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เพื;อให้บณ
ั ฑิตที;สาํ เร็ จการศึกษาในหลักสู ตรมีลกั ษณะดังนีG
1. มีความรู ้ความสามารถเป็ นเลิศทัGงทางด้านวิทยาศาสตร์ ชีวภาพและวิทยาศาสตร์ สุขภาพโดยให้
มี มาตรฐาน และ ก้าวทันกับความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในปั จจุบนั เพื;อ
ตอบสนองต่ อ การขาด แคลนของประเทศทัG งในด้ า นของความขาดแคลนอาจารย์ใ น
มหาวิทยาลัยและ นักวิจยั ระดับสู งในสถาบันการวิจยั อื;นๆ
2. มี ค วามรู ้ ค วามสามารถในการคิ ด ค้น งานวิจ ยั ที; มี คุ ณ ภาพและเหมาะต่ อ การพัฒ นาทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
3. มี วิสัยทัศน์ คุณ ธรรมและจริ ยธรรมที; ดี รวมทัGงมี ศกั ยภาพที; จะพัฒ นาตนเองได้อย่างต่อเนื; อง
สามารถเป็ นผูน้ ํา ทาง วิ ช าการ อัน จะเป็ นปั จ จัย สํา คัญ ต่ อ การพัฒ นาด้า นวิ ท ยาศาสตร์ ข อง
ประเทศ
ระบบการจัดการศึกษา
ใช้ระบบการศึ กษาแบบทวิภาคและจัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ โดยใน 1 ปี การศึ กษา
แบ่งเป็ น 2 ภาค การศึกษาปกติ ซึ; งมีระยะการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเป็ นภาคฤดูร้อนโด้โดย
ใช้ เวลาการศึกษา ไม่นอ้ ยกว่า 8 สัปดาห์ แต่ให้เพิ;มชัว; โมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคปกติ
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คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
1. เป็ นผู ้ สํ า เร็ จการศึ ก ษาขัG นปริ ญ ญ าตรี ห ลั ก สู ตรสาขาแพ ทยศาสตร์ ทั น ตแพ ทยศาสตร์
สั ต วแพทยศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ หรื อสาขาที; เกี; ย วข้อ งจากมหาวิ ท ยาลัย หรื อสถาบัน ที; ส ภา
มหาวิทยาลัยรับรอง โดยมีคะแนนเฉลี;ยสะสมไม่ต;าํ กว่า 2.50 ในกรณี ที;มีคะแนนเฉลี;ยสะสมตํ;ากว่า
2.50 จะต้องมีประสบการณ์ ทํางานในสาขาที;เกี;ยวข้องมาไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี และได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการดําเนินการหลักสู ตรบัณฑิตศึกษา
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 ต ร), TOEFL (paper based, 550; computer based, 213; หรื อ internet based, 79) หรื อ
IELTS 6.0)
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