
 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาโครงการปริญญาโทภาคพิเศษ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ ความปลอดภัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ประจ าปีการศึกษา 2564 

************************************* 

 โดยที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครผู ้ประสงค์เ ข้ า ศ ึ ก ษ า โครงการปริญญาโท                    

ภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ ความปลอดภัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม               

คณะสาธ ารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 จึงขอประกาศร ายละเอียด     

วิธีการรับสมัครและการคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 

1. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  

2. จ านวนรับเข้าศึกษา 15 คน 

3. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 

 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา     

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 22-23 และมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 3.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าระดับปริญญาตรีทางด้านสาธารณสุขหรือสุขภาพ หรือสาขาอ่ืน        

จากสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ 

 3.2 มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต ่ากว่า 2.50 และมีประสบการณ์การท างานที่เกี ่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี  

(นับจนถึงวันที่ 1 มีนาคม 2564) ทั้งนี้หากไม่เป็นไปตามคุณสมบัตินี้ การพิจารณาการได้รับคัดเลือกต้องได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษา 

 3.3 มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดสอบ (TU-GET) หรือ ผลสอบ IELTS 

หรือ TOEFL ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร  

4. วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

 4.1 ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียน 

 4.2 ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ 
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5. เอกสารประกอบการสมคัร  

 5.1 ใบสมัคร พร ้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ (สามารถ Download ใบสมัครได้ที่  

https://fph.tu.ac.th/master-degree-rangsit) 

 5.2 ส าเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ที่ระบุวันส าเร็จการศึกษา จ านวน 1 ฉบับ 

 5.3 ส าเนาใบปริญญาบัตร (ปริญญาตรี) จ านวน 1 ฉบับ 

 5.4 หนังสือรับรองประสบการณ์การท างาน (ตามแบบฟอร์มแนบท้าย) จ านวน 1 ฉบับ 
 5.5 ใบคะแนนผลสอบ TU-GET หรือ IELTS หรือ TOEFL หรือเอกสารแสดงการสมัครทดสอบภาษาอังกฤษ 

จ านวน 1 ฉบับ (สามารถยื่นแสดงหลักฐานได้ในวันสอบสัมภาษณ์)  

 5.6 ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 

 5.7 ส าเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ จ านวน 1 ฉบับ 

 5.8 ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล,ยศ (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ 

 5.9 หัวข้อที ่สนใจในการท าว ิจ ัย (Area of interest) ในปัญหาทางสาธารณสุขความยาวไม่เกิน 1 

หน้ากระดาษ A4 ขนาดตัวอักษร 16 point (ตามแบบฟอร์มแนบท้าย) จ านวน 1 ฉบับ 

 5.10 หลักฐานการช าระเงินค่าสมัคร จ านวน 1 ฉบับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

6.  การสมัครสอบ 

 6.1 วิธีการสมัครสอบ 

  6.1.1 สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งเอกสารประกอบการสมัคร “หัวข้อ 5 เอกสารประกอบการสมัคร” 

ข้อ 5.1-5.10 มาที่งานการนักศึกษา ชั้น 10 อาคารปิยชาติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสิ้นสุด 

  6.1.2 สมัครออนไลน์ได้ที่ https://sasuk.fph.tu.ac.th/Application/Master-apply โดยกรอก              

ใบสมัครออนไลน์ พร้อมแนบเอกสารใน “หัวข้อ 5 เอกสารประกอบการสมัคร” ข้อ 5.2-5.10 

 6.2 อัตราค่าสมัครสอบ 

 ค่าสมัครสอบ คนละ 500 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของธนาคาร เพื่อเข้าในบัญชี     

ของ ธนาคารกรุงไทย สาขา มธ.ศูนย์รังสิต เลขที่ 475-0-561-98-3 ชื่อบัญชี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ.  

 6.3 ก าหนดรับสมัคร  

1) สมัครทางไปรษณีย์ บัดนี้  – วันที่ 1 มีนาคม 2564       

2) สมัครออนไลน์  บัดนี้  – วันที่ 1 มีนาคม 2564       

7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 

 วันที่ 8 มีนาคม 2564 ทาง https://fph.tu.ac.th/master-degree-rangsit  

8. ก าหนดการสอบข้อเขียน 

 วันที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.  
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9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

 วันที่ 22 มีนาคม 2564 ทาง https://fph.tu.ac.th/master-degree-rangsit  

10. ก าหนดการสอบสัมภาษณ์ 

 วันที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.  

11. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา   

 วันที่ 26 เมษายน 2564 ทาง https://fph.tu.ac.th/master-degree-rangsit 

12. การแสดงความจ านงเข้าศึกษา  

 วันที ่ 26-27 เมษายน 2564 โดยสามารถ Download แบบฟอร์มแจ้งความจ านงเข้าศึกษาฯ ได้ที่ 

https://fph.tu.ac.th/master-degree-rangsit และด าเนินการจัดส่งแบบฟอร์มแจ้งความจ านงเข้าศึกษาฯ ไปยัง

อีเมล edu.surv@fph.tu.ac.th 
 

13. การขึน้ทะเบยีนนักศึกษา 

 เมื่อมหาวิทยาลัยได้ประกาศผลการคัดเลือกการคัดเลือกข้ันสุดท้ายแล้ว ให้ผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา

น าหลักฐานแสดงการส าเร็จการศึกษาต่อไปนี้มามอบให้มหาวิทยาลัยในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวันที่ก าหนด 

มิฉะนั้นเป็นอันหมดสิทธิ์เข้าศึกษา โดยมีรายละเอียดเอกสารการข้ึนทะเบียนดังต่อไปนี้ 

 13.1 ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (สามารถ Download ใบขึ้นทะเบียนนักศึกษาได้ที่ https://www.reg.tu.ac.th) 

 13.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง (กรณีเป็นนักศึกษา

ต่างชาติให้ใช้ส าเนาหนังสือเดินทาง) 

 13.3 หลักฐานการเปลี่ยนค าน าหน้า/ยศ หรือชื่อ-สกุล กรณีที่ข้อมูลในหลักฐานส าเร็จการศึกษาไม่ตรงกับ

บัตรประจ าตัวประชาชน 

 13.4 ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษา ที่ระบุวันที่ส าเร็จการศึกษา จ านวน 1 ฉบับ

พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  

 13.5 ส าเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ที่ระบุวันที่ส าเร็จการศึกษา จ านวน 1 ฉบับ  

 13.6 ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) ต้องระบุข้อความว่า “สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา”
  

14. เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

 14.1 ผู้ที่ผ่านการรับเข้าศึกษา ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียน

ก าหนด ภายใน 14 วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา เว้นแต่กรณีมีเหตุผลความจ าเป็น นายทะเบียนอาจอนุญาต      

ผ่อนผันการข้ึนทะเบียนได้ แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาแรก  

 ผู้ที่ผ่านการรับเข้าศึกษาโดยใช้วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศต้องยื่นใบส าคัญแสดงวุฒิการศึกษาต่อคณะ               

ในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วย แต่หากยังไม่สามารถน าส่งได้  นายทะเบียนอาจผ่อนผันให้น ามาส่งในภายหลัง 

แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาแรก หากพ้นก าหนดเวลาที่ผ่อนผันให้แล้วยังไม่อาจน าส่งได้                     

ให้นายทะเบียนเพิกถอนการขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษา  
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 14.2 ผู้ที ่ขึ ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสังกัดหลักสูตรใดแล้ว จะย้ายหลักสูตรมิได้ เว้นแต่จะมีเหตุผลและ   

ความจ าเป็น ให้นักศึกษายื่นค าร้องพร้อมแสดงเหตุผลต่อคณบดี เพ่ือขออนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะ  

 การขอย้ายหลักสูตรจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ ของหลักสูตรที่จะขอย้าย           

ไปศึกษา และให้นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่การศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย เมื่อได้รับความเห็นชอบตามวรรคสอง

แล้วให้นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย  

 14.3 หากมีการตรวจพบว่าผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม  

ข้อ 22 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561 หรือได้ใช้เอกสาร

หลักฐานประกอบการขึ ้นทะเบียนอันเป็นเท็จ ให้นายทะเบียนเสนอต่ออธิการบดีเพิกถอนการขึ ้นทะเบียน           

