
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเขา้ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการแปรรปูธรุกิจทางดิจิทัล 
วิชาเอกนโยบายและการบริหารดิจิทัล 

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564  

โดยที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการแปรรูปธุรกิจทางดิจิทัล วิชาเอกนโยบายและการบริหารดิจิทัล  วิทยาลัยนวัตกรรม ภาคการศึกษาที่ 1 
ปีการศึกษา 2564 (ระบบทวิภาค) จึงขอประกาศรายละเอียดวิธีการรับสมัครและการคัดเลือก ดังต่อไปนี ้

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา
 คุณสมบัติของผู ้ เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด ้วยการศ ึกษา  

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 หมวด 4 และมีคุณสมบัติดังนี้ 
1.1 เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่จ ากัดสาขาจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือ

ต่างประเทศที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ 
1.2 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การท างานด้านดิจิทัล ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหาร นักวิชาการ 

ผู้เช่ียวชาญ หรือผู้บริหารดิจิทัลของหน่วยงาน  

2. การรับสมัครและช าระเงิน
2.1 การร ับสม ัครผ ่ านระบบร ับสม ัครออนไลน ์  ต ั ้ งแต ่บ ัดน ี ้  –  ว ันท ี ่  5 กรกฎาคม พ.ศ.  2564

ที่เว็บไซต์ master.cituadmissions.in.th 
2.2 ค่าสมัคร 1,000 บาท 
2.3 การช าระเงนิจะต้องน าเอกสารที่ระบบออกใหไ้ปช าระเงนิ ที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ 

ช่ือบัญชี: วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่บัญชี 981-8-89988-1 (บัญชีออมทรัพย์) 
2.4 หลังจากช าระเงินเรียบร้อยแล้ว น าหลักฐานการโอนเงินอัปโหลดบนระบบรับสมัครออนไลน์ 
2.5 การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อวิทยาลัย ได้รับหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว 
หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ท่ี  

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 ให้ยื่นสมัครสอบผ่านระบบออนไลน์ของสถาบัน
ภาษาที่เว็บไซต์ http://litu.tu.ac.th   

3.4 ส าเนาบัตรประชาชน     จ านวน 1 ฉบับ 
3.5 ส าเนาเอกสารเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล (ถ้ามี)   จ านวน 1 ฉบับ 
ท้ังนี้ ผู้สมัครต้องน าหลักฐานตัวจริง และใบสมัครท่ีพิมพ์จากระบบมาแสดงในวันสอบ 

4. วิธีการคัดเลือก
4.1 การทดสอบความรู ้ ผู ้เข้าศึกษาจะต้องสอบข้อเขียนทดสอบความรู ้ทางคณิตศาสตร์ตามแนว GMAT

ที่ วิทยาลัยนวัตกรรมจัดสอบ 
4.2 การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ผู้เข้าศึกษาจะต้องส่งผลทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (TU-GET) ซึ่งจัดสอบ

โดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ ผลคะแนน TOEFL หรือ ผลคะแนน IELTS ทั้งนี ้ ผลคะแนน 
การทดสอบจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร 

4.3 การสอบสัมภาษณ์ 

5. จ านวนรับนักศึกษา 30  คน 

6. ก าหนดการรับสมัคร และการคัดเลือก

รายละเอียด ก าหนดการ 
รับสมัคร / ช าระเงินค่าสมัคร  
master.cituadmissions.in.th 

ตั้งแต่บดัน้ี – วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

ประกาศรายช่ือผูม้ีสทิธ์ิสอบข้อเขียน และสอบสมัภาษณ์ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
ก าหนดการสอบ 

วันสอบข้อเขียน วันอาทติย์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
เวลา 09.00 - 10.30 น. 

