาษาอังกฤษไมถึงเกณฑที่กำหนดอาจไดรับการพิจารณารับเขาศึกษา โดยมีเงื่อนไขวาตองสอบใหไดตาม
เกณฑที่กำหนดกอนสอบปองกันวิทยานิพนธ ซึ่งตองปฏิบัติตามหลักเกณฑการสอบภาษาตางประเทศตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 หมวด 9 การสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบภาษาตางประเทศ
ขอ 48 ภายในระยะเวลา 3 ป นับตั้งแตวันขึ้นทะเบียนนักศึกษา มิฉะนั้นจะตองถูกถอนชื่อออกจากการเปนนักศึกษา
กำหนดการสอบ

วันสอบ
วันศุกร ที่ 26 พฤศจิกายน 2564

เวลา
09.00 – 12.00 น.

วิธีการคัดเลือก
สอบสัมภาษณ (ระบบออนไลนผานโปรแกรม MS Team)
- ใหผูเขาสอบสัมภาษณสง “โครงรางงานวิจัย”
ความยาวไมเกิน 2 หนากระดาษ A4
สงทาง email: yjirakia@tu.ac.th กอนวันสอบสัมภาษณ
อยางนอย 2 วัน (ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทรศัพท 085-4565092, 0-2564-4440-59 ตอ 2452 หรือ 2463 โทรสาร 02-564-4500
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เอกสารแนบทาย รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ กำหนดการสอบ วิชาที่สอบ ของแตละสาขาวิชาที่เปดรับ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ระดับปริญญาเอก)
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
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คุณสมบัติเฉพาะ
แบบ 1 (ทำเฉพาะวิทยานิพนธ)
1. เปนผูสำเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารหรือสาขาที่เกี่ยวของหรือสำเร็จปริญญา
มหาบัณฑิตสาขาอื่นตองไดรับความเห็นชอบจากกรรมการบริหารหลักสูตร หรือ เปนนักศึกษาที่คาดวาจะจบปริญญามหาบัณฑิตในปการศึกษา
2563 จากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
2. มีคาระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญามหาบัณฑิตอยางนอย 3.25 และ มีผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการใน
สาขาที่เกี่ยวของอยางนอย 1 ฉบับ หรือ
3. มีประสบการณการทำงานในสาขาที่เกี่ยวของอยางนอย 2 ป และ มีผลงานตีพิมพในงานที่เกี่ยวของระดับนานาชาติในสาขาที่
เกี่ยวของอยางนอย 1 ฉบับ หรือ ไดรับคำรับรองจากผูบงั คับบัญชา หรือ เคยยื่น/ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร หรือ เปนผูที่
ไดรับทุนการศึกษาจากตนสังกัด
แบบ 2 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ)
แบบ 2.1 สำหรับผูสำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต
1. เป นผู  สำเร็ จการศึกษาปริ ญญามหาบัณฑิ ตทางวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยี การอาหารหรือสาขาที ่ เกี ่ยวข อง หรื อ
สำเร็จปริญญามหาบัณฑิตสาขาอื่นตองไดรับความเห็นชอบจากกรรมการบริหารหลักสูตร
2. ตองมีคาระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญามหาบัณฑิตอยางนอย 3.25
แบบ 2.2 สำหรับผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
1. เปนผูสำเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิตทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารหรือสาขาที่เกี่ยวของ หรือ สำเร็จปริญญา
บัณฑิตในสาขาอื่นตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2. ตองมีคาระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาบัณฑิตอยางนอย 3.5
คุณสมบัติพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
1. มีผลการสอบภาษาอังกฤษ TU-GET (Paper-based) 550 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL (Paper-based) ไมนอยกวา 550 คะแนน
ขึ้นไป หรือ TOEFL (Computer-based) ไมนอยกวา 213 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL (Internet-based) ไมนอยกวา 79 คะแนนขึ้นไป
หรือ IELTS ระดับ 6.5 ขึ้นไป โดยตองเปนผลการทดสอบภายใน 2 ป นับตั้งแตวันที่ทดสอบจนถึงวันที่สอบคัดเลือกเขาศึกษา
2. ในกรณีที่มีผลทดสอบภาษาอังกฤษไมถึงเกณฑที่กำหนดอาจไดรับการพิจารณารับเขาศึกษา โดยมีเงื่อนไขวาตองสอบใหไดตาม
เกณฑที่กำหนดกอนสอบปองกันวิทยานิพนธ หรือปฏิบัติตามหลักเกณฑการสอบภาษาตางประเทศตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวา
ดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561 หมวด 9 การสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบภาษาตางประเทศ ขอ 48
ภายในระยะเวลา 3 ป นับตั้งแตวันขึ้นทะเบียนนักศึกษา มิฉะนั้นจะตองถูกถอนชื่อออกจากการเปนนักศึกษา
กำหนดการสอบ

วันสอบ
เวลา
วิธีการคัดเลือก
วันศุกร ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 09.00 – 12.00 น. สอบสัมภาษณ (ระบบออนไลนผานโปรแกรม MS Team)
- โดยใหผูเขาสอบสงโครงรางวิจัย ความยาวไมเกิน 3 หนา
กระดาษ A4 สงทาง email: malee_c@hotmail.com
กอนวันสอบสัมภาษณอยางนอย 2 วัน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทรศัพท 0-2564-4486
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ระดับปริญญาเอก)
สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
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คุณสมบัติเฉพาะ

