
 

                             
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

เรื่อง รับบุคคลเข้าศึกษาโครงการปรญิญาโทภาคพิเศษ 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563  
....................................................................... 

 
โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เห็นสมควรเปิดรับสมัครผู้ประสงค์เข้าศึกษาโครงการปริญญาโท

ภาคพิเศษ    สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2563 จึงขอประกาศรายละเอียดวิธีการรับสมคัร และการคัดเลือกดังต่อไปนี้ 

1. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 22 และมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 1) เป็นผู้ส่าเร็จการศึกษาไม่ต่่ากว่าระดับปริญญาตรีในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์จาก
สถาบันการศึกษาใน หรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ หรือ 

 2) เป็นผู้ส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น จากสถาบันการศึกษาใน หรือต่างประเทศ 
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ 

 3) ส่าหรับผู้ที่ได้รับเข้าศึกษาที่ยังมีพื้นฐานทางสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ 
คณะกรรมการโครงการฯ อาจพิจารณาให้ผู้เข้าศึกษาต้องศึกษาเพิ่มเติม ในรายวิชาเสริมพื้นฐานเกี่ยวกับ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยไม่นับหน่วยกิต 

2. การรับสมัครสอบ 
 จ านวนรับเข้าศึกษา  13 คน   

วิธีการสมัครสอบ  
ผู้สมัครสามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ https://grad.service.sci.tu.ac.th/register  
อัตราค่าสมัครสอบ 
ผู้สมัครโอนค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จ่านวน 500 บาท ผ่านทางธนาคารกรุงไทย สาขา มธ.

ศูนย์รังสิต ช่ือบญัชี โครงการปริญญาโทภาคพิเศษ ปี 52  เลขที่บญัชี 475-0-28393-2 
 

/ผู้สมัคร... 



 

ผู้สมัครจะต้องยืนยันการช่าระเงินผ่านทางเว็บไซต์ https://grad.service.sci.tu.ac.th/register 
ภายในวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 24.00 น. 

  
หลักฐานประกอบการรับสมคัร 
ผู้สมัครจะต้องน่าหลกัฐานประกอบการรบัสมัครดังต่อไปนี ้ มาแสดงในวันสอบข้อเขียนและสอบ

สัมภาษณ์ 
 1) ใบสมัคร (สั่งพิมพผ์่านหน้าเว็บไซต์รบัสมัคร)    จ่านวน 1 ฉบับ 
 2) ส่าเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)    จ่านวน 1 ฉบับ 
 3) ส่าเนาใบคะแนนผลสอบ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS   จ่านวน 1 ฉบับ 
     อย่างใดอย่างหนึ่ง (กรณีผูส้มัครที่มผีลสอบแล้ว) 
 4) ส่าเนาทะเบียนบ้าน       จ่านวน 1 ฉบับ 
 5) ส่าเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ    จ่านวน 1 ฉบับ 
 6) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว สี หรือขาว-ด่า ถ่ายในคราวเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน จ่านวน 3 รูป 
 7) หนังสอืรบัรอง (Letter of Recommendation)            จ่านวนอย่างน้อย 2 ราย 

 
 เง่ือนไขอ่ืน ๆ ในการสมัครสอบและการสอบ 
 1) ในการรับสมัคร มหาวิทยาลัยจะยังไม่รับหลักฐานแสดงการส่าเร็จการศึกษา ดังนั้นผู้สมัคร
จะต้องตรวจสอบ และรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและเงื่อนไขของผู้มีสิทธ์ิข้ึน
ทะเบียนเป็นนักศึกษา (ตามข้อ 5) จริง ก่อนการข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา หากตรวจสอบในภายหลังพบว่า
ผู้สอบคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติทันที 
 2) เมื่อมหาวิทยาลัยได้ประกาศรายช่ือผูม้ีสทิธ์ิเข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์แล้ว ให้ผูม้ีสิทธ์ิ
เข้าสอบข้อเขียนและสอบสมัภาษณ์ยื่นหนังสอืค่ารับรอง (Letter of Recommendation) จากผู้ให้การ
รับรอง เป็นจ่านวนอย่างน้อย 2 รายตามรปูแบบที่ก่าหนดในเว็บไซต ์https://grad.service.sci.tu.ac.th   โดย
น่ามายื่นในวันสอบสัมภาษณ์  
 
