
 
ðøąÖćýöĀćüĉì÷ćúĆ÷íøøöýćÿêøŤ 

đøČęĂÜǰǰÖćøøĆïÿöĆÙøïčÙÙúđ×šćýċÖþćøąéĆïïĆèæĉêýċÖþć 

ĀúĆÖÿĎêøüĉì÷ćýćÿêøöĀćïĆèæĉêǰÿć×ćüĉßćÖćøïøĉĀćøîüĆêÖøøöĒúąđìÙēîēú÷Ċǰ 

	ĀúĆÖÿĎêøðøĆïðøčÜǰó�ý�ǰ����
 üĉì÷ćúĆ÷îüĆêÖøøöǰ 

õćÙÖćøýċÖþćìĊęǰ�ǰðŘÖćøýċÖþćǰ256�ǰ 

 

ēé÷ìĊęöĀćüĉì÷ćúĆ÷íøøöýćÿêøŤǰđĀĘîÿöÙüøđðŗéøĆïÿöĆÙøïčÙÙúđ×šćýċÖþćĔîĀúĆÖÿĎêøüĉì÷ćýćÿêøöĀćïĆèæĉêǰ

ÿć×ćüĉßćÖćøïøĉĀćøîüĆêÖøøöĒúąđìÙēîēú÷Ċǰ	ĀúĆÖÿĎêøðøĆïðøčÜǰó�ý�ǰ����
ǰüĉì÷ćúĆ÷îüĆêÖøøöǰõćÙÖćøýċÖþćìĊęǰ�ǰ

ðŘÖćøýċÖþćǰ����ǰÝċÜ×ĂðøąÖćýøć÷úąđĂĊ÷éüĉíĊÖćøøĆïÿöĆÙøéĆÜêŠĂĕðîĊĚ 
 

1. ÙčèÿöïĆêĉ×ĂÜñĎšđ×šćýċÖþć 

ÙčèÿöïĆêĉ×ĂÜñĎ š đ× šćýċÖþćêšĂÜđðŨîĕðêćö×šĂïĆÜÙĆïöĀćüĉì÷ćú Ć÷íøøöýćÿêøŤü Šćéšü÷ÖćøýċÖþć ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

øąéĆïïĆèæĉêýċÖþćǰó�ý�ǰ2561 Āöüé 4 ×šĂ 22ǰ�ǰ23  

1��ǰÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþć×ĆĚîêĞęćêćöìĊęÖĞćĀîéĕüšĔî×šĂÖĞćĀîéĀúĆÖÿĎêøǰ 

���ǰĕöŠđðŨîñĎšðśü÷ĀøČĂĂ÷ĎŠĔîÿõćüąìĊęđðŨîĂčðÿøøÙøšć÷ĒøÜêŠĂÖćøýċÖþćǰ 

���ǰĕöŠđðŨîñĎšðøąóùêĉñĉéýĊúíøøöĂĆîéĊĀøČĂöĊóùêĉÖøøöđÿČęĂöđÿĊ÷Ă÷ŠćÜøšć÷ĒøÜǰ 

���ǰêšĂÜĕöŠđÙ÷ëĎÖÙĆéßČęĂĂĂÖÝćÖöĀćüĉì÷ćúĆ÷ĀøČĂÿëćïĆîĂčéöýċÖþćĂČęîđóøćąöĊÙüćöñĉéìćÜüĉîĆ÷ǰõć÷Ĕî

øą÷ąđüúć 10 ðŘǰÖŠĂîÖćøÿöĆÙøđ×šćđðŨîîĆÖýċÖþć 

îĂÖÝćÖÙčèÿöïĆêĉĒúąúĆÖþèąêšĂÜĀšćöêćöüøøÙĀîċęÜǰ ñĎšàċęÜÝąđ×šćýċÖþćĔîĀúĆÖÿĎêøÖćøýċÖþćĔéêšĂÜöĊ

ÙčèÿöïĆêĉđÞóćąêćö×šĂÖĞćĀîéĀúĆÖÿĎêøìĊęđ×šćýċÖþćĒúąêćöðøąÖćýöĀćüĉì÷ćúĆ÷üŠćéšü÷ÖćøøĆïđ×šćýċÖþćéšü÷ 