(1) เปนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางวิทยาศาสตร สาขาเคมีหรือสาขาที่เกี่ยวของ จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือ
ตางประเทศที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา 3.25 ในกรณีที่คะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึงเกณฑกำหนด
ตองมีผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติซึ่งเปนที่ยอมรับอยางนอย 1 เรื่อง หรือผลงานวิจัยอื่น
นอกเหนือจากผลงานวิจัยที่ใชเพื่อประกอบการสำเร็จการศึกษา หรือ
(2) เปนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร สาขาเคมี หรือสาขาที่เทียบเทาจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือ
ตางประเทศที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะโดยมีผลการศึกษาระดับเกียรตินิยม หรือมีผลการเรียนดีเดน โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำ
กวา 3.50
(3) ผูเขาศึกษาตองสงผลทดสอบภาษาอังกฤษ (ผลสอบตองไมเกิน 2 ป นับตั้งแตวันที่ทดสอบจนถึงวันที่สอบคัดเลือกเขาศึกษา)
ดังนี้

TOEFL
Paper-based
500

TOEFL
Internet-based
61

TU-GET
500

TU-GET

Computer-based

IELTS

61

6.0

(4) ในกรณีที่ผูสมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไมเปนไปตามเกณฑที่กำหนดไวในขอ (3) แตมีผลการเรียนระดับดีมาก หรือมี
ผลงานวิจัยที่เคยไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือมีหลักฐานผลงานวิจัยเปนที่ประจักษวาผูสมัครมีศักยภาพสูงในการ
วิจัย เชนการรับรางวัลจากผลงานวิจัย การมีสวนรวมพัฒนาทรัพยสินทางปญญา การเผยแพรผลงานวิจัยที่อยูนอกเหนือจากการเผยแพร
ผลงานวิจัยตามเกณฑสำเร็จการศึกษา โดยหลักฐานผลงานวิจัยดังกลาวตองผานประเมินจากกรรมการบริหารหลักสูตร คณะอาจรับเขาศึกษา
แบบมีเงื่อนไข โดยตองมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไมต่ำกวาเกณฑที่กำหนดไว (ผลสอบตองไมเกิน 2 ป นับตั้งแตวันที่ทดสอบจนถึงวันที่สอบ
คัดเลือกเขาศึกษา) ดังนี้

TOEFL
Paper-based
400

TOEFL
Internet-based
32

TU-GET
400

TU-GET

Computer-based

IELTS

32

4.5

หมายเหตุ : ผูสมัครตองสงสำเนาหลักฐานคุณวุฒิการศึกษา และ รางขอเสนอวิทยานิพนธเปนภาษาอังกฤษ
ความ
ยาวไมเกิน 2 หนากระดาษ A4 ใหทางกรรมการบริหารหลักสูตร กอนวันสัมภาษณอยางนอย 1 สัปดาห ที่ yt203y@gmail.com

กำหนดการสอบ
วันสอบ
วันศุกร ที่ 26 พฤศจิกายน 2564

เวลา

วิธีการคัดเลือก
09.00 – 12.00 น. สอบขอเขียน (ระบบออนไลนผา นโปรแกรม MS Team)
- ความรูวิชาเคมี ระดับปริญญาตรี (เคมีอินทรีย, เคมีอนินทรีย,
เคมีวิเคราะห, เคมีเชิงฟสิกส และเคมีประยุกต)
13.00 – 16.00 น. สอบสัมภาษณ เปนภาษาอังกฤษ

(ระบบออนไลนผานโปรแกรม MS Team)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทรศัพท 0-2564-4440-59 ตอ 2401 โทรสาร 02-564-4486 โทรศัพทมือถือ 08-3776-6531
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ระดับปริญญาเอก)
สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ)
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คุณสมบัติเฉพาะ
คุณสมบัติของผูเขาศึกษาตองเปนไปตามข อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึก ษา
พ.ศ. 2561 ขอ 22-23 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) เปนผูสำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาโท ทางคณิตศาสตร หรือสาขาที่เกี่ยวของทั้งในหรือตางประเทศจากสถาบันการศึกษา
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
2) ตองมีคาระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไมต่ำกวา 3.25
3) สำหรั บ ผู ท ี่ ข าดคุณ สมบั ติ ข  อ 1) หรื อ 2) คณะกรรมการบั ณฑิ ตศึ กษา สาขาคณิ ตศาสตร (หลั กสู ต รนานาชาติ)
อาจพิจารณาผูที่มีคุณสมบัติโดดเดนเปนพิเศษ โดยพิจารณาจากผลงานทางวิชาการหรือคุณสมบัติอื่นที่เหมาะสมตอการศึกษาใหมี
สิทธิ์สมัครได
4) มีผลสอบภาษาอังกฤษอยางใดอยางหนึ่ง คือ TU-GET / TOEFL / IELTS โดยผลสอบตองเปนไปตามเกณฑการรับเขา
หลักสูตรนานาชาติที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้ผลสอบตองไมเกิน 2 ปนับจากวันที่สอบถึงวันที่ยื่นสมัครเขาศึกษา ในกรณีที่เปน
ผูสมัครตางชาติที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่สอนเปนภาษาอังกฤษจากประเทศที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาทางการ ใหยกเวนการ
สงผลสอบภาษาอังกฤษ
การคัดเลือกผูเขาศึกษา
1) ผูเขาศึกษาตองผานการสอบสัมภาษณเชิงวิชาการ
2) เงื่อนไขอื่นๆ ใหเปนไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ/
หรือคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กำหนดการสอบ
วันสอบ
วันศุกร ที่ 26 พฤศจิกายน 2564

เวลา
09.00 – 12.00 น.

