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เพื>อให้บณ
ั ฑิตที>สาํ เร็ จการศึกษาในหลักสู ตรมีลกั ษณะดังนีJ
1. มีความรู ้ความสามารถเป็ นเลิศทัJงทางด้านวิทยาศาสตร์ ชีวภาพและวิทยาศาสตร์ สุขภาพโดยให้ มี
มาตรฐาน และ ก้าวทันกับความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปั จจุบนั เพื>อตอบสนอง
ต่อการ ขาดแคลนของประเทศทัJงในด้านของความขาดแคลนอาจารย์ในมหาวิทยาลัยและ นักวิจยั
ระดับสู งในสถาบันการวิจยั อื>นๆ
2. มี ค วามรู ้ ค วามสามารถในการคิ ด ค้น งานวิ จ ัย ที> มี คุ ณ ภาพและเหมาะต่ อ การพัฒ นาทางด้า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
3. มีวิสยั ทัศน์ คุณธรรมและจริ ยธรรมที>ดี รวมทัJงมีศกั ยภาพที>จะพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื> องสามารถ
เป็ นผูน้ าํ ทางวิชาการอันจะเป็ นปั จจัยสําคัญต่อการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ
ระบบการจัดการศึกษา
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาคและจัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ โดยใน 1 ปี การศึกษา แบ่งเป็ น
2 ภาคการศึ ก ษาปกติ ซึ> งมี ระยะการศึ ก ษาไม่ น้อ ยกว่า 15 สัป ดาห์ /ภาคการศึ ก ษา หลัก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี
บัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ มีแผนการศึกษาให้นกั ศึกษาเลือกศึกษา 2 แผน คือ
แบบ 1 แผนการศึ ก ษาที> เน้ น การวิ จ ัย โดยมี ก ารทํา วิ ท ยานิ พ นธ์ ที> ก่ อ ให้ เกิ ด องค์ค วามรู ้ ใ หม่ แ ต่ อ าจ
กําหนดให้เรี ยนรายวิชาเพิ>มเติมหรื อทํากิจกรรมทางวิชาการอื>นเพิ>มขึJนโดยไม่นบั หน่วยกิต
แบบ 2 แผนการศึกษาที>เน้นการวิจยั โดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที>มีคุณภาพสู งและก่อให้เกิดความก้าวหน้า
ทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพิ>มเติมตามเกณฑ์ที>กาํ หนด
Faculty of Allied Health Sciences, Thammasat University
99 Moo 18 Paholyothin Road, Klong Luang, Rangsit, Pathumthani 12120, Thailand
Tel. +66 2986 9213-9 Fax. +66 2516 5379

คุณสมบัตผิ ู้เข้ าศึกษามีดงั นีN
แบบ 1
1. เป็ นผู ้สํ า เร็ จ การศึ ก ษาขัJน ปริ ญญาตรี หลัก สู ต รด้า นแพทยศาสตร์ ทัน ตแพทยศาสตร์ สั ต ว
แพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรื อสาขาที>เกี>ยวข้อง จากมหาวิทยาลัยหรื อสถาบันที>สภามหาวิทยาลัย
รั บ รอง โดยมี ค ะแนนเฉลี> ย สะสมอย่างน้อ ย 3.25 และมี ป ระสบการณ์ ในการทําวิจ ยั ในสาขาที>
เกี>ยวข้อง โดยมี ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติซ> ึ งเป็ นที>ยอมรับอย่าง
น้อย 1 เรื> อง หรื อ
2. เป็ นผูส้ ําเร็ จการศึกษาหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ตหรื อเทียบเท่าในสาขาวิทยาศาสตร์ หรื อ
สาขาที>เกี>ยวข้องจากมหาวิทยาลัยหรื อสถาบันที>สภามหาวิทยาลัยรับรอง โดยมีคะแนนเฉลี>ยสะสม
ไม่ต>าํ กว่า 3.5 และมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติซ> ึ งเป็ นที>ยอมรับ
อย่างน้อย 1 เรื> อง
3. ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที>ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ซึ> งเป็ นอาจารย์ประจําหลักสู ตรและ ทํางาน
เต็มเวลาในคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรื อสถาบันที>เข้าร่ วมโครงการ
4. ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการของบัณฑิตศึกษา
แบบ 2
1. เป็ นผู ส้ ํ า เร็ จ การศึ ก ษาขัJน ปริ ญ ญาตรี ห ลัก สู ต รแพทยศาสตรบัณ ฑิ ต ทัน ตแพทยศาสตร์ สั ต ว
แพทยศาสตร์ โดยมี คะแนนเฉลี> ยสะสมไม่ ต> าํ กว่า 3.0 หรื อ เป็ นผูส้ ําเร็ จการศึ กษาขัJน ปริ ญ ญาตรี
หลักสู ตร วิท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต วิท ยาศาสตร์ ชีวภาพ หรื อสาขาที> เกี> ยวข้อง จากมหาวิท ยาลัยหรื อ
สถาบันที>สภา มหาวิทยาลัยรับรองโดยมีผลการศึกษาระดับเกียรตินิยม หรื อมีผลการเรี ยนดีเด่น โดย
มี คะแนนเฉลี> ยสะสม อย่างน้อย 3.25 และ/หรื อมี ประสบการณ์ ในการทําวิจยั ในสาขาที> เกี> ยวข้อง
โดยมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ใน วารสารทางวิชาการซึ> งเป็ นที>ยอมรับอย่างน้อย 1 เรื> อง หรื อ
2. เป็ นผูส้ ําเร็ จการศึ กษาหลักสู ตรวิท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต หรื อเที ยบเท่ า ในสาขาที> เกี> ยวข้อง จาก
มหาวิทยาลัยหรื อสถาบันที>สภามหาวิทยาลัยรับรอง โดยมีคะแนนเฉลี>ยสะสมไม่ต>าํ กว่า 3.25 หรื อ
3. เป็ นผูก้ าํ ลังศึ ก ษาในหลัก สู ต รวิท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต (สาขาชี ว เวชศาสตร์ ) ของมหาวิท ยาลัย
ธรรมศาสตร์ และมีผลการเรี ยนรายวิชาบังคับได้ระดับคะแนนเฉลี>ยสะสมไม่ต>าํ กว่า 3.50 ใน 2 ภาค
การศึกษาโดยจะต้องศึกษาตามแผนที>กาํ หนด
4. ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที>ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ซ> ึ งเป็ นอาจารย์ประจําหลักสู ตรและ ทํางาน
เต็มเวลาในคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรื อสถาบันที>เข้าร่ วมโครงการ
5. ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการของบันฑิตศึกษา
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การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษาและหลักเกณฑ์ ของคะแนนภาษาอังกฤษ
1. การคัดเลือกเข้าศึกษาจะพิจารณาจากผลสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ซึ> งจัดโดย คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่ TU-GET (ไม่ต>าํ กว่า 400
คะแนนในการรับเข้าศึกษา และ 500 คะแนนในปี การศึกษาแรก และ 550 คะแนนในการสอบผ่าน
ของหลัก สู ตร), TOEFL (paper based, 550; computer based, 213; หรื อ internet based, 79) หรื อ
IELTS (6.0)
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