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ภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2565  

โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปรรูปธุรกิจทางดิจิทัล วิชาเอก วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) (หลักสูตรออนไลน์) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ของวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 

2565 จึงขอประกาศรายละเอียดวิธีการรับสมัคร ดังต่อไปนี้ 

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 หมวด 4 และมีคุณสมบัติดังนี้ 

1.1 เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่จ ากัดสาขาจากสถาบันการศึกษาในประเทศ

หรือต่างประเทศ  

1.2 หากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การท างานด้านดิจิทัล ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือเป็นผู้บริหาร นักวิชาการ

ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้บริหารดิจิทัลของหน่วยงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

1.3 สอบผ่านรายวิชาบังคับในหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต จ านวน 18 หน่วยกิต 

โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมต่่ ากว่า 3.00 

1.4 สอบผ่านประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 

2. การรับสมัครและช าระเงิน

2.1 การรับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ของวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 

12 – 18 กรกฎาคม 2565 ที่เว็บไซต์ master.cituadmissions.in.th 

2.2 ค่าสมัคร 1,000 บาท 

2.3 ช าระเงินเข้าบัญชี: วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

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

2.4 หลังจากช าระเงินเรียบร้อยแล้ว อัปโหลดหลักฐานการโอนเงินบนระบบรับสมัครออนไลน์ 

2.5 การสมัครจะสมบูรณ์ เมื่อวิทยาลัยได้รับหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว 
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หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

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

2. โทรศัพท์ 02-623-5055-8 ต่อ 4115 หรือ 061-6737475 (วนัและเวลาราชการ 8.30 - 16.30 น.)

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

3. หลักฐานประกอบการรับสมัคร

3.1 ส าเนาปริญญาบัตรหรือส าเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษา  จ านวน 1 ฉบับ 

     หรือส าเนาหนังสือรับรองว่าส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  

3.2 ส าเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี   จ านวน 1 ฉบับ 

3.3 หนังสือรับรองตามแบบของวิทยาลัย (Recommendation Letters) จ านวน 2 ฉบับ 

3.4 ผลสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS โดยผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร 

จ านวน 1 ฉบับ กรณีผู้สมัครยังไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ สามารถยื่นภายหลังได้ ตามข้อก าหนดของหลักสูตร หรือ

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

3.5 ส าเนาบัตรประชาชน  จ านวน 1 ฉบับ 

3.6 ส าเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ 

3.7 ใบค าร้องขอโอนรายวิชาและหน่วยกิต  จ านวน 1 ฉบับ 

4. ก าหนดการรับสมัคร

รายละเอียด ก าหนดการ 

รับสมัคร / ช าระเงินค่าสมัคร master.cituadmissions.in.th 12 – 18 กรกฎาคม 2565 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่าน 3 ช่องทางดังนี้ 

1) www.citu.tu.ac.th

2) master.cituadmissions.in.th

3) www.facebook.com/citu.tu

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 

วันขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 25 – 27 กรกฎาคม 2565 

วันจดทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2565 

(ทาง www.reg.tu.ac.th) 

25 – 27 กรกฎาคม 2565 

วันช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่าน TU GREATS APP 28 – 30 กรกฎาคม 2565 

เปิดภาคการศึกษา 1/2565 วันที่ 8 สิงหาคม 2565 
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5. การยื่นหลักฐานในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

เมื่อมหาวิทยาลัยประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาด าเนินการบันทึก

ประวัติส่วนตัวนักศึกษาใหม่ และอัปโหลดหลักฐานแสดงการส าเร็จการศึกษาต่อไปนี้ ที่ http://www.reg.tu.ac.th 

ในวันขึ้นทะเบียนนักศึกษา มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ 

5.1 ใบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ที่พิมพ์จากระบบของส านักงานทะเบียนนักศึกษา 

5.2 ส าเนาปริญญาบัตร หรือส าเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา หรือส าเนาหนังสือรับรองว่าส าเร็จ

การศึกษา 1 ฉบับ  

5.3 ส าเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript ฉบับภาษาอังกฤษ) 1 ฉบับ  

5.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ 1 ฉบับ 

5.5 ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล และยศ (ถ้ามี) 

5.6 ไฟล์รูปถ่ายสี (ชุดสูท หรือชุดสีสุภาพ) ขนาด 5 x 6 ซม. ความละเอียดภาพ 600 dpi. ไฟล์นามสกุล

เป็น JPG  

5.7 ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) ระบุข้อความว่า “สุขภาพแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษา” 

6. เงื่อนไขการขึ้นทะเบียนนักศึกษา

6.1 ผู้ที่ผ่านการรับเข้าศึกษาต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนก าหนด 

ภายใน 14 วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา เว้นแต่กรณีมีเหตุผลความจ าเป็นนายทะเบียนอาจอนุญาตผ่อนผันการ

ขึ้นทะเบียนได้ แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาแรก 

ผู้ผ่านการรับเข้าศึกษาโดยใช้วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศต้องยื่นใบส าคัญแสดงวุฒิการศึกษาต่อวิทยาลัย

ในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วย แต่หากยังไม่สามารถน าส่งได้นายทะเบียนอาจผ่อนผันให้น ามาส่งภายหลัง แต่

ต้องไม่เกินภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาแรก 

6.2 ผู้ที่ขึ้นทะเบียนนักศึกษาสังกัดหลักสูตรใดแล้วย้ายหลักสูตรมิได้ เว้นแต่จะมีเหตุผลและความจ าเป็นให้

นักศึกษายื่นค าร้องพร้อมแสดงเหตุผลต่อคณบดีเพ่ือขออนุมัติจากคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย 

การขอย้ายหลักสูตรจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยของหลักสูตรที่จะขอย้าย

ไปศึกษาและให้นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่การศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย 

เมื่อได้รับความเห็นชอบตามวรรคสองแล้วให้นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย 

6.3 หากมีการตรวจพบว่าผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 22 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 หรือได้ใช้เอกสารหลักฐาน

ประกอบการขึ้นทะเบียนอันเป็นเท็จ ให้นายทะเบียนเสนอต่ออธิการบดีเพิกถอนการขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษา 

ผู้นั้น 

หากมีกรณีตามวรรคหนึ่งปรากฎขึ้นกับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว ให้อธิการบดีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

เพิกถอนปริญญาบัตรของผู้นั้น  
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7. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา 

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาตลอดระยะเวลาหลักสูตร 2 ปี คือ 153,000 บาทต่อคน โดยมีการ

บริหารจัดการเป็นโครงการบริการการศึกษา (เพ่ือรับปริญญา) (โครงการพิเศษ) นักศึกษามีค่าใช้จ่ายหลัก ได้แก่  ค่า

เรียนรายวิชาออนไลน์และค่าสอบเ พ่ือเก็บหน่วยกิตรายวิชาละ 4 ,500 บาท ค่าสอบประมวลความรู้

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

ค่าธรรมเนียมพิเศษของวิทยาลัยนวัตกรรมภาคการศึกษาละ 5 ,000 บาท และค่าธรรมเนียมการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย (หลังจากขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์แล้ว) 

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายดังกล่าว เมื่อช าระแล้วจะไม่คืนให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

      

ประกาศ ณ วันที่         กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 

     (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์) 

     ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายรับเข้าศึกษา 

     ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

    
ระบบรับสมัคร Data Science 
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