วิธีการคัดเลือก
สอบสัมภาษณ เปนภาคภาษาอังกฤษ
(ระบบออนไลนผานโปรแกรม google meet)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทรศัพท 0-2564-4440-59 ตอ 2518 โทรสาร 02-564-4483
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เอกสารแนบทาย รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ กำหนดการสอบ วิชาที่สอบ ของแตละสาขาวิชาที่เปดรับ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ระดับปริญญาเอก)
สาขาวิชาฟสิกส

รหัสสาขา

0

9

3

8

คุณสมบัติเฉพาะ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางฟสิกส ฟสิกสประยุกต วิศวกรรมศาสตร หรือสาขาที่เทียบเทาทั้งในหรื อ
ตางประเทศจากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
2. ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา 3.25 กรณีมีคะแนนต่ำกวา 3.25 ตองมีผลงานวิจัยที่ไดรับการเผยแพรและผานการ
พิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำหลักสูตร
3. ตองมีผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบตองไมเกิน 2 ป นับตั้งแตวันที่ทดสอบจนถึง
วันที่สอบคัดเลือกเขาศึกษา)
เกณฑการคัดเลือก :
1. ผูเขาศึกษาตองผานการสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณ
2. เงื่อนไขอื่นๆ ใหเปนไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ/
หรือคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กำหนดการสอบ
วันสอบ
วันศุกร ที่ 26 พฤศจิกายน 2564

เวลา
วิธีการคัดเลือก
09.00 – 12.00 น. สอบขอเขียน (ระบบออนไลนผา นโปรแกรม google meet)
13.00 – 16.00 น. สอบสัมภาษณ (ระบบออนไลนผานโปรแกรม google meet)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาฟสิกส โทรศัพท 0-2564-4440-59 ตอ 2500
อ.ดร.สายัณห ผุดวัฒน หรือ 08-6611-9353
Facebook : Physics Thammasat
Twitter: @Physics_TU

12
เอกสารแนบทาย รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ กำหนดการสอบ วิชาที่สอบ ของแตละสาขาวิชาที่เปดรับ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ระดับปริญญาโท)
สาขาวิชาสถิติประยุกต

รหัสสาขา

0

9

0

1

คุณสมบัติเฉพาะ
คุณสมบัติของผูเขาศึกษาตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และมีคุณสมบัติ
ดังนี้
1) ผูเขาศึกษาตองเปนผูสำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีทุกสาขาจากสถาบันทั้งในหรือตางประเทศที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
วิทยฐานะ และเคยศึกษาวิชาคณิตศาสตรหรือสถิติมาอยางนอย 6 หนวยกิต
2) ผูเขาศึกษาที่เปนชาวตางชาติตองสามารถฟง อาน พูด เขียน ภาษาไทยไดเปนอยางดี
3) ตองสงผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบตองไมเกิน 2 ป นับตั้งแตวันที่ทดสอบจนถึงวันที่
สอบคัดเลือกเขาศึกษา)
เกณฑการคัดเลือก :
1) ผูเขาศึกษาตองผานการสอบขอเขียนและสัมภาษณ ยกเวนสำหรับผูเขาศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 2.75 ขึ้นไป ไมตอง
สอบขอเขียนแตตองผานการสอบสัมภาษณเชิงวิชาการ
2) ผูเขาศึกษาในทุกแผน ตองสงผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS
(ผลสอบตองไมเกิน 2 ป นับตั้งแตวันที่ทดสอบจนถึงวันที่สอบคัดเลือกเขาศึกษา)
3) เงื่อนไขอื่นๆ ใหเปนไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ/หรือ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กำหนดการสอบ
วันสอบ

วันศุกร ที่ 26 พฤศจิกายน 2564

เวลา
09.00 – 12.00 น.

วิธีการคัดเลือก / หองสอบ
สอบขอเขียน (ระบบออนไลนผานโปรแกรม MS Team)
- หมวดคณิตศาสตร ฟงกชัน ลิมิต ความตอเนื่อง, แคลคูลัสอนุพันธ
ที่เกี่ยวกับฟงกชันแบบตางๆ ซึ่งมีหนึ่งตัวแปรและหลายตัวแปร,
การประยุกตของอนุพันธในเรื่องคาสูงสุดและคาต่ำสุดของฟงกชัน
หนึ่งตัวแปร, การหาอนุพันธยอยของฟงกชันหลายตัวแปร, แคลคูลัส
อินทิกรัล (simple, multiple integral), เมทริกซ ดีเทอรมิแนนท
และสมการเชิงเสน, ซีเควนซและลิมิตของอนุกรมที่คอนเวอรเจนต
- หมวดสถิติ การรวบรวมและการนำเสนอขอมูล, ความนาจะเปน
และการแจกแจงความนาจะเปน, การแจกแจงแบบทวินาม ปวซง
และแบบปกติ , การประมาณค า และการทดสอบสมมติ ฐ าน,
การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธอยางงาย, การวิเคราะห
ความแปรปรวนจำแนกทางเดียวหรือ Completely Randomized
Design

13.00 – 16.00 น.

