
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการแปรรปูธรุกิจทางดิจิทัล 

วิชาเอก วิทยาศาสตรขอมลู (Data Science) (หลักสูตรออนไลน) 

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2564  

โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เห็นสมควรเปดรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปรรูปธุรกิจทางดิจิทัล วิชาเอกวิทยาศาสตรขอมูล (Data Science) ของวิทยาลัย

นวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2564 จึงขอประกาศรายละเอียดวิธีการรับ

สมัคร ดังตอไปนี ้

1. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครเขาศึกษา

คุณสมบัติของผู เขาศึกษาตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 หมวด 4 และมีคุณสมบัติดังนี้ 

1.1 เปนผูที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาไมจำกัดสาขาจากสถาบันการศึกษาในประเทศ

หรือตางประเทศที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ   

1.2 หากเปนผูที่มีประสบการณการทำงานดานดิจิทัล ไมนอยกวา 1 ป หรือ เปนหรือเคยเปนผูบริหาร 

นักวิชาการ ผูเช่ียวชาญ หรือผูบริหารดิจิทัลของหนวยงาน จะไดรับการพิจารณาเปนกรณีพิเศษ 

1.3 สอบผานรายวิชาบังคับในหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนออนไลนผานอินเตอรเน็ต จำนวน 18 หนวยกิต 

โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมต่ำกวา 3.00 

1.4 สอบผานประมวลความรู (Comprehensive Examination) 

2. การรับสมัครและชำระเงิน

2.1 การรับสมัครผานระบบรับสมัครออนไลนของวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตั้งแตวันที่ 

20 พฤศจิกายน 2564 – 6 ธันวาคม 2564 ที่เว็บไซต master.cituadmissions.in.th 

2.2 คาสมัคร 1,000 บาท 

2.3 ชำระเงินเขาบัญชี: วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

     ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 981-8-89988-1 (บัญชีออมทรัพย) 

2.4 หลังจากชำระเงินเรียบรอยแลว อัพโหลดหลักฐานการโอนเงินบนระบบรับสมัครออนไลน 

2.5 การสมัครจะสมบูรณ เมื่อวิทยาลัยไดรับหลักฐานการโอนเงินคาสมัครเรียบรอยแลว 
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หากมีขอสงสัย สอบถามเพิ่มเติมไดท่ี 

1. E-mail: citu_admissions@citu.tu.ac.th

2. โทรศัพท 089-120-9902

3. ขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและรายละเอียดตาง ๆ ที่ http://www.citu.tu.ac.th

3. หลักฐานประกอบการรับสมัคร

3.1 สำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษา  จำนวน 1 ฉบับ 

 หรือสำเนาหนังสือรับรองวาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

3.2 สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี   จำนวน 1 ฉบับ 

3.3 หนังสือรับรองตามแบบของวิทยาลัย (Recommendation Letters) จำนวน 2 ฉบับ 

3.4 ผลสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS โดยผลสอบตองไมเกิน 2 ป นับถึงวันสมคัร 

จำนวน 1 ฉบับ กรณีผูสมัครยังไมมีผลสอบภาษาอังกฤษ สามารถยื่นภายหลังได ตามขอกำหนดของหลักสูตร หรือ

สมัครสอบ TU-GET ผานเว็บไซต http://litu.tu.ac.th   

3.5 สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ 

3.6 สำเนาเอกสารเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล (ถามี) จำนวน 1 ฉบับ 

3.7 ใบคำรองขอโอนรายวิชาและหนวยกิต  จำนวน 1 ฉบับ 

4. กำหนดการรับสมัคร

รายละเอียด กำหนดการ 

รับสมัคร / ชำระเงินคาสมัคร master.cituadmissions.in.th 20 พฤศจิกายน 2564 – 6 ธันวาคม 2564 

ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา ผาน 3 ชองทางดังนี้ 

1) www.citu.tu.ac.th

2) master.cituadmissions.in.th

3) www.facebook.com/citu.tu

20 ธันวาคม 2564 

วันข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม เดือนมกราคม 2565 

วันจดทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2564 

(ทาง www.reg.tu.ac.th) 

4-6 มกราคม 2565 

วันชำระคาธรรมเนียมการศึกษา ผาน TU GREATS APP 7-8 มกราคม 2565 

เปดภาคการศึกษา 2/2564 10 มกราคม 2565 
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5. การยื่นหลักฐานในวันขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา

เมื่อมหาวิทยาลัยประกาศผลการสอบคัดเลือกผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาแลว ใหผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาดำเนินการบันทึก

ประวัติสวนตัวนักศึกษาใหม และอัพโหลดหลักฐานแสดงการสำเร็จการศึกษาตอไปนี้ ที่ http://www.reg.tu.ac.th 

