
           
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เรื่อง รับบุคคลเข้าศึกษาโครงการปริญญาโทภาคพิเศษ 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ประจ าภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2562 
....................................................................... 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เห็นสมควรเปิดรับสมัครผู้ประสงค์เข้าศึกษาโครงการปริญญาโทภาคพิเศษ สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 
2562 จึงขอประกาศรายละเอียดวิธีการรับสมัคร และการคัดเลือกดังต่อไปนี้ 
 
1. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
 คุณสมบัติของผู้ เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 22 และมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต  ากว่าระดับปริญญาตรีในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาในหรือ
ต่างประเทศซึ งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ 

 2. หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศหรือปริญญาตรี   สาขา
อื นซึ งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ 

 3. ส าหรับผู้ที ได้รับเข้าศึกษาและยังมีพื้นฐานทางสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ คณะกรรมการ
โครงการฯ อาจพิจารณาให้ผู้เข้าศึกษาต้องศึกษาเพิ มเติมรายวิชาเสริมพื้นฐานเกี ยวกับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
โดยไม่นับหน่วยกิต 
 
2. การรับสมัครสอบ 
 จ านวนรับเข้าศึกษาประมาณ  12 คน   

วิธีการสมัครสอบ  
ผู้สมัครสามารถสมัคร ผ่านทางเว็บไซต์ https://grad.service.sci.tu.ac.th/register  
อัตราค่าสมัครสอบ 
ค่าสมัครสอบ คนละ 500 บาท 
โดยผู้สมัครจะต้องยืนยนัการช าระเงินผ่านทางเว็บไซต์ https://grad.service.sci.tu.ac.th/register ภายใน        

วันอาทิตย์ที  10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  
  
  



หลักฐานประกอบการรับสมัคร 
ผู้สมัครจะต้องน าหลักฐานประกอบการรับสมัครดังต่อไปนี้ มาแสดงในวนัสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 

 (1) ใบสมัคร (สั งพิมพ์ผ่านหนา้เว็บไซต์รับสมัคร)    จ านวน 1 ฉบับ 
 (2) ส าเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)     จ านวน 1 ฉบับ 
 (3) ส าเนาใบคะแนนผลสอบ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS    จ านวน 1 ฉบับ 
     อย่างใดอย่างหนึ ง (กรณีผูส้มัครที มีผลสอบแล้ว) 
 (4) ส าเนาทะเบยีนบ้าน       จ านวน 1 ฉบับ 
 (5) ส าเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ     จ านวน 1 ฉบับ 
 (6) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว สี หรือขาว-ด า ถ่ายในคราวเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน  จ านวน 3 รูป 
 (7) หนังสือรับรอง (Letter of Recommendation)                จ านวนอย่างน้อย 2 ราย 
 เงื่อนไขอื่นๆ ในการสมัครสอบและการสอบ 
 (1) ในการรับสมัคร มหาวิทยาลัยจะยังไม่รับหลักฐานแสดงการส าเร็จการศึกษา ดังนั้นผู้สมัครจะต้องตรวจสอบ 
และรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและเงื อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามข้อ 5  
จริงก่อนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หากตรวจสอบในภายหลั งพบว่าผู้สอบคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตาม
ประกาศรับสมัครจะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติทันที 
 (2) เมื อมหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์แล้ว ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบ
ข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ยื นหนังสือค ารับรอง (Letter of Recommendation) จากผู้ให้การรับรอง เป็นจ านวน   
อ ย่ า ง น้ อ ย  2  ร า ย  ต า ม รู ป แ บ บ ที ก า ห น ด ใ น เ ว็ บ ไ ซ ต์  https://grad.service.sci.tu.ac.th/register/ ห รื อ 
http://www.cs.tu.ac.th โดยน ามายื นในวันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์  
 
3. ก าหนดการรับสมัคร 
 รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันอาทติย์ที  10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

  
4. ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือก 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน และสถานที่สอบ 

วันศุกร์ที  15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 บนเว็บไซต์ www.cs.tu.ac.th 
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์  
วันอาทิตย์ที  17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

เวลา 09.00 - 10.30 น. สอบวิชา ความรู้ทางวทิยาการคอมพิวเตอร์ 
อาคารบรรยายรวม 2 ชัน้ 1 ห้อง 110 
เวลา 11.00 น. สอบสัมภาษณ์  
อาคารบรรยายรวม 2 ชัน้ 2 ห้องประชุม 1 

สถานที สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต  

 
 



ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา วันศุกรท์ี  29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 บนเว็บไซต์ www.cs.tu.ac.th 
รายงานตัวและลงทะเบียน  วันเสาร์ที  14 ธันวาคม พ.ศ. 2562  

ณ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร
บรรยายรวม 2 ห้องส านักงานภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

5. เงื่อนไขของผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
1. ผู้ที ผ่านการรับเข้าศึกษาต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที นายทะเบียนก าหนด ภายใน 