สอบสัมภาษณ (ระบบออนไลนผานโปรแกรม MS Team)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทรศัพท 0-2564-4440-59 ตอ 2518 โทรสาร 0-2564-4489
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เอกสารแนบทาย รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ กำหนดการสอบ วิชาที่สอบ ของแตละสาขาวิชาที่เปดรับ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ระดับปริญญาโท)
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

รหัสสาขา

0

9

0

2

คุณสมบัติเฉพาะ :
คุณสมบัติของผูเขาศึกษาตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
ขอ 22 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
แผน ก แบบ ก 1 : เนนการศึกษาวิจัย
1. เปนผูสำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2. ตองมีคาระดับเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) ไมต่ำกวา 2.75 หรือมีประสบการณในการทำงานที่เกี่ยวของกับ
สิ่งแวดลอมมาแลวไมนอยกวา 5 ปหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีหนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชา หรือหัวหนา
หนวยงาน และตองมีผลงานเชิงประจั กษทางดานวิชาการในรูปแบบใดรูปแบบหนึ ่งที่ แสดงถึ งศักยภาพในการวิ จั ยทางด า น
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
แผน ก แบบ ก 2 : เนนการศึกษารายวิชาและการทำวิทยานิพนธ
1. เปนผูสำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
วิทยฐานะ หรือ
2. เปนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาอื่นๆ และมีประสบการณในการทำงานที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมมาแลว
ไมนอยกวา 2 ปหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีหนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชาหรือหัวหนาหนวยงาน
แผนการศึกษาที่รับเขาศึกษา : แผน ก แบบ ก1 เนนการศึกษาวิจัย และ ก2 ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ
เกณฑการคัดเลือก :
1. แผน ก แบบ ก 1 : ตองผานการสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณความรูพื้นฐานทางดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
2. แผน ก แบบ ก 2 : ตองผานการสอบสัมภาษณความรูพื้นฐานทางดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
3. ตองสงผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบตองไมเกิน 2 ป นับตั้งแตวันที่ทดสอบ
จนถึงวันที่สอบคัดเลือกเขาศึกษา)
กำหนดการสอบ
วันสอบ
วันศุกร ที่ 26 พฤศจิกายน 2564

เวลา
09.00 – 12.00 น.

วิธีการคัดเลือก
สอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ หรือ สอบสัมภาษณ
(ระบบออนไลนผานโปรแกรม google meet)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทรศัพท 0-2564-4480 หรือ 02-564-4440-59 ตอ 2213
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เอกสารแนบทาย รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ กำหนดการสอบ วิชาที่สอบ ของแตละสาขาวิชาที่เปดรับ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ระดับปริญญาโท)
สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน

รหัสสาขา

0

9

0

4

คุณสมบัติเฉพาะ
1. แผน ก แบบ ก 1 เนนการคนควาวิจัย
1) เปนผูสำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จากสถาบันการศึกษาทีส่ ภามหาวิทยาลัยรับรอง
วิทยฐานะ และเปนผูที่ไดคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไมต่ำกวา 3.00
2) หากมีผลการเรียนเฉลี่ยไมเปนไปตามเกณฑขอ 1) ผูสมัครจะตองเปนผูที่มีประสบการณในการทำงานที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาไมนอยกวา 3 ป หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีหนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชา
2. แผน ก แบบ ก 2 เนนศึกษารายวิชาและการทำวิทยานิพนธ
1) เปนผูสำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
วิทยฐานะ หรือ
2) เปนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาในสาขาวิชาอื่นและมีประสบการณการทำงานเกี่ยวของกับการ
พัฒนาอยางนอย 1 ป
3. ตองสงผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOELF หรือ IELTS (ผลสอบตองไมเกิน 2 ป นับตั้งแตวันที่ทดสอบ
จนถึงวันที่สอบคัดเลือกเขาศึกษา)
กำหนดการสอบ
วันสอบ
วันศุกร ที่ 26 พฤศจิกายน 2564

เวลา
09.00 – 12.00 น.

วิธีการคัดเลือก
สอบขอเขียน (ระบบออนไลนผา นโปรแกรม google meet)
- วิชาความรูท ั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนายั่งยืน

13.00 – 16.00 น.

สอบสัมภาษณ (ระบบออนไลนผานโปรแกรม google meet)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทรศัพท 0-2564-4440-59 ตอ 2300
โทรสาร 0-2564-4482 www.เทคโนโลยีชนบท.com
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เอกสารแนบทาย รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ กำหนดการสอบ วิชาที่สอบ ของแตละสาขาวิชาที่เปดรับ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ระดับปริญญาโท)
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