ÖćøÖĞćĀîéÙčèÿöïĆêĉĔî×šĂÖĞćĀîéĀúĆÖÿĎêøĔĀšđðŨîĕðêćöđÖèæŤöćêøåćîĀúĆÖÿĎêøøąéĆïïĆèæĉêýċÖþć×ĂÜ

ÿĞćîĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćøĂčéöýċÖþćǰ 
 

2. ÖćøøĆïÿöĆÙøĒúąßĞćøąđÜĉîÙŠćÿöĆÙø 

 ���ǰÖćøøĆïÿöĆÙøñŠćîøąïïøĆïÿöĆÙøĂĂîĕúîŤǰ êĆ ĚÜĒêŠïĆéîĊ Ěǰ ıǰüĆîìĊ ęǰ�ǰÖøÖãćÙöǰ����ǰìĊ ęđü ĘïĕàêŤǰ

master�cituadmissions�in�th 

 ���ǰÙŠćÿöĆÙøǰ����ǰïćì 

 ���ǰßĞćøąđÜĉîđ×šćïĆâßĊ�ǰüĉì÷ćúĆ÷îüĆêÖøøöǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷íøøöýćÿêøŤǰíîćÙćøÖøčÜĕì÷ǰđú×ìĊęïĆâßĊǰ ǰǰǰǰǰǰǰǰ

�������������ǰ	ïĆâßĊĂĂöìøĆó÷Ť
 

 ���ǰĀúĆÜÝćÖßĞćøąđÜĉîđøĊ÷ïøšĂ÷ĒúšüǰîĞćĀúĆÖåćîÖćøēĂîđÜĉîĂĆðēĀúéïîøąïïøĆïÿöĆÙøĂĂîĕúîŤ 

 ���ǰÖćøÿöĆÙøÝąÿöïĎøèŤđöČęĂüĉì÷ćúĆ÷ĕéšøĆïĀúĆÖåćîÖćøēĂîđÜĉîÙŠćÿöĆÙøđøĊ÷ïøšĂ÷Ēúšüǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ 

øąïïøĆïÿöĆÙøǰmaster�cituadmissions�in�th 



�ǰ2ǰ� 

 

ĀćÖöĊ×šĂÿÜÿĆ÷ǰÿĂïëćöđóĉęöđêĉöĕéšìĊęǰ 

 ��ǰE�mail�ǰcitu_admissions@citu�tu�ac�thǰǰǰ 

 ��ǰēìøýĆóìŤǰ�������������ǰêŠĂǰ����ǰĀøČĂǰ����������� 

 ��ǰ×šĂöĎúđÖĊę÷üÖĆïĀúĆÖÿĎêøĒúąøć÷úąđĂĊ÷éêŠćÜǰėǰìĊęǰhttp���www�citu�tu�ac�thǰ 
 

3. ĀúĆÖåćîðøąÖĂïÖćøøĆïÿöĆÙø 

 ��1ǰÿĞćđîćðøĉââćïĆêøĀøČĂÿĞćđîćĀîĆÜÿČĂøĆïøĂÜÙčèüčçĉÖćøýċÖþć  ÝĞćîüîǰ�ǰÞïĆï 

ĀøČĂÿĞćđîćĀîĆÜÿČĂøĆïøĂÜüŠćÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćøąéĆïðøĉââćêøĊǰ     ǰ 

 ��2ǰÿĞćđîćĀúĆÖåćîÖćøýċÖþćǰ	Transcript
ǰøąéĆïðøĉââćêøĊǰ  ÝĞćîüîǰ�ǰÞïĆï 

 ��3ǰĀîĆÜÿČĂøĆïøĂÜêćöĒïï×ĂÜüĉì÷ćúĆ÷ǰ	Recommendation Letters
 ÝĞćîüîǰ�ǰÞïĆï 

 ��4ǰñúÿĂïõćþćĂĆÜÖùþǰTU�GET ĀøČĂǰTOEFL ĀøČĂǰIELTS ēé÷ñúÿĂïêšĂÜĕöŠđÖĉîǰ�ǰðŘǰîĆïëċÜüĆîÿöĆÙø 