ในวันข้ึนทะเบียนนักศึกษา มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธ์ิ 

5.1 ใบข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม ที่พิมพจากระบบของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา 

5.2 สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา หรือสำเนาหนังสือรับรองวาสำเร็จ

การศึกษา 1 ฉบับ  

5.3 สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript ฉบับภาษาอังกฤษ) 1 ฉบับ  

5.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ 1 ฉบับ 

5.5 สำเนาใบเปลี่ยนช่ือ – สกุล และยศ (ถามี) 

5.6 ไฟลรูปถายสี (ชุดสูท หรือชุดสีสุภาพ) ขนาด 5 x 6 ซม. ความละเอียดภาพ 600 dpi. ไฟลนามสกุล

เปน JPG 

5.7 ใบรับรองแพทย (ออกใหไมเกิน 6 เดือน) ระบุขอความวา “สุขภาพแข็งแรงไมเปนอุปสรรคตอ

การศึกษา” 

6. เง่ือนไขการขึ้นทะเบียนนักศึกษา

6.1 ผูที่ผานการรับเขาศึกษาตองข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการที่นายทะเบียนกำหนด 

ภายใน 14 วัน นับแตวันเปดภาคการศึกษา เวนแตกรณีมีเหตุผลความจำเปนนายทะเบียนอาจอนุญาตผอนผันการ

ข้ึนทะเบียนได แตตองไมเกินภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาแรก 

ผูผานการรับเขาศึกษาโดยใชวุฒิการศึกษาจากตางประเทศตองยื่นใบสำคัญแสดงวุฒิการศึกษาตอวิทยาลัย

ในวันข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาดวย แตหากยังไมสามารถนำสงไดนายทะเบียนอาจผอนผันใหนำมาสงภายหลัง แต

ตองไมเกินภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาแรก 

6.2 ผูที่ขึ้นทะเบียนนักศึกษาสังกัดหลักสูตรใดแลวยายหลักสูตรมิได เวนแตจะมีเหตุผลและความจำเปนให

นักศึกษาย่ืนคำรองพรอมแสดงเหตุผลตอคณบดีเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการประจำวิทยาลัย 

การขอยายหลักสูตรจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำวิทยาลัยของหลกัสูตรทีจ่ะขอยาย

ไปศึกษาและใหนับระยะเวลาการศึกษาต้ังแตการศึกษาในหลักสูตรเดิมดวย 

เมื่อไดรับความเห็นชอบตามวรรคสองแลวใหนับระยะเวลาการศึกษาต้ังแตเปนนักศึกษาในหลกัสตูรเดิมดวย 

6.3 หากมีการตรวจพบวาผูซึ่งไดข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาไมมีคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ 22 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 หรือไดใชเอกสารหลักฐาน

ประกอบการข้ึนทะเบียนอันเปนเท็จ ใหนายทะเบียนเสนอตออธิการบดีเพิกถอนการข้ึนทะเบียนการเปนนักศึกษา 

ผูนั้น 

หากมีกรณีตามวรรคหนึ่งปรากฎข้ึนกับผูที่สำเร็จการศึกษาไปแลว ใหอธิการบดีเสนอตอสภามหาวิทยาลัย

เพิกถอนปริญญาบัตรของผูนั้น  
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7. คาใชจายในการศึกษา

ประมาณการคาใชจายตอหัวนักศึกษาตลอดระยะเวลาหลักสูตร 2 ป คือ 153 ,000 บาทตอคน โดยมีการ

บริหารจัดการเปนโครงการบริการการศึกษา (เพื่อรับปริญญา) (โครงการพิเศษ) นักศึกษามีคาใชจายหลัก ไดแก  คา

เร ียนรายว ิชาออนไลนและคาสอบเพื ่อเก ็บหนวยกิตรายว ิชาละ 4 ,500 บาท ค าสอบประมวลความรู

(Comprehensive Examination) ครั้งละ 5,000 บาท คาลงทะเบียนการคนควาอิสระหนวยกิตละ 8 ,000 บาท 

คาธรรมเนียมพิเศษของวิทยาลัยนวัตกรรมภาคการศึกษาละ 5 ,000 บาท และคาธรรมเนียมการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย (หลังจากข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาธรรมศาสตรแลว) 

หมายเหตุ : คาใชจายดังกลาว เมื่อชำระแลวจะไมคืนให ไมวากรณีใด ๆ 

ประกาศ ณ วันที่  ǰǰǰóùýÝĉÖć÷î พ.ศ. 2564 

	รองศาสตราจารยĝ ดร.ǰพิภพ อุดร) 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

ระบบรับสมัคร Data Science 

master.cituadmissions.in.th 
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