รหัสสาขา

0

9

0

5

คุณสมบัติเฉพาะ
1. คุณสมบัติพื้นฐานทางการศึกษา
เปนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตทางวิทยาศาสตรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ทั้งในหรือตางประเทศ
ซึ ่ ง สภามหาวิ ท ยาลั ย รั บ รองวิ ท ยฐานะ หรื อ เป น ผู  ส ำเร็ จ ปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าอื ่ น ซึ ่ ง ในกรณี น ี ้ ต  องได ร ั บ ความเห็ น ชอบ
จากคณะกรรมการโครงการปริญญาโทของสาขาวิชา
3. คุณสมบัติพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
มีผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (Paper-based) หรือ TOEFL-ITP (institutional testing program) หรือ TU-GET
(Paper-based) 550 คะแนน หรือ TU-GET (Computer-based) 79 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL (Internet-based) 79 คะแนนขึ้น
ไป หรือ IELTS ระดับ 6.5 ขึ้นไป โดยตองเปนผลการทดสอบภายใน 2 ป ยอนหลังนับจากวันยื่นใบสมัคร ในกรณีที่มีผลทดสอบ
ภาษาอังกฤษไมถึงเกณฑที่กำหนดอาจไดรับการพิจารณารับเขาศึกษา โดยมีเงื่อนไขวาตองสอบใหไดตามเกณฑที่กำหนดกอนสอบ
ปองกันวิทยานิพนธ หรือ สอบภาษาตางประเทศผานตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้ กำหนดเวลาใหภายใน 3 ป นับตั้งแตวัน
ขึ้นทะเบียนนักศึกษา มิฉะนั้นจะตองถูกถอนชื่อออกจากการเปนนักศึกษา
เกณฑการคัดเลือก : สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ใชวิธีการสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณเพื่อคัดเลือกเขาศึกษาตอ
หมายเหตุ : ผูสมัครจะตองสงรายละเอียดแบบยอของโครงรางงานวิจัยที่สนใจ ขนาดความยาวไมเกิน 1 หนา
กระดาษ A4 ระยะหางระหวางบรรทัด = 1 โดยทางอีเมลที่ GradBiotecTU@gmail.com อยางชากอนการสอบ 1 วัน
ผูสมัครที่ไมสงรายละเอียดแบบยอของโครงการวิจัยที่สนใจ จะไมไดรับการพิจารณาเพื่อคัดเลือกเขาศึกษาตอ
กำหนดการสอบ
วันสอบ
วันศุกร ที่ 26 พฤศจิกายน 2564

เวลา
09.00 – 12.00 น.
13.00 – 16.00 น.

วิธีการคัดเลือก
สอบขอเขียน (ระบบออนไลนผา นโปรแกรม MS Team)
- วิชาความรูทั่วไปทางเทคโนโลยีชีวภาพ
สอบสัมภาษณ (ระบบออนไลนผานโปรแกรม MS Team)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทรศัพท 0-2564-4500 โทรสาร 0-2564 -4489
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เอกสารแนบทาย รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ กำหนดการสอบ วิชาที่สอบ ของแตละสาขาวิชาที่เปดรับ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ระดับปริญญาโท)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

รหัสสาขา

0

9

0

6

คุณสมบัติเฉพาะ :
หลักสูตรแผน ก.แบบ ก 1 เนนการคนควาวิจัย
1) เปนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางดานการเกษตรทุกสาขาวิชา และไดรับเกียรตินิยมหรือมีคะแนนเฉลี่ย
วิชาเอกดานการเกษตรตามที่ระบุในหลักสูตรของแตละสถาบันไมต่ำกวา 3.50
2) ถามีคะแนนเฉลี่ยไมเปนไปตามเกณฑขอ 1) ผูสมัครจะตองเปนผูที่มีประสบการณในการทำงานที่เกี่ยวของดาน
การเกษตรมาแลวไมนอยกวา 3 ป หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีหนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชา หรือหัวหนา
โครงการวิจัย หรือขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการเกษตร ในกรณี
ที่มีผูสมัครประกอบอาชีพที่เกี่ยวของกับการเกษตร
3) ตองสงผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOELF หรือ IELTS (ผลสอบตองไมเกิน 2 ป นับถึงวันสมัคร)
หลักสูตรแผน ก. แบบ ก 2 เนนศึกษารายวิชาควบคูกับการทำวิทยานิพนธ
1) เปนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางดานการเกษตรทุกสาขาวิชา หรือสาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตรที่
เกี่ยวของ อาทิ เทคโนโลยีชีวภาพ เคมี ฟสิกส และวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม เปนตน
2) เปนผูที่ไดคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไมต่ำกวา 2.25 หรือคะแนนเฉลี่ยวิชาเอกดานการเกษตร ตามที่ระบุ
ในหลักสูตรของแตละสถาบัน ไมต่ำกวา 3.00
3) ตองสงผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOELF หรือ IELTS (ผลสอบตองไมเกิน 2 ป นับตั้งแตวันที่ทดสอบ
จนถึงวันที่สอบคัดเลือกเขาศึกษา)
เกณฑการคัดเลือก : ผูเขาศึกษาตองผานการสอบขอเขียน และการสอบสัมภาษณ
โดยผูสมัครสงรายละเอียดแบบยอของโครงรางงานวิจัยที่สนใจ ขนาดความยาวไมเกิน 1 หนา กระดาษ A4
ทางอีเมลที่ jureemart@yahoo.com อยางชากอนการสอบ 2 วัน
กำหนดการสอบ
วันสอบ
วันศุกร ที่ 26 พฤศจิกายน 2564

เวลา
09.00 – 12.00 น.
13.00 – 16.00 น.