ÝĞćîüîǰ�ǰÞïĆïǰÖøèĊñĎšÿöĆÙø÷ĆÜĕöŠöĊñúÿĂïõćþćĂĆÜÖùþǰÿćöćøë÷Čęîõć÷ĀúĆÜĕéšǰêćö×šĂÖĞćĀîé×ĂÜĀúĆÖÿĎêøǰĀøČĂ

ÿöĆÙøÿĂïǰTU�GET ñŠćîđüĘïĕàêŤǰhttp���litu�tu�ac�thǰǰ 

 ��5ǰÿĞćđîćïĆêøðøąßćßî       ÝĞćîüîǰ�ǰÞïĆï 

 ��6ǰÿĞćđîćđĂÖÿćøđðúĊę÷îßČęĂǰıǰîćöÿÖčúǰ	ëšćöĊ
    ÝĞćîüîǰ�ǰÞïĆï 
 
 

4. üĉíĊÖćøÙĆéđúČĂÖ 

 4�1 ñĎšđ×šćýċÖþćêšĂÜñŠćîÖćøÿĂï×šĂđ×Ċ÷îĒúąÖćøÿĂïÿĆöõćþèŤǰ 

 4�2 ñĎ š đ× šćý ċÖþćêšĂÜÿ ŠÜñúìéÿĂïÙüćöø Ď šõćþćĂĆÜÖùþǰ	TU�GET
ǰà ċ ęÜÝ ĆéÿĂïēé÷ÿëćïĆîõćþćǰ

öĀćüĉì÷ćúĆ÷íøøöýćÿêøŤǰĀøČĂǰñúÙąĒîî TOEFL ĀøČĂǰñúÙąĒîî IELTS ìĆĚÜîĊĚǰñúÙąĒîîÖćøìéÿĂïÝąêšĂÜǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

öĊĂć÷čĕöŠđÖĉî 2 ðŘǰîĆïëċÜüĆîÿöĆÙø 

 4�3 ñĎšđ×šćýċÖþćêšĂÜìéÿĂïÙüćöøĎšǰñĎšđ×šćýċÖþćÝąêšĂÜÿĂï×šĂđ×Ċ÷îìéÿĂïÙüćöøĎšìćÜÙèĉêýćÿêøŤêćöĒîü 

GMAT ìĊęüĉì÷ćúĆ÷îüĆêÖøøöÝĆéÿĂïǰĀøČĂÿŠÜÙąĒîîÿĂïìĆÖþąéšćîÖćøÝĆéÖćøøąéĆïðøĉââćēìǰ	SMART�II
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

àċęÜöĊĂć÷čĕöŠđÖĉî 2 ðŘǰîĆïëċÜüĆîÿöĆÙøǰ 
 

5. ÝĞćîüîøĆïîĆÖýċÖþć   

ÝĆéÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîǰèǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷íøøöýćÿêøŤǰìŠćóøąÝĆîìøŤǰÝĞćîüîǰ��ǰǰÙî 

ÝĆéÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîǰèǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷íøøöýćÿêøŤǰýĎî÷ŤóĆì÷ćǰÝĞćîüîǰ��ǰǰÙî 

Āöć÷đĀêčǰñĎšÿöĆÙøđðŨîñĎšđúČĂÖÿëćîìĊęđøĊ÷îĔîüĆîÿöĆÙøđ×šćýċÖþć 
 

6. ðäĉìĉîÖćøÙĆéđúČĂÖ 
 

ÖĞćĀîéÖćø üĆîǰđéČĂîǰðŘǰ ÿëćîìĊę 

ÖćøøĆïÿöĆÙøǰ�ǰßĞćøąđÜĉîÙŠćÿöĆÙøǰ êĆĚÜĒêŠïĆéîĊĚǰıǰüĆîìĊęǰ�ǰÖøÖãćÙöǰ���� master�cituadmissions�in�th 

ðøąÖćýøć÷ßČęĂñĎšöĊÿĉìíĉĝÿĂï×šĂđ×Ċ÷îǰ 

ĒúąÿĂïÿĆöõćþèŤ 

üĆîìĊęǰ��ǰÖøÖãćÙöǰ���� master�cituadmissions�in�th 

http���www�citu�tu�ac�th 
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��ǰÖćø÷ČęîĀúĆÖåćîĔîüĆî×ċĚîìąđïĊ÷îđðŨîîĆÖýċÖþć 

