ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปรรูปธุรกิจทางดิจิทัล
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) (หลักสูตรออนไลน์)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โดยที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ เห็ น สมควรเปิ ด รั บ สมั ค รบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปรรูปธุรกิจทางดิจิทัล วิชาเอก วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) (หลักสูตรออนไลน์)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ของวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา
2565 จึงขอประกาศรายละเอียดวิธีการรับสมัคร ดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา
คุณสมบั ติของผู้ เข้าศึ กษาต้อ งเป็ น ไปตามข้อบั งคับ มหาวิ ทยาลั ยธรรมศาสตร์ ว่าด้ว ยการศึกษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 หมวด 4 และมีคุณสมบัติดังนี้
1.1 เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่จากัดสาขาจากสถาบันการศึกษาในประเทศ
หรือต่างประเทศ
1.2 หากเป็ นผู้ที่มีป ระสบการณ์การทางานด้านดิจิทัล ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ เป็นผู้บริหาร นักวิชาการ
ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้บริหารดิจิทัลของหน่วยงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
1.3 สอบผ่านรายวิชาบังคับในหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต จานวน 18 หน่วยกิต
โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 3.00
1.4 สอบผ่านประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
2. การรับสมัครและชาระเงิน
2.1 การรับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ของวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่
12 – 18 กรกฎาคม 2565 ที่เว็บไซต์ master.cituadmissions.in.th
2.2 ค่าสมัคร 1,000 บาท
2.3 ชาระเงินเข้าบัญชี: วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 981-8-89988-1 (บัญชีออมทรัพย์)
2.4 หลังจากชาระเงินเรียบร้อยแล้ว อัปโหลดหลักฐานการโอนเงินบนระบบรับสมัครออนไลน์
2.5 การสมัครจะสมบูรณ์ เมื่อวิทยาลัยได้รับหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว

-2หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
1. E-mail: citu_admissions@citu.tu.ac.th
2. โทรศัพท์ 02-623-5055-8 ต่อ 4115 หรือ 061-6737475 (วันและเวลาราชการ 8.30 - 16.30 น.)
3. ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและรายละเอียดต่าง ๆ ที่ http://www.citu.tu.ac.th
3. หลักฐานประกอบการรับสมัคร
3.1 สาเนาปริญญาบัตรหรือสาเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษา
จานวน 1 ฉบับ
หรือสาเนาหนังสือรับรองว่าสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
3.2 สาเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี
จานวน 1 ฉบับ
3.3 หนังสือรับรองตามแบบของวิทยาลัย (Recommendation Letters)
จานวน 2 ฉบับ
3.4 ผลสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS โดยผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร
จานวน 1 ฉบับ กรณีผู้สมัครยังไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ สามารถยื่นภายหลังได้ ตามข้อกาหนดของหลักสูตร หรือ
สมัครสอบ TU-GET ผ่านเว็บไซต์ http://litu.tu.ac.th
3.5 สาเนาบัตรประชาชน
จานวน 1 ฉบับ
3.6 สาเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)
จานวน 1 ฉบับ
3.7 ใบคาร้องขอโอนรายวิชาและหน่วยกิต
จานวน 1 ฉบับ
4. กาหนดการรับสมัคร
รายละเอียด
รับสมัคร / ชาระเงินค่าสมัคร master.cituadmissions.in.th
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่าน 3 ช่องทางดังนี้
1) www.citu.tu.ac.th
2) master.cituadmissions.in.th
3) www.facebook.com/citu.tu
วันขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
วันจดทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2565
(ทาง www.reg.tu.ac.th)
วันชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่าน TU GREATS APP
เปิดภาคการศึกษา 1/2565

กาหนดการ
12 – 18 กรกฎาคม 2565
วันที่ 21 กรกฎาคม 2565

25 – 27 กรกฎาคม 2565
25 – 27 กรกฎาคม 2565
28 – 30 กรกฎาคม 2565
วันที่ 8 สิงหาคม 2565