วิธีการคัดเลือก
สอบขอเขียน (ระบบออนไลนผา นโปรแกรม MS Team)
- วิชาความรูทั่วไปทางเทคโนโลยีการเกษตร
สอบสัมภาษณ (ระบบออนไลนผานโปรแกรม MS Team)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทรศัพท 0-2564-4488 หรือ 0-2564 4440-59 ตอ 2350-1
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เอกสารแนบทาย รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ กำหนดการสอบ วิชาที่สอบ ของแตละสาขาวิชาที่เปดรับ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ระดับปริญญาโท)
สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)

รหัสสาขา

0

9

0

7

คุณสมบัติเฉพาะ
(1) เปนผูสำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร สาขาเคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งในหรือตางประเทศจาก
สถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ โดยตองมีคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา 2.50 หรือ ตองมีประสบการณในการทำงาน
ดานเคมี ไมนอยกวา 2 ป โดยมีคำรับรองจากผูบังคับบัญชาหรือหัวหนาโครงการวิจัย หรือขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาของสาขาวิชา
(2) ผูเขาศึกษาตองผานการสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณ โดยคณะกรรมการสอบที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
แตงตั้ง
(3) ผูเขาศึกษาตองสงผลทดสอบภาษาอังกฤษ (ผลสอบตองไมเกิน 2 ป นับตั้งแตวันที่ทดสอบจนถึงวันที่สอบคัดเลือกเขา
ศึกษา) ดังนี้
TOEFL
TOEFL
TU-GET
TU-GET
IELTS
Computer-based
Paper-based Internet-based
500
61
500
61
6.0
(4) ในกรณีที่ผูสมัครเขาศึกษามีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไมเปนไปตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกำหนดไวในขอ (3) แตมีผล
การเรียนระดับดีมาก มีผลงานวิจัยทีไ่ ดรับการตีพิมพเผยแพรระดับนานาชาติ คณะอาจรับเขาศึกษาแบบมีเงื่อนไข โดยตองมีคะแนน
สอบภาษาอังกฤษไมต่ำกวาเกณฑ ดังนี้
TOEFL
TOEFL
TU-GET
TU-GET
IELTS
Computer-based
Paper-based Internet-based
400
32
400
32
4.5
กำหนดการสอบ
วันสอบ
วันศุกร ที่ 26 พฤศจิกายน 2564

เวลา
09.00 – 12.00 น.

วิชาสอบ (เพียง 1 วิชาในสาขายอยที่สนใจ)

สอบขอเขียน ภาษาอังกฤษ (ระบบออนไลนผา นโปรแกรม MS Team)

13.00 – 16.00 น.

สอบสัมภาษณ ภาษาอังกฤษ (ระบบออนไลนผานโปรแกรม MS Team)

1. เคมีวิเคราะห
2. เคมีอินทรีย
3. เคมีฟสิกส
4. เคมีอนินทรีย
5. เคมีประยุกต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทรศัพท 0-2564-4440-59 ตอ 2409, 0-2564-4482 โทรสาร 0-2564 -4489
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เอกสารแนบทาย รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ กำหนดการสอบ วิชาที่สอบ ของแตละสาขาวิชาที่เปดรับ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ระดับปริญญาโท)
สาขาวิชาฟสิกส

รหัสสาขา

0

9

0

8

คุณสมบัติเฉพาะ
1. ตองเปนผูสำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี หรือเปนนักศึกษาที่คาดวาจะสำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2563
ทางวิทยาศาสตรสาขาฟสิกส ฟสิกสอิเล็กทรอนิกส ฟสิกสประยุกต หรือ การศึกษาดานฟสิกส หรือสาขาที่เทียบเทา โดยให
อยูในดุลพินิจของผูรับผิดชอบหลักสูตร จากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศหรือตางประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง
วิทยฐานะ
2. ตองสงผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOELF หรือ IELTS (ผลสอบตองไมเกิน 2 ป นับตั้งแตวันที่
ทดสอบจนถึงวันที่สอบคัดเลือกเขาศึกษา)
กำหนดการสอบ

วันสอบ

วันศุกร ที่ 26 พฤศจิกายน 2564

เวลา
09.00 – 12.00 น.
13.00 – 16.00 น.

วิธีการคัดเลือก
สอบขอเขียน (ระบบออนไลนผานโปรแกรม google meet)
- สอบวัดความรูพื้นฐานทางฟสิกส
สอบสัมภาษณ (ระบบออนไลนผา นโปรแกรม google meet)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาฟสิกส โทรศัพท 0-2564-4440-59 ตอ 2500
อ.ดร.สายัณห ผุดวัฒน หรือ 08-6611-9353
Facebook : Physics Thammasat
Twitter: @Physics_TU
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เอกสารแนบทาย รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ กำหนดการสอบ วิชาที่สอบ ของแตละสาขาวิชาที่เปดรับ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ระดับปริญญาโท)
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

