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 ด้วยโครงการหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ก าหนดแผนการรับสมัครนักศึกษา
เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ 
หลักสูตรละ 10 คน มีก าหนดการเปิดรับสมัคร ภาคการศึกษาที่ 1 (ประมาณเดือนมีนาคม – พฤษภาคม) และ                 
ภาคการศึกษาที่ 2 (ประมาณเดือนกันยายน – ตุลาคม) 
            คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 
1. ส าเร็จปริญญาบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมทางการแพทย์ หรือ ด้านวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า    
    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาต่างๆ ต่อไปนี ้
    วิทยาศาสตร์การแพทย์, เทคโนโลยีชีวภาพ, สาธารณสุข, เภสัชวิทยา, กายภาพบ าบัด, ชีววิทยา, จุลชีววิทยา,    
    วิทยาศาสตร์การกีฬา หรือ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือ สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
 จากสถาบนัการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะตามที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณห์รือกรรมการบริหาร
 โครงการหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้ 
2. ต้องมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 หรืออยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าหลักสูตรในกรณีที่ผู้สมัคร     
    มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.50 
3. เป็นนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์และได้รับอนุมัตจิากคณะ 
    กรรมการบริหารโครงการหลักสูตรให้โอนมาศึกษาในหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทาง 
    การแพทย์ 
             ผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต  แผนการศึกษา (แบบ 1.1 และ แบบ 2.1) 
1. ส าเร็จปริญญามหาบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมทางการแพทย์ หรือ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า    
    สาขาวชิาวิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวชิาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาต่างๆ ต่อไปนี้ 
    วิทยาศาสตร์การแพทย์, เทคโนโลยีชีวภาพ, สาธารณสุข, เภสัชวิทยา,กายภาพบ าบัด, สาขาชีววิทยา, จุลชีววิทยา,     
    วิทยาศาสตร์การกีฬา หรือ ทันตแพทยมหาบัณฑิต หรือ สาขาวิชา อื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ  
    ต่างประเทศ จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ 
2. มีค่าระดับเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  3.50  จาก  4.00  ผู้ที่ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม ต่ ากว่า  3.50  ในระดับ 
    ปริญญาโทจะต้องมีผลงานทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ เช่น บทความในวารสารทางวิชาการ หรือ บทความในที่ประชุม 
    วิชาการที่มีคณะกรรมการกลั่นกรองในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ  
             ผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก แผนการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (แบบ ๒.๒) 
1. ส าเร็จปริญญาบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมทางการแพทย์ หรือด้านวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชา  
    วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาต่าง ๆ ต่อไปนี้  วิทยาศาสตร์  
    การแพทย์ , เทคโนโลยีชีวภาพ, สาธารณสุขศาสตร์, เภสัชวิทยา, กายภาพบ าบัด, ชีววิทยา, จุลชีววิทยา,  
    วิทยาศาสตร์การกีฬา, ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศจากสถาบันการ 
    ศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ ตามที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์และหรือกรรมการบริหารโครงการ 
    หลักสูตร พิจารณาเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้ 
2. มีค่าระดับเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  3.50  จาก  4.00   
3. นักศึกษาที่ก าลังศึกษาในชั้นปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ เฉพาะแผน ก แบบ ก 2 มีค่าระดับ 
    เฉลี่ยสะสมระดบัปริญญาตรไีม่น้อยกว่า 3.50 จาก 4.00 ลงทะเบียนเรียนรายวิชามาแล้วไมน่้อยกว่า 15 หน่วยกิต  
    ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับคณะกรรมการบริหารโครงการหลักสูตรให้ปรับเปลี่ยนไปศึกษา  
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ได้โดยนักศึกษาต้องสอบวัดคุณสมบัติให้ผ่านตามเกณฑ์     
    และท าการศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์ให้มีจ านวนหน่วยกิตเท่ากับที่ก าหนดในโครงสร้างหลักสูตรปรัชญาดุษฎี 
    บัณฑิต และมีระยะเวลาในการศึกษาตามเกณฑ์การศึกษาของหลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑติ สาขาดังกล่าว (ทั้งนี ้
    นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแล้ว ไม่สามารถปรับกลับมาเป็นหลักสูตรปริญญา 
    มหาบัณฑิตได้อีก) 
 
  



