
ประกาศฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ครั้งที่ 2/2565 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปรรูปธุรกิจทางดิจิทัล 

วิชาเอก วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) (หลักสูตรออนไลน์) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

--------------------------------------------------- 

ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบประมวลความรู้  

(Comprehensive Examination) ครั้งที่ 2/2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปรรูปธุรกิจ

ทางดิจิทัล วิชาเอก วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) (หลักสูตรออนไลน์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

เพ่ือสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ จ านวน 6 คน รายละเอียด ดังนี้  

ล าดับที่ เลขทะเบียนศิษย์ธรรมศาสตร์ ชื่อ - นามสกุล 

1 6390005014 นาย ปิติพัฒน์ คณานุรักษ์ 
2 6390013945 นาย ธีรวุฒิ ขุนนะ 

3 6490007961 นาย พงศ์ศานติ์ กลิ่นศรีสุข 

4 6490011089 นาย ธีรวัฒน์ เหล่าสมบัติ 
5 6490018198 นาย อัครพล พรหมพิริยะพงษ ์

6 6490023385 นาย นริศ เหมือนแก้ว 

1. การสอบข้อเขียน

1.1 ก าหนดการ 

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ระยะเวลาการสอบ 3 ชั่วโมง ผ่านระบบออนไลน์ 

Microsoft Teams ข้อสอบอัตนัย จ านวน 3 ข้อ ลักษณะการสอบแบบ Open Book 

1.2 วิธีการสอบข้อเขียนแบบออนไลน์ 

(1) ผู้เข้าสอบดาวน์โหลดโปรแกรม Microsoft Teams ล่วงหน้า ตรวจสอบการใช้งานอินเทอร์เน็ต

และจัดเตรียม Computer, Notebook, Tablet หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในการสอบ เช่น สายชาร์จแบตเตอรี่ 

เพ่ือให้พร้อมใช้งานในวันสอบ 



 
 

(2) วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยจะส่ง Link ห้องสอบไปยังอีเมลของผู้เข้าสอบตามที่ได้

ลงทะเบียนไว้ 

(3) วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ให้ผู้เข้าสอบกด Link เข้าห้องสอบ และกด Join เพ่ือเข้าห้องสอบ

ก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 10 นาที โดยให้เตรียมบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนการเข้าสอบกับกรรมการคุมสอบ  

(4) เมื่อเข้าห้องสอบบนระบบ Microsoft Teams เรียบร้อยแล้ว กรรมการคุมสอบจะชี้แจงระเบียบ

การสอบ และส่ง Link ข้อสอบไปยังอีเมลของผู้เข้าสอบ ในเวลา 08.55 น. 

(5) ระหว่างสอบ ผู้เข้าสอบต้องเปิดกล้องขณะท าข้อสอบตลอดเวลา และไม่อนุญาตให้ลุกจากที่นั่ง

สอบทุกกรณี หากเกิดปัญหาขณะท าสอบให้ติดต่อกรรมการคุมสอบทันที และถ่ายภาพหน้าจอที่มีปัญหาขณะนั้น 

เพ่ือแสดงเป็นหลักฐาน 

(6) ผู้เข้าสอบสามารถค้นคว้าจากหนังสือ ต ารา เอกสารการเรียน สมุดบันทึกต่าง ๆ หรือบนอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต    

(7) ในระหว่างสอบห้ามผู้เข้าสอบสื่อสารกับบุคคลและสืบค้นเนื้อหาผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุก

กรณี  

(8) ระหว่างสอบให้ผู้เข้าสอบจัดวางอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ Computer, Notebook, Tablet หรือ

อุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่มีกล้องในต าแหน่งที่กรรมการคุมสอบสามารถมองเห็นการท าสอบและตัวผู้เข้าสอบได้ชัดเจน   

(9) ห้ามคัดลอกข้อสอบหรือเผยแพร่ข้อสอบเด็ดขาด  

(10) เมื่อท าข้อสอบเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งข้อสอบโดยกด “Submit” เพ่ือเป็นการยืนยันการส่งค าตอบ 

ภายในเวลา 12.00 น. หากผู้เข้าสอบไม่ส่งค าตอบในเวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบ   

 

2. การสอบสัมภาษณ์  

2.1 ก าหนดการ  

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams ใช้เวลา

สอบประมาณ คนละ 10 นาที 

2.2 วิธีการสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ 

(1) ผู้เข้าสอบดาวน์โหลดโปรแกรม Microsoft Teams ล่วงหน้า ตรวจสอบการใช้งานอินเทอร์เน็ต

และจัดเตรียม Computer, Notebook, Tablet หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในการสอบ เช่น สายชาร์จแบตเตอรี่ 

เพ่ือให้พร้อมใช้งานในวันสอบ 

(2) วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยจะส่ง Link ห้องสอบ ไปยังอีเมลของผู้เข้าสอบตามที่ได้

ลงทะเบียนไว้ 

(3) วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ให้ผู้เข้าสอบกด Link ห้องสอบ และกด Join เพ่ือเข้าห้องสอบก่อน

เวลาอย่างน้อย 10 นาที โดยให้เตรียมบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนการเข้าสอบกับกรรมการคุมสอบ 

(4) ในระหว่างการสอบ ผู้สอบต้องเปิดกล้องและปรากฏตัวหน้ากล้องตลอดการสอบ  



3. ประกาศรายช่ือผู้สอบผ่านประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ครั้งที่ 2/2565

วิทยาลัยนวัตกรรม จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านประมวลความรู้ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ผ่าน 

4 ช่องทาง ดังนี้ 

- อีเมลของผู้สมัครสอบ

- เว็บไซต์วิทยาลัยนวัตกรรม https://www.citu.tu.ac.th

- https://tuxsablog.skilllane.com/category/news-and-updates

- https://www.facebook.com/tuxsaofficial

4. ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2565

ส าหรับผู้ที่สอบผ่านประมวลความรู้ สามารถสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปรรูปธุรกิจทางดิจิทัล วิชาเอก วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) (หลักสูตร

ออนไลน์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2565 (รายละเอียดจะ

ประกาศแจ้งให้ทราบในภายหลัง)  

5. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

https://www.citu.tu.ac.th > https://www.citu.tu.ac.th/contact-us  

อีเมล citu_admissions@citu.tu.ac.th 

โทรศัพท์ 02 623 5055 ต่อ 4115 หรือ 061 673 7475 (วันและเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น.) 

ประกาศ ณ วันที่     พฤศจิกายน 2565 

  (รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร) 

    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
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