ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์ และศูนย์พัทยา)
ประจาภาคการศึกษา 1 / 2562 ระบบทวิภาค (รอบ 2)
โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครผู้ประสงค์จะเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี ของวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์และ
ศูนย์พัทยา) จึงขอประกาศรายละเอียดวิธีการรับสมัครและการคัดเลือกดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 7 และเป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญาตรี หรือเทียบเท่า (ไม่จากัดสาขา) จาก
สถาบันการศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
2. การสมัครและชาระเงินค่าสมัคร 1,000 บาท
สมัคร online ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม – 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
Website : Onlineapplication.citu.tu.ac.th/applicant
โอนเงินเข้าบัญชี วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางลาพู
บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 003-3-09797-9 และแนบ Slip ใบนาฝากเงิน (เขียนชื่อ – นามสกุล ตัวบรรจงลง
บน Slip) มาพร้อมเอกสารการสมัครทาง Online
หมายเหตุ : การส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครทั้งหมดทาง Online วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เป็นวันสุดท้าย
ของการแนบเอกสาร
3. หลักฐานประกอบการรับสมัคร
3.1 ใบสมัครตามแบบของวิทยาลัยฯ
จานวน 1 ชุด
3.2 หนังสือรับรองตามแบบของวิทยาลัยฯ
จานวน 2 ฉบับ
3.3 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จานวน 1 รูป ติดที่ใบสมัคร (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
3.4 ผลสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS โดยผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร จานวน
1 ฉบับ กรณีผู้สมัครยังไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ TU-GET ให้ยื่นสมัครสอบผ่านระบบออนไลน์ของสถาบัน
ภาษาที่เว็บไซต์http://litu.tu.ac.th

-23.5 สาเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript ฉบับภาษาอังกฤษ)
3.6 สาเนาบัตรประชาชน
3.7 ใบนาฝากธนาคาร (ฉบับจริง) ที่โอนเงินค่าสมัคร
3.8 สาเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

4. วิธีการคัดเลือก
4.1 การทดสอบความรู้ ผู้เข้าศึกษาจะต้องทดสอบความรู้ทางคณิตศาสตร์ตามแนว GMAT ที่วิทยาลัยนวัตกรรม
จัดสอบ
4.2 การทดสอบภาษาอังกฤษ ผู้เข้าศึกษาจะต้องส่งผลทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (TU-GET) ซึ่งจัดสอบโดย
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ ผลคะแนน TOEFL หรือ ผลคะแนน IELTS ทั้งนี้ ผลคะแนน
การทดสอบจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร
4.3 การสอบสัมภาษณ์
5. จานวนรับนักศึกษา
ท่าพระจันทร์
รับนักศึกษา
ศูนย์พัทยา
รับนักศึกษา

25 คน
20 คน

6. กาหนดการรับสมัคร และการคัดเลือก
รายละเอียด
รับสมัคร / ชาระเงินค่าสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบ
สัมภาษณ์
กาหนดการสอบ
ศูนย์พัทยา
วันสอบข้อเขียน
วันสอบสัมภาษณ์
ท่าพระจันทร์
วันสอบข้อเขียน
วันสอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
จดทะเบียนเรียนภาคการศึกษา 1/2562
เปิดภาคการศึกษา 1/2562

กาหนดการ
ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 – 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 10.30 น.
วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.30 – 12.00 น.
วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 10.30 น.
วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.30 – 12.00 น.
วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562
วันที่ 5-9 สิงหาคม พ.ศ. 2562
วันที่ 7-9 สิงหาคม พ.ศ. 2562
13 สิงหาคม พ.ศ. 2562

-37. การยื่นหลักฐานในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
เมื่อมหาวิทยาลัยประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา นาหลักฐานแสดง
การสาเร็จการศึกษาต่อไปนี้ มามอบให้วิทยาลัยนวัตกรรม ในวันขึ้นทะเบียนนักศึกษา มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
(1) สาเนาปริญญาบัตร หรือสาเนาหนังสือรับรองว่าสาเร็จการศึกษา 1 ฉบับ พร้อมนาฉบับจริงมาแสดง
(2) สาเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript ฉบับภาษาอังกฤษ) 1 ฉบับ พร้อมนาฉบับจริงมาแสดง
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ 2 ฉบับ
(4) สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล และยศ (ถ้ามี)
(5) รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 รูป และ รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
(6) ใบรับรองแพทย์
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 2 ปี คือ 215,000 บาท โดยนักศึกษามีค่าใช้จ่ายหลัก ได้แก่ ค่า
หน่วยกิตๆ ละ 3,000 บาท และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของวิทยาลัยนวัตกรรม ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท ยกเว้น
ภาคฤดูร้อน ทั้งนีย้ ังไม่รวมค่าใช้จ่ายการศึกษาดูงานต่างประเทศและค่าหนังสือหรือตารา
หมายเหตุ : 1. ค่าใช้จ่ายดังกล่าว เมื่อชาระแล้วจะไม่คืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ

ประกาศ ณ วันที่

พฤษภาคม พ.ศ. 2562

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ปฏิบตั ิการแทนอธิการบดี