đöČęĂöĀćüĉì÷ćúĆ÷ðøąÖćýøć÷ßČęĂñĎšöĊÿĉìíĉĝđ×šćýċÖþćĒúšüǰĔĀšñĎšöĊÿĉìíĉĝđ×šćýċÖþćéĞćđîĉîÖćøïĆîìċÖðøąüĆêĉÿŠüîêĆü

î ĆÖýċÖþćĔĀöŠǰ ĒúąĂĆðēĀúéĀúĆÖåćîĒÿéÜÖćøÿ Ğćđø ĘÝÖćøýċÖþćêŠĂĕðîĊ Ě ǰ ì Ċ ę ǰhttp���www�reg�tu�ac�th ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ĔîüĆî×ċĚîìąđïĊ÷îîĆÖýċÖþćǰöĉÞąîĆĚîÝąëČĂüŠćÿúąÿĉìíĉĝ 
 

7�1 Ĕï×ċĚîìąđïĊ÷îîĆÖýċÖþćĔĀöŠǰìĊęóĉöóŤÝćÖøąïï×ĂÜÿĞćîĆÖÜćîìąđïĊ÷îîĆÖýċÖþć 

 7�2 ÿĞćđîćðøĉââćïĆêøǰĀøČĂÿĞćđîćĀîĆÜÿČĂøĆïøĂÜüčçĉÖćøýċÖþćǰĀøČĂÿĞćđîćĀîĆÜÿČĂøĆïøĂÜüŠćÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćǰ�ǰÞïĆïǰ 

7�3 ÿĞćđîćĔïøĆïøĂÜñúÖćøýċÖþćǰ	TranscriptǰÞïĆïõćþćĂĆÜÖùþ
 1ǰÞïĆïǰ 

7�4 ÿĞćđîćïĆêøðøąÝĞćêĆüðøąßćßîǰĀøČĂïĆêø×šćøćßÖćøǰ�ǰÞïĆï 

7�5 ÿĞćđîćĔïđðúĊę÷îßČęĂǰıǰÿÖčúǰĒúą÷ýǰ	ëšćöĊ
 

7�6 ĕôúŤøĎðëŠć÷ÿĊǰ	ßčéÿĎìǰĀøČĂßčéÿĊÿčõćó
ǰ×îćéǰ�ǰx �ǰàö�ǰÙüćöúąđĂĊ÷éõćóǰ���ǰdpi�ǰĕôúŤîćöÿÖčúđðŨîǰJPG 

7�7 ĔïøĆïøĂÜĒóì÷Ťǰ	ĂĂÖĔĀšĕöŠđÖĉîǰ�ǰđéČĂî
ǰøąïč×šĂÙüćöüŠćǰĶÿč×õćóĒ×ĘÜĒøÜĕöŠđðŨîĂčðÿøøÙêŠĂÖćøýċÖþćķ 

ÖĞćĀîéÖćø üĆîǰđéČĂîǰðŘ ÿëćîìĊę 

ÖĞćĀîéÖćøÿĂïǰýĎî÷ŤóĆì÷ć   

�ǰÿĂï×šĂđ×Ċ÷îǰ� üĆîìĊęǰ��ǰÖøÖãćÙöǰ���� 

đüúćǰ09�00 �ǰ10�30 î� 

ĒÝšÜõć÷ĀúĆÜìćÜ

master�cituadmissions�in�th 

http���www�citu�tu�ac�th 

�ǰÿĂïÿĆöõćþèŤ üĆîìĊęǰ��ǰÖøÖãćÙöǰ���� 

đüúćǰ10�30 �ǰ12�00 î� 

ĒÝšÜõć÷ĀúĆÜìćÜ 

master�cituadmissions�in�th 

http���www�citu�tu�ac�th 

ÖĞćĀîéÖćøÿĂïǰìŠćóøąÝĆîìøŤ   

ǰǰǰ�ǰÿĂï×šĂđ×Ċ÷îǰ� üĆîìĊęǰ��ǰÖøÖãćÙöǰ���� 

đüúćǰ09�00 �ǰ10�30 î� 

ĒÝšÜõć÷ĀúĆÜìćÜ

master�cituadmissions�in�th 

http���www�citu�tu�ac�th 

ǰǰǰ�ǰÿĂïÿĆöõćþèŤ üĆîìĊęǰ��ǰÖøÖãćÙöǰ���� 

đüúćǰ10�30 �ǰ12�00 î� 

ĒÝšÜõć÷ĀúĆÜìćÜ 

master�cituadmissions�in�th 

http���www�citu�tu�ac�th 

ðøąÖćýøć÷ßČęĂñĎšöĊÿĉìíĉĝđ×šćýċÖþć üĆîìĊęǰ��ǰÖøÖãćÙöǰ���� master�cituadmissions�in�th 