-35. การยื่นหลักฐานในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
เมื่อมหาวิทยาลัยประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาดาเนินการบันทึก
ประวัติส่วนตัวนักศึกษาใหม่ และอัปโหลดหลักฐานแสดงการสาเร็จการศึกษาต่อไปนี้ ที่ http://www.reg.tu.ac.th
ในวันขึ้นทะเบียนนักศึกษา มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
5.1 ใบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ที่พิมพ์จากระบบของสานักงานทะเบียนนักศึกษา
5.2 ส าเนาปริ ญญาบั ตร หรื อส าเนาหนังสื อ รับ รองวุฒิ การศึ กษา หรือส าเนาหนั งสื อ รับรองว่ าส าเร็ จ
การศึกษา 1 ฉบับ
5.3 สาเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript ฉบับภาษาอังกฤษ) 1 ฉบับ
5.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ 1 ฉบับ
5.5 สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล และยศ (ถ้ามี)
5.6 ไฟล์รูปถ่ายสี (ชุดสูท หรือชุดสีสุภาพ) ขนาด 5 x 6 ซม. ความละเอียดภาพ 600 dpi. ไฟล์นามสกุล
เป็น JPG
5.7 ใบรั บ รองแพทย์ (ออกให้ ไม่ เ กิน 6 เดือน) ระบุข้อความว่า “สุ ขภาพแข็ง แรงไม่เ ป็น อุ ปสรรคต่ อ
การศึกษา”
6. เงื่อนไขการขึ้นทะเบียนนักศึกษา
6.1 ผู้ที่ผ่านการรับเข้าศึกษาต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนกาหนด
ภายใน 14 วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา เว้นแต่กรณีมีเหตุผลความจาเป็นนายทะเบียนอาจอนุญาตผ่อนผันการ
ขึ้นทะเบียนได้ แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาแรก
ผู้ผ่านการรับเข้าศึกษาโดยใช้วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศต้องยื่นใบสาคัญแสดงวุฒิการศึกษาต่อวิทยาลัย
ในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วย แต่หากยั งไม่สามารถนาส่งได้นายทะเบียนอาจผ่อนผันให้นามาส่งภายหลัง แต่
ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาแรก
6.2 ผู้ที่ขึ้นทะเบียนนักศึกษาสังกัดหลักสูตรใดแล้วย้ายหลักสูตรมิได้ เว้นแต่จะมีเหตุผลและความจาเป็นให้
นักศึกษายื่นคาร้องพร้อมแสดงเหตุผลต่อคณบดีเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
การขอย้ายหลักสูตรจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาวิทยาลัยของหลักสูตรที่จะขอย้าย
ไปศึกษาและให้นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่การศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย
เมื่อได้รับความเห็นชอบตามวรรคสองแล้วให้นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย
6.3 หากมีการตรวจพบว่าผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 22
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 หรือได้ใช้เอกสารหลักฐาน
ประกอบการขึ้นทะเบียนอันเป็นเท็จ ให้นายทะเบียนเสนอต่ออธิการบดีเพิกถอนการขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษา
ผู้นั้น
หากมีกรณีตามวรรคหนึ่งปรากฎขึ้นกับผู้ที่สาเร็จการศึกษาไปแล้ว ให้อธิการบดีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เพิกถอนปริญญาบัตรของผู้นั้น

-47. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาตลอดระยะเวลาหลักสูตร 2 ปี คือ 153,000 บาทต่อคน โดยมีการ
บริหารจัดการเป็นโครงการบริการการศึกษา (เพื่อรับปริญญา) (โครงการพิเศษ) นักศึกษามีค่าใช้จ่ายหลัก ได้แก่ ค่า
เรี ย นรายวิ ช าออนไลน์ แ ละค่ า สอบเพื่ อ เก็ บ หน่ ว ยกิ ต รายวิ ช าละ 4 ,500 บาท ค่ า สอบประมวลความรู้
(Comprehensive Examination) ครั้งละ 5,000 บาท ค่าลงทะเบียนการค้นคว้าอิสระหน่วยกิตละ 8,000 บาท
ค่ า ธรรมเนี ย มพิ เ ศษของวิ ท ยาลั ย นวั ต กรรมภาคการศึ ก ษาละ 5,000 บาท และค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัย (หลังจากขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์แล้ว)
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายดังกล่าว เมื่อชาระแล้วจะไม่คืนให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ

ประกาศ ณ วันที่

12

กรกฎาคม พ.ศ. 2565

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์)
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายรับเข้าศึกษา
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

ระบบรับสมัคร Data Science
master.cituadmissions.in.th