รหัสสาขา

0

9

0

9

คุณสมบัติเฉพาะ
แบบ ก 1 (ทำเฉพาะวิทยานิพนธ)
1. เปนผูสำเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิตทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวของ (ในกรณีที่เปนผูสำเร็จ
ปริญญาบัณฑิตทางวิทยาศาสตรสาขาอื่น ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ) ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา 3.00
และมีผลงานวิจัยที่ไดตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวของอยางนอย 1 ฉบับ หรือ
2. มีประสบการณการทำงานในสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวของอยางนอย 2 ป และ
ตองผานเงื่อนไขอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้
- มีผลงานวิจัยที่ไดตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวของอยางนอย 1 ฉบับ
- เคยยื่น/ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
- เปนผูที่ไดรับทุนการศึกษาจากตนสังกัด
แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ)
1. เปนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตทางวิทยาศาสตร และตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา 2.50 หรือ
2. เปนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตทางวิทยาศาสตร และหากมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกวา 2.50 จะตองมี
ประสบการณทำงานมาแลวไมนอยกวา 1 ป ในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารหรือดานที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบ
จาก คณะกรรมการบริหารฯ หรือ
3. เปนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารที่มีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ของวิชาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารไมต่ำกวา 2.50
คุณสมบัติพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
1. มีผลการสอบภาษาอังกฤษ TU-GET (Paper-based) 550 คะแนนขึ้นไป หรือ TU-GET (Computer based) 79 คะแนนขึ้นไป
หรื อ TOEFL (Paper-based) 550 คะแนนขึ ้ น ไป หรื อ TOEFL (Computer-based) 213 คะแนนขึ ้ น ไป หรือ TOEFL (Internet-based)
79 คะแนนขึ้นไป หรือ IELTS ระดับ 6.5 ขึ้นไป โดยตองเปนผลการทดสอบภายใน 2 ป นับตั้งแตวันที่ทดสอบจนถึงวันที่สอบคัดเลือกเขาศึกษา
2. ในกรณีที่มีผลทดสอบภาษาอังกฤษไมถึงเกณฑที่กำหนดอาจไดรับการพิจารณารับเขาศึกษา โดยมีเงื่อนไขวาตองสอบใหไดตาม
เกณฑที่กำหนดกอนสอบปองกันวิทยานิพนธ หรือปฏิบัติตามหลักเกณฑการสอบภาษาตางประเทศตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวา
ดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561 ภายในระยะเวลา 3 ป นับตั้งแตวันขึ้นทะเบียนนักศึกษา มิฉะนั้นจะตองถูกถอนชื่อออกจากการ
เปนนักศึกษา
กำหนดการสอบ
วันสอบ

วันศุกร ที่ 26 พฤศจิกายน 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม :

เวลา
09.00 – 12.00 น.

วิชาสอบ
สอบขอเขียน (ระบบออนไลนผานโปรแกรม MS Team) วิชา
1. เคมีอาหาร
2. การแปรรูปและวิศวกรรมอาหาร
3. จุลชีววิทยาทางอาหาร
4. การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
* กรณีผูสมัครที่มีคาระดับเฉลี่ยสะสมมากกวาหรือเทากับ 3.00
สอบสัมภาษณเพียงอยางเดียว

13.00– 16.00 น.

สอบสัมภาษณ (ระบบออนไลนผานโปรแกรม MS Team)
- ใหผูเขาสอบสง“แนวคิดงานวิจยั ที่คาดวาจะทำวิทยานิพนธ”
ความยาวไมเกิน 2 หนากระดาษ A4
สงทาง email: malee_c@hotmail.com
กอนวันสอบสัมภาษณอยางนอย 2 วัน

โทรศัพท 0-2564-4486, 0-2564-4440-59 ตอ 2550 โทรสาร 0-2564-4486
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เอกสารแนบทาย รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ กำหนดการสอบ วิชาที่สอบ ของแตละสาขาวิชาที่เปดรับ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ระดับปริญญาโท)
สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย
รหัสสาขา
0
9

1

0

คุณสมบัติเฉพาะ
คุณสมบัติพื้นฐานทางการศึกษา
ผูเขาศึกษาตองมีคุณสมบัติพื้นฐานทางการศึกษาดังนี้
1. หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1
1.1 เปนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา และไดเกียรตินิยม หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตามที่ระบุใน
หลักสูตรของแตละสถาบันไมต่ำกวา 3.25 หรือ
1.2 ถามีคะแนนเฉลี่ยไมเปนไปตามเกณฑขอ 1 ผูสมัครจะตองเปนผูที่มีประสบการณในการทำงานที่เกี่ยวของดาน
การเกษตรมาแลวไมนอยกวา 2 ป หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีหนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชา หรือหัวหนา
โครงการวิจัย หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ หรือขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
จัดการเกษตรอินทรียในกรณีที่มีผูสมัครประกอบอาชีพที่เกี่ยวของกับการเกษตร
2. หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2
เปนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาทั้งในและตางประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัย
รับรองวิทยฐานะ
3. ตองสงผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOELF หรือ IELTS (ผลสอบตองไมเกิน 2 ป นับตั้งแตวันที่ทดสอบจนถึง
วันที่สอบคัดเลือกเขาศึกษา)
เกณฑการคัดเลือก :
1. ผูเขาศึกษาตองผานการสอบขอเขียน และ/หรือ การสอบสัมภาษณตามเกณฑการคัดเลือก และมีผลการศึกษาเปนที่
ยอมรับจากคณะกรรมการสอบคัดเลือก
2. ผลสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS
3. พิจารณาตามคุณสมบัติพื้นฐานทางการศึกษาที่กำหนดไวขางตน
4. เงื่อนไขอื่นๆ ใหเปนไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ/หรือ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กำหนดการสอบ
วันสอบ
วันศุกร ที่ 26 พฤศจิกายน 2564

เวลา
09.00 – 12.00 น.

วิชาสอบ
สอบขอเขียน (ระบบออนไลนผา นโปรแกรม MS Team)
- วิชาความรูทั่วไปดานเกษตรอินทรีย

13.00 – 16.00 น.