ค าอธิบายขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ ดังนี้ 
 1. เจ้าหน้าที่จัดท าหนังสือขอเสนอประกาศและจัดท าประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมทางการแพทย์ (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.๒๕๖๑) และ
หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๐) เสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผ่าน ผู้อ านวยการส านักงานทะเบียนนักศึกษา)  
 2. เจ้าหน้าที่จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพนัธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาโทและ ปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรรมทางการแพทย์  
  3. เจ้าหน้าที่จัดท าหนังสือขอแจ้งการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาตอ่ระดับปริญญาโท - ปริญญาเอก  
           4. น าหนังสือข้อที่ 1 - 3 เสนอผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ผ่านหัวหน้างานบริการการศึกษาและประกัน
คุณภาพ ลงนาม                 
 5. ด าเนินการจัดสง่เอกสาร หมายเลข 1 ส่งไปที่ส านักงานทะเบยีนนักศึกษา เอกสารหมายเลข 2 ส่งไปที่
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรและอาจารยป์ระจ าหลักสูตร เอกสารหมายเลข 3 ส่งไปที่หน่วยงานการเงิน 
 6. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ลงนามในประกาศการรับสมัครบคุคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมทางการแพทย์ (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.๒๕๖๑) และหลักสูตร
ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ (หลักสตูรพหุวิทยาการ/หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) และ
ส่งกลับมาที่โครงการหลักสูตรวศิวกรรมทางการแพทย ์
 7. เจ้าหน้าที่ด าเนนิการประชาสมัพันธ์การรับสมัครโดยประชาสมัพันธ์ไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชน มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ เว็บไซต์ Facebook  
 8. เจ้าหน้าที่เปิดระบบก าหนดวนัการรับสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ www. graduate.engr.tu.ac.th โดย
ผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครและอัพโหลดเอกสารส่งผา่นระบบได้เลย 
 9. เมื่อหมดเขตการรับสมัครเจ้าหน้าที่ รวบรวมข้อมูลของผู้เข้าสมัครให้อาจารย์ในหลักสูตรรับทราบ 
 10. เจ้าหน้าที่เรียนเชิญอาจารยเ์ป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ในแต่ละหมวดสาขา สาขาละ 1 ทา่น เปน็
กรรมการสอบสัมภาษณ์ จ านวน 3 ท่านขึน้ไป ใน 4 หมวดวิชาต่อไปนี้ ชีวกลศาสตร์ ปัจจัยมนษุย์ในงานวิศวกรรมและ
การยศาสตร์ การจ าลองทางสรรีวิทยาและวิศวกรรมทางการแพทย์ 
 11. เจ้าหน้าที่จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ลงนามในประกาศและจัดท าประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์และลงนามในค าสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในการด าเนินงานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร ์
หลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๑) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  
           12. น าหนังสือข้อ 11เสนอผู้ช่วยคณบดฝี่ายวชิาการ (ผ่านหวัหนา้งานบริการการศึกษาและประกันคุณภาพ ) 
 13. ด าเนินการจัดส่งเอกสาร หมายเลข 11 ส่งไปที่ส านักงานทะเบียนนักศึกษา  
 14. กรรมการด าเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้เข้าสมัคร ผ่านแบบการประเมินการสอบสัมภาษณ์ 
 15. เจ้าหน้าที่สรุปผลผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์และด าเนินการจัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ลงนามใน
ประกาศและจัดท าประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทาง
การแพทย์ (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา
วิศวกรรมทางการแพทย์ (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) พร้อมแจ้งผลให้อาจารย์ในหลักสูตร
รับทราบ 
 16. เจ้าหน้าที่จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ก าหนดเลขทะเบียนของนักศึกษาระดับปริญญาโท – ปริญญา
เอก ส่งให้ส านักงานทะเบียนนักศึกษา  
           17. เสนอผู้ช่วยคณบดฝี่ายวชิาการ ผา่นหัวหนา้งานบริการการศึกษาและและประกันคณุภาพ 
 18. ด าเนินการจัดส่งเอกสาร หมายเลข 15 ส่งไปที่ส านักงานทะเบียนนักศึกษา 
 