14 วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษา เว้นแต่กรณีมีเหตุผลความจ าเป็นนายทะเบียนอาจอนุญาตผ่อนผันการขึ้นทะเบียนได้ แต่
ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที  1 ของปีการศึกษาแรก 
  ผู้ที ผ่านการรับเข้าศึกษาโดยใช้วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศต้องยื นใบส าคัญแสดงวุฒิการศึกษาต่อคณะในวันขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วย แต่หากยังไม่สามารถน าส่งได้นายทะเบียนอาจผ่อนผันให้น ามาส่งในภายหลัง แต่ต้องไม่เกินภาค
การศึกษาที  1 ของปีการศึกษาแรก หากพ้นก าหนดเวลาที ผ่อนผันให้แล้วยังไม่อาจน าส่งได้ให้นายทะเบียนเพิกถอนการข้ึน
ทะเบียนการเป็นนักศึกษา 

2. ผู้ที ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสังกัดหลักสูตรใดแล้วจะย้ายหลักสูตรมิได้ เว้นแต่จะมีเหตุผลและความจ าเป็น            
ให้นักศึกษายื นค าร้องพร้อมแสดงเหตุผลต่อคณบดีเพื อขออนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะ 
  การขอย้ายหลักสูตรจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะของหลักสูตรที จะขอย้ายไปศึกษา 
และให้นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่การศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วยเมื อได้รับความเห็นชอบตามวรรคสองแล้วให้นั บ
ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย 

3. หากมีการตรวจพบว่าผู้ซึ งได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 22 หรือได้
ใช้เอกสารหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนอันเป็นเท็จ ให้นายทะเบียนเสนอต่ออธิการบดีเพิกถอนการขึ้นทะเบียนการเป็น
นักศึกษาผู้นั้น 
  หากมีกรณีตามวรรคหนึ งปรากฏข้ึนกับผู้ที ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว ให้อธิการบดีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพิกถอน
ปริญญาบัตรของผู้นั้น  
6. การย่ืนหลักฐานในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
 เมื อมหาวิทยาลัยได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกขั้นสุดท้ายแล้ว ให้ผู้สอบคัดเลือกน าหลักฐานแสดงการส าเร็จ
การศึกษาต่อไปนี้มามอบให้มหาวิทยาลัยในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา มิฉะนั้น เป็นอันหมดสิทธิเข้าศึกษา 
 1. ส าเนาปริญญาบตัร หรือส าเนาหนังสือส าคัญ  จ านวน 2 ฉบับ พร้อมน าฉบบัจริงมาแสดง 
 2. ส าเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)   จ านวน 2 ฉบับ พร้อมน าฉบบัจริงมาแสดง 
 3. ใบคะแนนผลสอบ TU-GET, TOEFL หรือ IELTS  จ านวน 1 ฉบับ 
     อย่างใดอย่างหนึ ง 
 4. ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน 1 ฉบับ 
 5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว สี หรือขาว-ด า    จ านวน 3 รูป 

    ถ่ายในคราวเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน 
 6. ส าเนาใบเปลี ยนชื อ-สกุล, ยศ (ถ้ามี)   จ านวน 1 ฉบับ 
 7. ส าเนาบตัรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ   จ านวน 1 ฉบับ 

8. ใบรับรองแพทย์      จ านวน 1 ฉบับ 
 



 
7. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
 ผู้เข้าศึกษาต้องเสียค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการศึกษาตลอดหลักสูตร 2 ปี โดยแบ่งช าระเป็นภาคการศึกษา ซึ งมี
รายละเอียดของค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
 1. ค่าหน่วยกิต      หน่วยกิตละ      2,000  บาท 

2. ค่าอุปกรณ์      วิชาละ          4,500  บาท 
 3. ค่าบ ารุงการศึกษา 
 3.1 ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย (ภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อน)  ภาคละ          1,500  บาท 
 3.2 ค่าบ ารุงห้องสมุด (รวมภาคฤดูร้อน)   ปีการศึกษาละ   4,000  บาท 

4. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 4.1 ค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา    ภาคละ          3,000  บาท 
 4.2 ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครือข่าย (รวมภาคฤดูร้อน) ปีการศึกษาละ    1,600  บาท 
 4.3 ค่าธรรมเนียมศึกษาและพฒันา    ภาคละ          10,000 บาท 
 4.4 ค่าสอบประมวลวชิา     คร้ังละ              500 บาท 
 4.5 ค่าสมัครสอบภาษาตา่งประเทศ    คร้ังละ              500 บาท 
 4.6 ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา     เก็บคร้ังเดียว      1,000  บาท 
 4.7 ค่าขึ้นทะเบียนปริญญา     เก็บคร้ังเดียว      1,000  บาท 
 4.8 ค่าใบรับรองผลการศึกษา    ชุดละ               50  บาท 
 4.9 ค่าจดทะเบียนล่าช้า     วันละ             100  บาท 
 4.10 ค่าคุ้มครองอุบัติเหตุ     ปีการศึกษาละ 110  บาท 
 หมายเหตุ ค่าใช้จา่ยดังกลา่ว เมื อช าระแล้วไม่คืนไมว่่ากรณีใด ๆ 
 

             ประกาศ ณ วันที          ตุลาคม  พ.ศ. 2562 
 
 
 

        (รองศาสตราจารย์ ดร. ชาลี เจริญลาภนพรัตน์) 
                         รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 

               
       
 
 

 