3. ก าหนดการรับสมัคร 
  รับสมัคร ตั้งแต่บัดน้ี ถึงวันจันทรท์ี่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

  
4. ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือก 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์อบสัมภาษณ์  

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ www.cs.tu.ac.th และ 
https://grad.service.sci.tu.ac.th 

/สอบสัมภาษณ์... 
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สอบสัมภาษณ ์
วันเสารท์ี่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

เวลา 09.00-12.00 น.  และ 13.00-16.00 น.    
กองอ่านวยการสอบ: สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงัสิต  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเ์ข้าศึกษา วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บนเว็บไซต์ www.cs.tu.ac.th และ 
https://grad.service.sci.tu.ac.th 
 
รายงานตัว    

วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
ณ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
อาคารบรรยายรวม 2 ห้องส่านักงานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่   
วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ณ ห้องประชุม ช้ัน 3 ห้อง 306  
อาคารบรรยายรวม 2 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

นักศึกษาใหม่ขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษา  
วันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 บนเว็บไซต์ 
http://www.reg.tu.ac.th  ส่านักงานทะเบียนนักศึกษา มธ. ศูนย์รังสิต 

เปิดภาคการศึกษา    
วันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564  

 
5. เง่ือนไขของผู้มสีิทธิขึ้นทะเบียนเปน็นักศึกษา 

1. ผู้ที่ผ่านการรบัเข้าศึกษาต้องข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียน
ก่าหนดภายใน 14 วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษา เว้นแต่กรณีมีเหตผุลความจ่าเป็นนายทะเบียนอาจอนุญาต
ผ่อนผันการข้ึนทะเบียนได้ แต่ต้องไมเ่กินภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาแรก 
  ผู้ทีผ่่านการรับเข้าศึกษาโดยใช้วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศต้องยื่นใบส่าคัญแสดงวุฒกิารศึกษาต่อ
คณะในวันข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วย แต่หากยังไม่สามารถน่าส่งได้นายทะเบียนอาจผ่อนผันให้น่ามาส่ง
ในภายหลัง แต่ต้องไมเ่กิน ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาแรก หากพ้นก่าหนดเวลาทีผ่่อนผันให้แล้วยังไม่
อาจน่าสง่ได้ให้นายทะเบียนเพิกถอนการข้ึนทะเบียนการเปน็นักศึกษา 
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2. ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสงักัดหลักสูตรใดแล้วจะย้ายหลักสูตรมิได้ เว้นแต่จะมีเหตุผลและ

ความจ่าเป็น ให้นักศึกษาย่ืนค่าร้องพร้อมแสดงเหตผุลตอ่คณบดีเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการประจ่าคณะ 
  การขอย้ายหลักสูตรจะต้องไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ่าคณะของหลักสูตรทีจ่ะขอ
ย้ายไปศึกษา และให้นับระยะเวลาการศึกษาต้ังแต่การศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วยเมื่อได้รับความเห็นชอบตาม
วรรคสองแล้วให้นบัระยะเวลาการศึกษาต้ังแตเ่ป็นนักศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย 

3. หากมกีารตรวจพบว่าผู้ซึ่งได้ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา ไม่มีคุณสมบัติหรือมลีักษณะต้องห้ามตาม
ข้อ 22 หรือได้ใช้เอกสารหลกัฐานประกอบการข้ึนทะเบียนอันเป็นเทจ็ ให้นายทะเบียนเสนอต่ออธิการบดี
เพิกถอนการข้ึนทะเบียนการเป็นนักศึกษาผู้นั้น 
  หากมีกรณีตามวรรคหนึ่งปรากฏข้ึนกับผูท้ี่ส่าเรจ็การศึกษาไปแล้ว ให้อธิการบดีเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพิกถอนปรญิญาบัตรของผู้นั้น  
 