           19. กรอกรายละเอียดข้อมูลส่งส านักงานทะเบยีนนักศึกษา (ตาราง Excel) เก่ียวกับการรับสมัครนักศึกษา
เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ (หลักสูตรพหุวิทยาการ/
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ดังนี ้
                 - ตารางแสดงจ านวนแผนการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 - แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลรายชื่อผู้สมัครสอบรายคน 
                 - แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษา 
                 - แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
 20. เมื่อผู้อ านวยการส านักงานทะเบียนนักศึกษาลงนามในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมทางการแพทย์ (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ  สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๐) เรียบร้อยแล้ว ด าเนินการประชาสัมพันธป์ระกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรฯ ในเว็บไซต์โครงการ
หลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์ www.med.engr.tu.ac.th และ www. graduate.engr.tu.ac.th 
 21. เจ้าหน้าที่ แจ้งข้อมูลให้นักศึกษาใหม่รับทราบ ดังนี ้
                - ข้อมูลเล่มหลักสูตร 
                - ระเบียบข้อบังคบัมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
                - ขั้นตอนการข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา 
                - โครงสร้างหลักสตูร/แผนการศึกษา/ค าอธิบายรายวิชา 
                - แผนค่าใช้จา่ย 
   
  



  

1. เจ้าหน้าท่ีจัดท าหนังสือขอเสนอประกาศและจัดท าประกาศการรบัสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ฯ  
เสนอรองอธิการบดฝี่ายวิชาการ (ผ่าน ผู้อ านวยการส านักงานทะเบยีนนักศึกษา) 

3. เจ้าหน้าท่ีจัดท าหนังสือขอแจ้งการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสตูรฯ   

2. เจ้าหน้าที่จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรฯ 

4. น าหนังสือข้อท่ี 1 – 3 เสนอผู้ช่วยคณบดฝี่ายวิชาการ (ผ่าน หัวหน้างานบริการการศึกษาฯ) 

5.  ด าเนินการจัดส่งเอกสาร หมายเลข 1 ส่งไปทีส่ านักงานทะเบียนนักศึกษา เอกสารหมายเลข 2 ส่งไปท่ีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยป์ระจ าหลักสตูร   เอกสารหมายเลข 3 ส่งไปที่หน่วยงานการเงิน 

เริ่มต้น
กระบวนการ 

6. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ลงนามในประกาศการรับสมัครฯ และส่งกลับมาที่โครงการหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์ 

7. เจ้าหน้าที่ด าเนินการประชาสัมพันธ์การรับสมัครไปยังหน่วยงานต่างๆ 

8. เจ้าหน้าที่เปิดระบบการรับสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.graduate.engr.tu.ac.th 

9. เจ้าหน้าท่ีรวบรวมข้อมูลผู้สมัครให้อาจารย์ในหลักสตูรทราบ 

10. เจ้าหน้าที่เรียนเชิญอาจารย์เปน็กรรมการสอบสัมภาษณ์ 

11. เจ้าหน้าที่จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ลงนามในประกาศและจัดท าประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์และค าสั่ง
ค าสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในการด าเนินงานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 

13. ด าเนินการจัดส่งเอกสาร หมายเลข 11 ส่งไปที่ส านักงานทะเบียนนักศึกษา 

12. น าหนังสือข้อท่ี 11 เสนอผู้ช่วยคณบดฝี่ายวิชาการ (ผ่าน หัวหน้างานบริการการศึกษาฯ) 

14. กรรมการด าเนินการสอบสมัภาษณ์ผูเ้ข้าสมคัร 

15. เจ้าหน้าท่ีสรุปผลผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์และด าเนินการจดัท าหนงัสือขอความอนุเคราะห์ลงนามในประกาศและจดัท า
ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิเข้าศึกษา 

ผังกระบวนการการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ 



  

 
 

ผังกระบวนการการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ (ต่อ) 

16. เจ้าหน้าที่จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ก าหนดเลขทะเบียนสง่ให้ส านักงานทะเบียนนักศึกษา 

17. เสนอผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ (ผ่าน หัวหน้างานบริการการศึกษาฯ) 

18. ด าเนินการจัดส่งเอกสาร หมายเลข 15 ส่งไปที่ส านักงานทะเบียนนักศึกษา 

19.กรอกไฟล์รายละเอียดข้อมลูส่งส านักงานทะเบียนนักศึกษา (ตาราง Excel) เกี่ยวกับการรับสมัครนกัศึกษาเข้า
ศึกษาต่อ 

20. ด าเนินการประชาสัมพันธ์ประกาศรายช่ือผู้มสีิทธ์ิเข้าศึกษาต่อในหลักสตูรฯ ในเว็บไซต์ หลักจาก
ประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาต่อได้รับการลงนามแล้ว 

21. เจ้าหน้าท่ี แจ้งข้อมูลที่เกี่ยวขอ้งให้นักศึกษาใหม่รับทราบ 

จบ
กระบวนการ 