        วันสอบสมัภาษณ์ วันอาทติย์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
เวลา 10.30 - 12.00 น. 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา วันที่ 2 สงิหาคม พ.ศ. 2564 
วันข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม ่ เดือนสงิหาคม พ.ศ. 2564 
วันจดทะเบยีนเรยีนภาคเรยีนที่ 1/2564 เดือนสงิหาคม พ.ศ. 2564 
วันช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2564 เดือนสงิหาคม พ.ศ. 2564 
เปิดภาคการศึกษา 1/2564 เดือนสงิหาคม พ.ศ. 2564 
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7. การยื่นหลักฐานในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

เมื่อมหาวิทยาลัยประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาแล้ว ให้ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาด าเนินการบันทึกประวัติส่วนตัว
น ักศ ึกษาใหม่ และอัปโหลดหลักฐานแสดงการส  าเร ็จการศ ึกษาต่อไปนี ้  ท ี ่  http://www.reg.tu.ac.th 
ในวันข้ึนทะเบียนนักศึกษา มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธ์ิ 

7.1 ใบข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ 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 าเนาใบเปลี่ยนช่ือ – สกุล และยศ (ถ้ามี) 
7.6 ไฟล์รูปถ่ายสี (ชุดสูท หรือชุดสีสุภาพ) ขนาด 3 x 4 ซม. ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB ไฟล์นามสกุลเป็น JPG 
7.7 ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) ระบุข้อความว่า “สุขภาพแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา” 

8. เง่ือนไขการขึ้นทะเบียนนักศึกษา
8.1 ผู้ที่ผ่านการรับเข้าศึกษาต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนก าหนด

ภายใน 14 วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา เว้นแต่กรณีมีเหตุผลความจ าเป็นนายทะเบียนอาจอนุญาตผ่อนผัน 
การข้ึนทะเบียนได้ แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที 1 ของปีการศึกษาแรก 

ผู้ผ่านการรับเข้าศึกษาโดยใช้วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศต้องยื่นใบส าคัญแสดงวุฒิการศึกษาต่อวิทยาลัย
ในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วย แต่หากยังไม่สามารถน าส่งได้นายทะเบียนอาจผ่อนผันให้น ามาส่งภายหลัง 
แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาแรก 

8.2 ผู้ที่ขึ้นทะเบียนนักศึกษาสังกัดหลักสูตรใดแล้วย้ายหลักสูตรมิได้ เว้นแต่จะมีเหตุผลและความจ าเป็น  
ให้นักศึกษาย่ืนค าร้องพร้อมแสดงเหตุผลต่อคณบดีเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย 

การขอย้ายหลักสูตรจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยของหลักสูตรที่จะขอ  
ย้ายไปศึกษาและให้นับระยะเวลาการศึกษาต้ังแต่การศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย 

เมื่อได้รับความเห็นชอบตามวรรคสองแล้วให้นับระยะเวลาการศึกษาต้ังแต่เปน็นักศึกษาในหลกัสตูรเดิมด้วย 
8.3 หากมีการตรวจพบว่าผู้ซึ่งได้ข้ึนทะเบียนเปน็นักศึกษาไม่มีคุณสมบัติหรอืมีลกัษณะต้องห้ามตามข้อ 22 หรือ

ได้ใช้เอกสารหลักฐานประกอบการขึ ้นทะเบียนอันเป็นเท็จ ให้นายทะเบียนเสนอต่ออธิการบดีเพิกถอน  
การข้ึนทะเบียนการเป็นนักศึกษาผู้นั้น 

หากมีกรณีตามวรรคหนึ่งปรากฎข้ึนกับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว ให้อธิการบดีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เพิกถอนปริญญาบัตรของผู้นั้น  
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9. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักส ูตร 2 ปี คือ 220 ,000 บาท นักศึกษามีค่าใช้จ ่ายหลัก ได้แก่ 
ค่าหน่วยกิต ๆ ละ 3,000 บาท และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ  ของวิทยาลัยนวัตกรรม ภาคการศึกษาละ 20 ,000 บาท 
ยกเว้นภาคฤดูร้อน ทั ้งนี ้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื ่น ๆ เช่น ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การศึกษา และการศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ 

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายดังกล่าว เมื่อช าระแล้วจะไม่คืนให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ประกาศ ณ วันที่    กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  เจริญลาภนพรัตน์) 
รองอธิการบดฝี่ายวิชาการ 
ปฏิบัติการแทนอธิการบด ี
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