6. การยื่นหลักฐานในวันขึ้นทะเบียนเปน็นักศึกษา 
 เมื่อมหาวิทยาลัยได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกข้ันสุดท้ายแล้ว ให้ผู้สอบคัดเลือกน่าหลักฐานแสดง
การส่าเร็จการศึกษาต่อไปนี้มามอบให้มหาวิทยาลัยในวันข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา มิฉะนั้น เป็นอันหมดสิทธิ
เข้าศึกษา 
 1. ส่าเนาปริญญาบัตร หรือส่าเนาหนังสือส่าคัญ จ่านวน 2 ฉบับ พร้อมน่าฉบบัจริงมาแสดง 
 2. ส่าเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จ่านวน 2 ฉบับ พร้อมน่าฉบบัจริงมาแสดง 
 3. ใบคะแนนผลสอบ TU-GET, TOEFL หรือ IELTS อย่างใดอย่างหนึ่ง จ่านวน 1 ฉบับ 
     4. ส่าเนาทะเบียนบ้าน    จ่านวน 1 ฉบับ 
 5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว สี หรือขาว-ด่า  จ่านวน 3 รูป 

    ถ่ายในคราวเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน 
 6. ส่าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล, ยศ (ถ้ามี)  จ่านวน 1 ฉบับ 
 7. ส่าเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ จ่านวน 1 ฉบับ 

8. ใบรับรองแพทย ์    จ่านวน 1 ฉบับ 
 
7. ค่าใช้จา่ยในการศึกษา 
 ผู้เข้าศึกษาต้องเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการศึกษาตลอดหลักสูตร 2 ปี โดยแบ่งช่าระเป็นภาค
การศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดของค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
 1. ค่าหน่วยกิต      หน่วยกิตละ       2,000   บาท 

2. ค่าอุปกรณ์      วิชาละ           4,500   บาท 
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 3. ค่าบ่ารุงการศึกษา 
 3.1 ค่าบ่ารุงมหาวิทยาลัย (ภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูรอ้น) ภาคละ          1,500   บาท 
 3.2 ค่าบ่ารุงห้องสมุด (รวมภาคฤดูร้อน)   ปีการศึกษาละ    4,000   บาท 

4. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 4.1 ค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา    ภาคละ           3,000   บาท 
 4.2 ค่าธรรมเนียมการใช้บรกิารเครือข่าย (รวมภาคฤดูร้อน) ปีการศึกษาละ    1,600   บาท 
 4.3 ค่าธรรมเนียมศึกษาและพัฒนา    ภาคละ          10,000   บาท 
 4.4 ค่าสอบประมวลวิชา     ครั้งละ               500   บาท 
 4.5 ค่าสมัครสอบภาษาต่างประเทศ   ครั้งละ              500   บาท 
 4.6 ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษา    เก็บครั้งเดียว      1,000   บาท 
 4.7 ค่าข้ึนทะเบียนปริญญา    เก็บครั้งเดียว     1,000   บาท 
 4.8 ค่าใบรับรองผลการศึกษา    ชุดละ                50   บาท 
 4.9 ค่าจดทะเบียนล่าช้า     วันละ              100   บาท 
 4.10 ค่าคุ้มครองอุบัติเหต ุ    ปีการศึกษาละ   110   บาท 
 หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายดังกล่าว เมือ่ช่าระแล้วไม่คืนไม่ว่ากรณีใด ๆ 
 

             ประกาศ ณ วันที่         กันยายน  พ.ศ. 2563 
 
 
 

            (รองศาสตราจารย์ ดร. ชาลี เจริญลาภนพรัตน์) 
            รองอธิการบดฝี่ายวิชาการ 
            ปฏิบัติการแทนอธิการบด ี

 
 
 
 

 


