
  
ประกาศมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

เรือ่ง  การรบัสมคัรบคุคลเขา้ศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 
หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาการจดัการมรดกวฒันธรรมและอตุสาหกรรมสรา้งสรรค์ 

วิทยาลัยนวตักรรม มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
ประจ าภาคการศกึษา 2 / 2563  ระบบทวภิาค 

 
โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครผู้ประสงค์จะเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตร 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  ของวิทยาลัยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอประกาศรายละเอียดวิธีการรับสมัครและการคัดเลือกดังต่อไปนี้ 

 
1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 22 และมีคุณสมบัติดังนี้ 
1.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ 
1.2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาที่มีความสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 

จากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ 
2. การรับสมัครและช าระเงิน 

2.1 การรับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ที่เว็บไซต์ 
 master.cituadmissions.in.th 
2.2 ค่าสมัคร 1,000 บาท 
2.3 การช าระเงินจะต้องน าเอกสารที่ระบบออกให้ไปช าระเงิน ที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ 
 ชื่อบัญชี: วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่บัญชี 981-8-89988-1 (บัญชีออมทรัพย์) 
2.4 หลังจากช าระเงินเรียบร้อยแล้ว น าหลักฐานการโอนเงินอัพโหลดบนระบบรับสมัครออนไลน์ 
2.5 การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อวิทยาลัย ได้รับหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว 
หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  

1) E-mail: citu_admissions@citu.tu.ac.th   
2) โทรศัพท์ 02-623-5055-8 ต่อ 4115 
3) ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและรายละเอียดต่าง ๆ ที่ http://www.citu.tu.ac.th  
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3. หลักฐานประกอบการรับสมัคร 
3.1 หนังสือรับรองตามแบบของวิทยาลัย   จ านวน 2 ฉบับ 
3.2 ส าเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript ฉบับภาษาอังกฤษ)  จ านวน 1 ฉบับ 
3.3 ผลสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS โดยผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร    

จ านวน 1 ฉบับ กรณีผู้สมัครยังไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ TU-GET ให้ยื่นสมัครสอบผ่านระบบออนไลน์ของ
สถาบันภาษาที่เว็บไซต์ http://litu.tu.ac.th  

3.4 ส าเนาบัตรประชาชน     จ านวน 1 ฉบับ 
3.5 ส าเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)   จ านวน 1 ฉบับ 

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องน าหลักฐานตัวจริงและใบสมัครที่พิมพ์จากระบบมาแสดงในวันสอบ 
4. วิธีการคัดเลือก 

4.1 ต้องผ่านการสอบข้อเขียน (เฉพาะผู้ที่มิได้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการมรดก
วัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

4.2 ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ 
4.3 ต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELS โดยผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร 
4.4 เงื่อนไขอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรม 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
5. จ านวนรับนักศึกษา 30  คน 
6. ก าหนดการรับสมัคร และการคัดเลือก                                                                                                                    

 
 
 
 

รายละเอยีด ก าหนดการ 

รับสมัคร / ช าระเงินค่าสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 
และสอบสัมภาษณ์ 

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

ก าหนดการสอบ  
วันสอบข้อเขียน 
วันสอบสัมภาษณ ์

วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2563   เวลา 09.00 – 10.30 น. 
วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2563   เวลา 10.30 – 12.00 น. 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

วันขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ วันที่ 5 - 9 มกราคม พ.ศ. 2564 

วันจดทะเบียนเรียนภาคการศึกษา 2/2563 วันที่ 7 - 9 มกราคม พ.ศ. 2564 
เปิดภาคการศึกษา 2/2563 วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 
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7. การยื่นหลักฐานในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
เมื่อมหาวิทยาลัยประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ด าเนินการบันทึก

ประวัติส่วนตัวนักศึกษาใหม่ และอัพโหลด หลักฐานแสดงการส าเร็จการศึกษาต่อไปนี้ ที่ http://www.reg.tu.ac.th 
ในวันขึ้นทะเบียนนักศึกษา มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ 

7.1 ใบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ที่พิมพ์จากระบบของส านักงานทะเบียนนักศึกษา 
7.2 ส าเนาปริญญาบัตร หรือส าเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา หรือส าเนาหนังสือรับรองว่าส าเร็จการศึกษา 1 ฉบับ  
7.3 ส าเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript ฉบับภาษาอังกฤษ) 1 ฉบับ  
7.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ 1 ฉบับ 
7.5 ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล และยศ (ถ้ามี) 
7.6 ไฟล์รูปถ่ายสี (ชุดสูท หรือชุดสีสุภาพ) ขนาด 3 x 4 ซม. ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB ไฟล์นามสกุลเป็น JPG 
7.7 ใบรับรองแพทย ์(ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) ระบุข้อความว่า “สุขภาพแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา” 

 
ค่าใชจ้า่ยในการศกึษา 

 
 ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาตลอดระยะเวลาหลักสูตร 2 ปี คือ 184,920 บาทต่อคน 

โดยมีการบริหารจัดการเป็นโครงการบริการการศึกษา (เพ่ือรับปริญญา) (โครงการพิเศษ) นักศึกษามีค่าใช้จ่ายหลัก
ได้แก่ ค่าหน่วยกิต ๆ ละ 3,000 บาท และค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ของวิทยาลัยนวัตกรรมภาคการศึกษาละ 20,000 
บาท ยกเว้นภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาตลอดระยะเวลาหลักสูตรนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการศึกษาดู
งานต่างประเทศ 

หมายเหตุ :  ค่าใช้จ่ายดังกล่าว เมื่อช าระแล้วจะไม่คืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ 
       
 
            ประกาศ ณ วันที่          กันยายน  พ.ศ. 2563 
       
 
             (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์) 
                                           รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
                                   ปฏิบตัิการแทนอธิการบดี 
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