การเป็นนักศึกษาผู้นั้น  

 หากมีกรณีตามวรรคหนึ่งปรากฏขึ้นกับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว ให้อธิการบดีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

เพิกถอนปริญญาบัตรของผู้นั้น 

15. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดหลักสูตร  ประมาณ 207,820 บาท 

   ประกาศ ณ วันที่         มกราคม พ.ศ. 2564 

  

 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
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ปฏทิินการรบัสมัครบุคคลเขา้ศึกษาตามโครงการปรญิญาโทภาคพเิศษ 

หลักสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการจัดการสุขภาพ ความปลอดภยัและอนามัยสิง่แวดล้อม 

คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ประจ าปีการศกึษา 2564 

  

สามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิได้ที่:   งานการนักศึกษา ชั้น 10 อาคารปิยชาติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  

  โทร. 063-2262642 (ศิรินันท์)  E-mail: edu.serv@fph.tu.ac.th 

กจิกรรม วัน / เดอืน / ป ี สถานที ่

การรับสมคัร 

- สมัครทางไปรษณีย์ 

 

 

- สมัครออนไลน์ 

 

- บัดน้ี ถึง วันท่ี 1 มีนาคม 2564 

 

       

- บัดน้ี ถึง วันท่ี 1 มีนาคม 2564 

 

- งานการนักศึกษา ชั้น 10 อาคารปิยชาติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มธ. ศูนย์รังสิต  เลขท่ี 99 หมู่ 18 ต.คลองหน่ึง    

   อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121  

-  https://sasuk.fph.tu.ac.th/Application/Master-apply 

ช าระเงนิคา่สมัคร 

สมัครทางไปรษณีย์/สมัครออนไลน์ 

 

บัดน้ี ถึง วันท่ี 1 มีนาคม 2564 

 

ช าระเงินค่าสมัครเข้าธนาคารกรุงไทย สาขา มธ.ศูนย์รังสิต  

เลขท่ี 475-0-561-98-3 ชื่อบัญชี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. 

สง่เอกสาร/หลกัฐานการสมัคร 

- สมัครทางไปรษณีย์ 

 

 

- สมัครออนไลน์ 

 

- ภายในวันท่ี 1 มีนาคม 2564 

 

 

- ภายในวันท่ี 1 มีนาคม 2564 

 

- งานการนักศึกษา ชั้น 10 อาคารปิยชาติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มธ. ศูนย์รังสิต เลขท่ี 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง    

 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121 

-  https://sasuk.fph.tu.ac.th/Application/Master-apply 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันท่ี 8 มีนาคม 2564 https://fph.tu.ac.th/master-degree-rangsit 

สอบข้อเขียน วันท่ี 13 มีนาคม 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันท่ี 22 มีนาคม 2564 https://fph.tu.ac.th/master-degree-rangsit 

สอบสัมภาษณ์ วันท่ี  27 มีนาคม 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันท่ี 26 เมษายน 2564 https://fph.tu.ac.th/master-degree-rangsit 

แสดงความจ านงเข้าศึกษา วันท่ี 26-27 เมษายน 2564 Download แบบฟอร ์มแจ ้ งความจ  านง เข ้ าศ ึ กษาฯ ได ้ ท่ี  

https://fph.tu.ac.th/master-degree-rangsit และด าเนินการ

จ ัดส ่ งแบบฟอร ์มแจ ้งความจ  านงเข ้ าศ ึกษาฯ ไปย ั ง อ ี เมล 

edu.surv@fph.tu.ac.th 

ประกาศรายละเอียดท่ีนักศึกษาใหม่ต้องปฏิบัติ

และเลขทะเบียนนักศึกษา 

แจ้งให้ทราบอีกครั้ง https://fph.tu.ac.th/master-degree-rangsit 

ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา แจ้งให้ทราบอีกครั้ง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต 

จดทะเบียนลักษณะวิชา (ผ่าน Internet) แจ้งให้ทราบอีกครั้ง http://www.reg.tu.ac.th 

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมพื้นฐาน 

(Pre-Program) 

แจ้งให้ทราบอีกครั้ง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต 

วันเปิดภาคการศึกษา วันท่ี 14 สิงหาคม 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต 




