
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปรรปูธุรกิจทางดิจทิัล 
วิชาเอกวิทยาศาสตรขอมลู (Data Science)  
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ภาคการศึกษาที ่1 ปการศึกษา 2564  

โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เห็นสมควรเปดรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปรรูปธุรกิจทางดิจิทัล วิชาเอกวิทยาศาสตรขอมูล (Data Science) ของวิทยาลัย
นวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2564 จึงขอประกาศรายละเอียดวิธีการรับ
สมัคร ดังตอไปน้ี 

1. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครเขาศึกษา
คุณสมบัติของผูเขาศึกษาตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 หมวด 4 และมีคุณสมบัติดังนี ้
1.1 เปนผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาไมจํากัดสาขาจากสถาบันการศึกษาในประเทศ

หรือตางประเทศท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ   
1.2 หากเปนผูที่มีประสบการณการทํางานดานดิจิทัล ไมนอยกวา 1 ป หรือ เปนหรือเคยเปนผูบริหาร 

นักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญ หรือผูบริหารดิจิทัลของหนวยงาน จะไดรับการพิจารณาเปนกรณีพิเศษ 

1.3 สอบผานรายวิชาบังคับในหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนออนไลนผานอินเตอรเน็ต จํานวน 18 หนวยกิต 
โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสม ไมต่ํากวา 3.00 

1.4 สอบผานประมวลความรู (Comprehensive Examination) 

2. การรับสมัครและชําระเงิน
2.1 การรับสมัครผานระบบรับสมัครออนไลนของวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตั้งแตวันท่ี 

27 – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 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 สอบถามเพิ่มเติมไดที่ 
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 นับถึงวันสมัคร 
จํานวน 1 ฉบับ กรณีผูสมัครยังไมมีผลสอบภาษาอังกฤษ สามารถย่ืนภายหลังได ตามขอกําหนดของหลักสูตร หรือ
สมัครสอบ TU-GET ผานเว็บไซต http://litu.tu.ac.th   

3.5 สําเนาบัตรประชาชน  จํานวน 1 ฉบับ 

3.6 สําเนาเอกสารเปล่ียนชื่อ – นามสกุล (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ 

3.7 ใบคํารองขอโอนรายวิชาและหนวยกิต  จํานวน 1 ฉบับ 

4. กําหนดการรับสมัคร

5. การยื่นหลกัฐานในวันขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
เมื่อมหาวิทยาลัยประกาศผลการสอบคัดเลือกผูมีสิทธิ์เขาศึกษาแลว ใหผูมีสิทธิ์เขาศึกษาดําเนินการบันทึก

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

ในวันขึ้นทะเบียนนักศึกษา มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์ 

รายละเอียด กําหนดการ 
รับสมัคร / ชําระเงินคาสมัคร master.cituadmissions.in.th ตั้งแตวันท่ี 27 - 31 กรกฎาคม 2564 
ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาศึกษา ผาน 3 ชองทาง ดังนี ้

1) www.citu.tu.ac.th
2) master.cituadmissions.in.th
3) www.facebook.com/citu.tu

วันท่ี 3 สิงหาคม 2564 

วันขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม และลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที ่1/2564 

(ทาง www.reg.tu.ac.th)  
วันท่ี 9 - 19 สิงหาคม 2564 

เปดภาคการศึกษา 1/2564 วันท่ี 9 สิงหาคม 2564 
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5.1 ใบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม ที่พิมพจากระบบของสํานักงานทะเบียนนักศึกษา 
5.2 สําเนาปริญญาบัตร หรือสําเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา หรือสําเนาหนังสือรับรองวาสําเร็จ

การศึกษา 1 ฉบับ  
5.3 สําเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript ฉบับภาษาอังกฤษ) 1 ฉบับ  
5.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ 1 ฉบับ 

5.5 สําเนาใบเปล่ียนช่ือ – 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. เงื่อนไขการขึ้นทะเบียนนักศึกษา
6.1 ผูที่ผานการรับเขาศึกษาตองข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีนายทะเบียนกําหนด 

ภายใน 14 วัน นับแตวันเปดภาคการศึกษา เวนแตกรณีมีเหตุผลความจําเปนนายทะเบียนอาจอนุญาตผอนผันการ
ขึ้นทะเบียนได แตตองไมเกินภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาแรก 

ผูผานการรับเขาศึกษาโดยใชวุฒิการศึกษาจากตางประเทศตองยื่นใบสําคัญแสดงวุฒิการศึกษาตอวิทยาลัย
ในวันขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาดวย แตหากยังไมสามารถนําสงไดนายทะเบียนอาจผอนผันใหนํามาสงภายหลัง แต
ตองไมเกินภาคการศึกษาท่ี 1 ของปการศึกษาแรก 

6.2 ผูที่ขึ้นทะเบียนนักศึกษาสังกัดหลักสูตรใดแลวยายหลักสูตรมิได เวนแตจะมีเหตุผลและความจําเปนให
นักศึกษาย่ืนคํารองพรอมแสดงเหตุผลตอคณบดีเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการประจําวิทยาลัย 

การขอยายหลักสูตรจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําวิทยาลัยของหลักสูตรท่ีจะขอยาย
ไปศึกษาและใหนับระยะเวลาการศึกษาต้ังแตการศึกษาในหลักสูตรเดิมดวย 

เมื่อไดรับความเห็นชอบตามวรรคสองแลวใหนับระยะเวลาการศึกษาตั้งแตเปนนักศึกษาในหลักสูตรเดิมดวย 

6.3 หากมีการตรวจพบวาผูซึ่งไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาไมมีคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ 22 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 หรือไดใชเอกสารหลักฐาน
ประกอบการข้ึนทะเบียนอันเปนเท็จ ใหนายทะเบียนเสนอตออธิการบดีเพิกถอนการข้ึนทะเบียนการเปนนักศึกษา  
ผูนั้น 

หากมีกรณีตามวรรคหนึ่งปรากฎขึ้นกับผูที่สําเร็จการศึกษาไปแลว ใหอธิการบดีเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
เพิกถอนปริญญาบัตรของผูนั้น  
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7. คาใชจายในการศึกษา
ประมาณการคาใชจายตอหัวนักศึกษาตลอดระยะเวลาหลักสูตร 2 ป คือ 153 ,000 บาทตอคน โดยมีการ

บริหารจัดการเปนโครงการบริการการศึกษา (เพื่อรับปริญญา) (โครงการพิเศษ) นักศึกษามีคาใชจายหลัก ไดแก คา
เรียนรายวิชาออนไลนและคาสอบเพื่อเก็บหนวยกิตรายวิชาละ 4 ,500 บาท คาสอบประมวลความรู
(Comprehensive Examination) ครั้งละ 5,000 บาท คาลงทะเบียนการคนควาอิสระหนวยกิตละ 8 ,000 บาท 
คาธรรมเนียมพิเศษของวิทยาลัยนวัตกรรมภาคการศึกษาละ 5,000 บาท และคาธรรมเนียมการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย (หลังจากข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาธรรมศาสตรแลว) 

หมายเหตุ : คาใชจายดังกลาว เมื่อชําระแลวจะไมคืนให ไมวากรณีใด ๆ 

 ประกาศ ณ วันท่ี  27     กรกฎาคม 2564 

(รองศาสตราจารย ดร.พิภพ อุดร) 
           รองอธิการบดีฝายวิชาการ  

         ปฏิบัติการแทนอธิการบด ี

ระบบรับสมัคร Data Science 

master.cituadmissions.in.th


