ประกาศฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง การสมัครสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ครัง้ ที่ 1/2564
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปรรูปธุรกิจทางดิจิทลั
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ขอ้ มูล (Data Science) (หลักสูตรออนไลน์)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
.............................................................................................
โดยที่ ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบประมวลความรู้
ครั้งที่ 1/2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปรรูปธุรกิจทางดิจิทัล วิชาเอก วิทยาศาสตร์
ข้อมูล (Data Science) (หลักสูตรออนไลน์ ) หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2563 ฝ่ายวิช าการจึง ขอประกาศ
กาหนดการรับสมัครและหลักเกณฑ์ในการสอบ ตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติของผูม้ สี ทิ ธิส์ มัครสอบประมวลความรู้
1.1 ผู้สมัครมีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ เมื่อศึกษารายวิชาบังคับ จานวน 12 วิชาและจะต้องมีหน่วยกิต
สะสมไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
1.2 ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 3.00
2. การรับสมัครและชาระเงิน
2.1 การรับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2564 – 4 กรกฎาคม 2564 ที่
เว็บไซต์ https://www.skilllane.com/
2.2 ค่าสมัครสอบประมวลความรู้ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ชาระผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์
สาหรับรายละเอียดวิธีการชาระเงิน สามารถดูได้ที่ https://bit.ly/2T27O9G
3. กาหนดการรับสมัครสอบประมวลความรู้
รายละเอียด
รับสมัครสอบประมวลความรู้
ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ www.skilllane.com
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
และรายละเอียดการสอบ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
เว็บไซต์วิทยาลัยนวัตกรรม www.citu.tu.ac.th
https://tuxsablog.skilllane.com/category/news-and-updates
https://www.facebook.com/tuxsaofficial

กาหนดการ
28 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2564
พุธ 7 กรกฎาคม 2564
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รายละเอียด
การสอบข้อเขียน (รูปแบบ Online)
การสอบสัมภาษณ์ (รูปแบบ Online)
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านประมวลความรู้ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
เว็บไซต์วิทยาลัยนวัตกรรม www.citu.tu.ac.th
https://tuxsablog.skilllane.com/category/news-and-updates
https://www.facebook.com/tuxsaofficial

กาหนดการ
อาทิตย์ 11 กรกฎาคม 2564
เวลา 13.00 – 16.00 น.
เสาร์ 17 กรกฎาคม 2564
เวลา 13.00 – 16.00 น.
ศุกร์ 23 กรกฎาคม 2564

สาหรับผู้ที่สอบผ่านประมวลความรู้ สามารถสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปรรูปธุรกิจทางดิจิทัล วิชาเอก วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) สังกัดวิทยาลัย
นวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ โดยวิทยาลัยนวัตกรรมจะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระหว่างวันที่
24-29 กรกฎาคม 2564 ส าหรับรายละเอียดการสมัครเข้าศึกษาจะประกาศแจ้งให้ทราบทางช่องทางต่าง ๆ
ดังนี้
เว็บไซต์วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ www.citu.tu.ac.th
https://tuxsablog.skilllane.com/category/news-and-updates
https://www.facebook.com/tuxsaofficial
4. รูปแบบการสอบประมวลความรู้
4.1 การสอบข้อเขียน (รูปแบบ Online)
รายละเอียด
การสอบข้อเขียน ผ่าน Microsoft Teams เป็นข้อสอบอัตนัย จ านวน
3 ข้อ ลักษณะการสอบแบบ Open Book ระยะเวลาการสอบ 3 ชั่วโมง
โดยวิทยาลัยจะส่งรายละเอียดการสอบ วิธีการรับ-ส่งข้อสอบให้ผู้สมัคร
ทางอีเมล ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564

กาหนดการ
อาทิตย์ 11 กรกฎาคม 2564
เวลา 13.00 – 16.00 น.

4.2 การสอบสัมภาษณ์ (รูปแบบ Online)
รายละเอียด
การสอบสัมภาษณ์ ผ่าน Microsoft Teams ใช้เวลาสอบคนละ 15 นาที
โดยวิ ท ยาลั ย จะส่ ง Link การเข้ า สอบสั ม ภาษณ์ ใ ห้ ผ ู ้ ส มั ค รทางอี เ มล
ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564

กาหนดการ
เสาร์ 17 กรกฎาคม 2564
เวลา 13.00 – 16.00 น.
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5. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
5.1 กรณีสอบถามเกี่ยวกับระบบรับสมัครออนไลน์ ติดต่อ
Line Official : @TUXSA
โทรศัพท์ 081-9967150 (ทุกวัน เวลา 9.00 - 17.00 น.)
5.2 กรณีสอบถามเกี่ยวกับการสอบหรือรายละเอียดของหลักสูตร ติดต่อ
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
www.citu.tu.ac.th > https://www.citu.tu.ac.th/contact-us/
E-Mail : edu_lb@citu.tu.ac.th โทรศัพท์ 089-1603560 (วันและเวลาราชการ 8.30 - 16.30 น.)

ประกาศ ณ วันที่ 9

มิถุนายน พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารย์ ดร. พิภพ อุดร)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