สอบสัมภาษณ (ระบบออนไลนผานโปรแกรม MS Team)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทรศัพท 0-2564-4488 หรือ0-2564-4440-59 ตอ 2350, 2351
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เอกสารแนบทาย รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ กำหนดการสอบ วิชาที่สอบ ของแตละสาขาวิชาที่เปดรับ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ระดับปริญญาโท)

สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและผลิตภัณฑนวัตกรรมอาหาร

รหัสสาขา

0

9

1

2

คุณสมบัติเฉพาะ
1. คุณสมบัติพื้นฐานทางการศึกษา
1.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารหรือใกลเคียงจากสถาบันการศึกษาที่ไดรับ
การรับรองจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือองคกรที่มี
มาตรฐานใหการรับรอง และตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1.2 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่งที่นอกเหนือจากขอ 1.1 และมีประสบการณทำงานในอุตสาหกรรม
การแปรรูปอาหาร หรือประกอบธุรกิจสวนตัวทีเ่ กี่ยวของกับการแปรรูปอาหาร ไมนอยกวา 1 ป
2. คุณสมบัติพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
2.1 มี ผ ลการสอบภาษาอั ง กฤษ TU-GET (Paper-based) 550 คะแนนขึ ้ น ไป หรื อ TU-GET (Computer based)
79 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL (Paper-based) 550 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL (Computer-based) 213 คะแนนขึ้นไป หรื อ
TOEFL (Internet-based) 79 คะแนนขึ้นไป หรือ IELTS 6.5 ขึ้นไป โดยตองเปนผลการทดสอบภายใน 2 ป นับตั้งแตวันที่ทดสอบ
จนถึงวันที่สอบคัดเลือกเขาศึกษา
2.2 ผูที่มีผลทดสอบภาษาอังกฤษไมเปนไปตามเกณฑที่กำหนดไวในขอ 2.1 หากไดรับการพิจารณารับเขาศึกษาตองสอบให
ไดตามเกณฑที่กำหนดกอนการสอบวิทยานิพนธ หรือลงทะเบียนเรียนวิชา มธ.005 ภาษาอังกฤษ 1 และ มธ. 006 ภาษาอังกฤษ 2
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และวัดผลใหไดระดับ P (ผาน) กอนสอบวิทยานิพนธ และหนวยกิตที่ไดจะไมนำมาคำนวณคาระดับเฉลี่ย
สะสม

กำหนดการสอบ
วันสอบ

วันศุกร ที่ 26 พฤศจิกายน 2564

เวลา

09.00 – 16.00 น.

วิชาสอบ

สอบสัมภาษณ (ระบบออนไลนผานโปรแกรม Zoom)
โดยใหผูเขาสอบสัมภาษณสงเอกสารดังตอไปนี้ ภายในวันที่
23 พฤศจิกายน 2564 สงทางอีเมล fin.hrfin@gmail.com
1. แนวคิดการวิจัยที่คาดวาจะทำวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ
ความยาวไมเกิน 2 หนากระดาษ A4
2. หลักฐานการสมัครสอบ/สอบผานภาษาอังกฤษ รายละเอียด
ตามดังขอ 2.1
3. สำเนา Transcript ระดับปริญญาตรี
4. สำเนาบัตรประชาชน
5. หลักฐานประสบการณทำงาน รายละเอียดดังขอ 1.2

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โทรศัพท 084-0751355
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ปฏิทินกำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2564
กิจกรรม
รับสมัคร ผานระบบ Internet
ชำระเงินคาสมัคร 350 บาท
และยืนยันการชำระเงิน
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิส์ อบขอเขียน
และสอบสัมภาษณ หรือ สอบสัมภาษณ
สอบขอเขียน และสอบสัมภาษณ
หรือสอบสัมภาษณ
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

วัน เดือน ป
วันจันทร ที่ 13 กันยายน ถึง
วันจันทร ที่ 1 พฤศจิกายน 2564
วันจันทร ที่ 13 กันยายน ถึง
วันจันทร ที่ 1 พฤศจิกายน 2564
(ยืนยันการชำระเงินในระบบ
ภายในเวลา 23.59 น. ของวันจันทร
ที่ 1 พฤศจิกายน 2564)

สถานที่
https://app.sci.tu.ac.th/grad_admission/
โอนคาธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 350 บาท
ผานธนาคารกรุงไทย สาขามธ.ศูนยรังสิต
ชื่อบัญชี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มธ.
เลขที่บัญชี 475-0-63900-1

วันจันทร ที่ 15 พฤศจิกายน 2564

ทาง https://grad.service.sci.tu.ac.th/
และทาง https://www.facebook.com/ScienceThammasat

วันศุกร ที่ 26 พฤศจิกายน 2564

ผานระบบออนไลน

วันจันทร ที่ 27 ธันวาคม 2564

ประกาศรายละเอียดที่นักศึกษาใหมตอง
แจงใหทราบภายหลัง
ปฏิบัติ ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม

แจงใหทราบภายหลัง

เปดภาคการศึกษา

วันที่จันทร ที่ 10 มกราคม 2565

ทาง https://grad.service.sci.tu.ac.th/
และทาง https://www.facebook.com/ScienceThammasat
http://www.reg.tu.ac.th
สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มธ. ศูนยรังสิต
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