http���www�citu�tu�ac�th 

Öćø×ċĚîìąđïĊ÷îđðŨîîĆÖýċÖþćĔĀöŠǰ đéČĂîÿĉÜĀćÙöǰ���� http���www�reg�tu�ac�th 

ÖćøÝéìąđïĊ÷îđøĊ÷îõćÙđøĊ÷îìĊęǰ������ đéČĂîÿĉÜĀćÙöǰ���� http���www�reg�tu�ac�th 

ÖćøßĞćøąÙŠćíøøöđîĊ÷öÖćøýċÖþć 

õćÙđøĊ÷îìĊęǰ������ 

đéČĂîÿĉÜĀćÙöǰ���� TU GREATS APP 

đðŗéõćÙÖćøýċÖþćǰ������ đéČĂîÿĉÜĀćÙöǰ����  
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8. เงื่อนไขการขึ้นทะเบียนนักศึกษา
8.1 ผู้ที่ผ่านการรับเข้าศึกษาต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนกําหนด 

ภายใน 14 วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา เว้นแต่กรณีมีเหตุผลความจําเป็นนายทะเบียนอาจอนุญาตผ่อนผัน  
การข้ึนทะเบียนได้ แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาแรก 

ผู้ผ่านการรับเข้าศึกษาโดยใช้วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศต้องยื่นใบสําคัญแสดงวุฒิการศึกษาต่อวิทยาลัย
ในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วย แต่หากยังไม่สามารถนําส่งได้นายทะเบียนอาจผ่อนผันให้นํามาส่งภายหลัง 
แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาแรก 

8.2 ผู้ที่ขึ้นทะเบียนนักศึกษาสังกัดหลักสูตรใดแล้วย้ายหลักสูตรมิได้ เว้นแต่จะมีเหตุผลและความจําเป็นให้
นักศึกษายื่นคําร้องพร้อมแสดงเหตุผลต่อคณบดีเพ่ือขออนุมัติจากคณะกรรมการประจําวิทยาลัย 

การขอย้ายหลักสูตรจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําวิทยาลัยของหลักสูตรที่จะ 
ขอย้ายไปศึกษาและให้นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่การศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย 

เมื่อได้รับความเห็นชอบตามวรรคสองแล้วให้นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย 
8.3 หากมีการตรวจพบว่าผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 22 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561  หรือได้ใช้เอกสารหลักฐาน
ประกอบการขึ้นทะเบียนอันเป็นเท็จ ให้นายทะเบียนเสนอต่ออธิการบดีเพิกถอนการขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษาผู้นั้น 

หากมีกรณีตามวรรคหนึ่งปรากฎขึ้นกับผู้ที่สําเร็จการศึกษาไปแล้ว ให้อธิการบดีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เพิกถอนปริญญาบัตรของผู้นั้น 

9. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ประมาณการค่าใช ้จ ่ายตลอดหลักสูตร 2 ปี คือ 220 ,000 บาท นักศึกษามีค่าใช้จ ่ายหลัก ได้แก่ 

ค่าหน่วยกิต ๆ ละ 3,000 บาท และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ของวิทยาลัยนวัตกรรม ภาคการศึกษาละ 20 ,000 บาท 
ยกเว้นภาคฤดูร้อน ทั ้งนี ้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื ่น ๆ เช่น ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การศึกษา และการศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ  

หมายเหตุ : 1. ค่าใช้จ่ายดังกล่าว เมื่อชําระแล้วจะไม่คืนให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมและเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง

พ.ศ. 2565) อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 

 ประกาศ ณ วันที่   1  เมษายน พ.ศ. 2565 

 (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์) 
       ผูช้ว่ยอธิการบดีฝ่ายรับเข้าศึกษา  

        ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 


