ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง รับบุคคลเข้าศึกษาโครงการปริญญาโทภาคพิเศษ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
.......................................................................
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เห็นสมควรเปิดรับสมัครผู้ประสงค์เข้าศึกษาโครงการปริญญาโทภาคพิเศษ สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา
2560 จึงขอประกาศรายละเอียดวิธีการรับสมัคร และการคัดเลือกดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิม่ เติมถึงฉบับปัจจุบัน ข้อ 7 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาในหรือ
ต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ หรือ
2. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นจากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัย
รับรองวิทยฐานะ
3. สาหรับผู้ที่ไม่ได้ศึกษาวิชาการเขียนโปรแกรม โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ โครงสร้างข้อมูล
ระบบฐานข้อมูล และระบบปฎิบัตกิ าร ในหลักสูตรหรือการอบรมจากสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับรอง
คณะกรรมการโครงการฯ อาจพิจารณาให้ผู้เข้าศึกษาต้องศึกษาเพิ่มเติมรายวิชาเสริมพื้นฐานเกีย่ วกับสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์บางวิชาหรือทั้งหมด โดยไม่นับหน่วยกิต
4. สาหรับผู้ที่ได้รับเข้าศึกษาและยังมีพื้นฐานทางสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ คณะกรรมการ
โครงการฯ อาจพิจารณาให้ผเู้ ข้าศึกษาต้องศึกษาเพิ่มเติมรายวิชาเสริมพื้นฐานเกี่ยวกับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
บางวิชาหรือทั้งหมด โดยไม่นับหน่วยกิต

2. การรับสมัครสอบ
จานวนรับเข้าศึกษาประมาณ 30 คน
ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจากเว็บไซต์ http://www.cs.tu.ac.th หรือสามารถมา
รับใบสมัครได้ที่โครงการปริญญาโทภาคพิเศษ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร
บรรยายรวม 2 ชั้น 1 ห้องสานักงานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต
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อัตราค่าสมัครสอบ
(1) ค่าสมัครสอบ
คนละ 500 บาท
(2) ค่าใบสมัครสอบ TU-GET
ชุดละ 30 บาท (กรณีผู้ที่ยังไม่มผี ลสอบภาษาอังกฤษ)
(3) ค่าสมัครสอบ TU-GET
คนละ 500 บาท (กรณีผู้ที่ยังไม่มผี ลสอบภาษาอังกฤษ)
หลักฐานประกอบการรับสมัคร
(1) ใบสมัคร
จานวน 1 ฉบับ
ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดได้บนเว็บไซต์ www.cs.tu.ac.th
(2) สาเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)
จานวน 1 ฉบับ
ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดได้บนเว็บไซต์ www.cs.tu.ac.th
(3) สาเนาใบคะแนนผลสอบ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS
จานวน 1 ฉบับ
อย่างใดอย่างหนึ่ง (กรณีผู้ที่มผี ลสอบแล้ว)
(4) สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
(5) สาเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
จานวน 1 ฉบับ
(6) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว สี หรือขาว-ดา ถ่ายในคราวเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน
จานวน 3 รูป
(7) ค่าสมัครสอบ
จานวน 500 บาท
วิธีการสมัครสอบ
ผู้สมัครสามารถสมัครสอบได้ 2 วิธี คือ
1. สมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560 โดยผู้สมัครสอบนาหลักฐาน
ประกอบการรับสมัครมายื่น ที่สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาคารบรรยายรวม 2 ชั้น 1 ห้องสานักงานสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์
2. สมัครสอบทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันจันทร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2560 โดยถือวันที่ประทับตราของที่
ทาการไปรษณีย์ต้นทางเป็นเกณฑ์ หากพ้นกาหนดจะไม่รับ พิจารณา การสมัครสอบทางไปรษณีย์ให้ผู้สมัครดาเนินการ
ดังนี้
(1) กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมทั้งติดรูปถ่าย 3 รูปตามที่กาหนด
(2) แนบซองเปล่าจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน พร้อมติดแสตมป์ 3 บาท เพื่อทางมหาวิทยาลัยจะได้ส่ง
บัตรประจาตัวสอบกลับไปให้
(3) ซื้อธนาณั ติจานวน 500 บาทเป็นค่า สมัครสอบ สั่งจ่า ยในนาม คุณพิมพ์ ภาวรรณ อินฟ้าแสง ปณฝ.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 12121
ส่งใบสมัคร ซอง ธนาณัติ และหลักฐานประกอบการรับสมัครอื่นๆ ไปที่ โครงการปริญญาโทภาคพิเศษ สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
12121 วงเล็บทีม่ ุมซองด้านล่างซ้ายมือว่า “สมัครสอบ”
เงื่อนไขอื่นๆ ในการสมัครสอบและการสอบ
(1) ในการรับสมัคร มหาวิทยาลัยจะยังไม่รับหลักฐานแสดงการสาเร็จการศึกษา ดังนั้นผู้สมัครจะต้องตรวจสอบ
และรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง หากตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สอบคัดเลือกรายใดมี
คุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติทันที
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(2) เมื่อมหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์แล้ว ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ยื่นหนังสือ
คารับรอง (Letter of Recommendation) อย่างน้อย 2 ฉบับตามแบบที่กาหนดในวันสอบสัมภาษณ์
3. การยื่นใบสมัคร
ณ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารบรรยายรวม 2
ห้องสานักงานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
รับสมัครตั้งแต่บดั นี้ ถึงวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
วันเสาร์ ถึง วันอาทิตย์ เวลา 08.30 ถึง 16.30 น.
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.cs.tu.ac.th
อัตราค่าสมัคร 500 บาท

3. ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน และสถานทีส่ อบ
ภายในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 บนเว็บไซต์ www.cs.tu.ac.th
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
เวลา 09.00 - 12.00 น. สอบวิชา ความรู้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาคารบรรยายรวม 2 ชั้น 1 ห้อง 110
เวลา 13.00 น. สอบสัมภาษณ์
อาคารบรรยายรวม 2 ชั้น 2 ห้องประชุม 1
สถานที่สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
บนเว็บไซต์ www.cs.tu.ac.th
รายงานตัวและลงทะเบียน
วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาคารบรรยายรวม 2 ห้องสานักงานภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา จะต้องนาหลักฐานการสาเร็จการศึกษา
มามอบให้ม หาวิ ท ยาลั ย ในวัน ขึ้ น ทะเบีย นรายงานตั ว เป็น นั ก ศึ ก ษา
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยสาขาวิชาจะประกาศรายละเอียดที่
นักศึกษาใหม่ต้องทราบและต้องปฏิบัติ ทาง www.cs.tu.ac.th หากมี
ข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
- โครงการปริ ญ ญาโทภาคพิ เ ศษ สาขาวิ ช าวิ ท ยาการ
คอมพิวเตอร์ โทร. 02-986-9157
- ฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือสาคัญ สานักทะเบียน
และประมวลผล โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1602 1607
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4. เงื่อนไขของผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
1. ต้ องเป็ นผู้ สาเร็ จการศึก ษาตามคุ ณสมบั ติเ ฉพาะที่ก าหนด และหากปรากฎว่า ผู้มี สิท ธิเ ข้า ศึก ษาไม่ สาเร็ จ
การศึกษาตามที่กาหนด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะไม่รับเข้าศึกษา หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตรวจสอบภายหลังว่าผ้
มีสิทธิเข้าศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าการมีสิทธิเข้าศึกษาในครั้งนี้
เป็นโมฆะ และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
2. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาได้ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามเวลาที่มหาวิทยาลั ยกาหนดพร้อมชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ทั้งนี้ จะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เกินกว่า 1 หลักสูตรในขณะเดียวกันไม่ได้ เว้นแต่จะมี
เหตุผลอันสมควรและได้รับอนุมัติจากอธิการบดี ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
3. ผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ใด
ปลอม ใช้หรืออ้างเอกสารปลอมในการสมัคร หรือการคัดเลือก หรือการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อผู้
นั้นออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และดาเนินคดีตามกฎหมายอาญาต่อไป

5. การยื่นหลักฐานในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
เมื่อมหาวิทยาลัยได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกขั้นสุดท้ายแล้ว ให้ผู้สอบคัดเลือกนาหลักฐานแสดงการสาเร็จ
การศึกษาต่อไปนี้มามอบให้มหาวิทยาลัยในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา มิฉะนั้น เป็นอันหมดสิทธิ์เข้าศึกษา
1. สาเนาปริญญาบัตร หรือสาเนาหนังสือสาคัญ
จานวน 2 ฉบับ พร้อมนาฉบับจริงมาแสดง
2. สาเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)
จานวน 2 ฉบับ พร้อมนาฉบับจริงมาแสดง
3. ใบคะแนนผลสอบ TU-GET, TOEFL หรือ IELTS
จานวน 1 ฉบับ
อย่างใดอย่างหนึ่ง
4. สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
5. ใบรับรองแพทย์
จานวน 1 ฉบับ
6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว สี หรือขาว-ดา
จานวน 3 รูป
ถ่ายในคราวเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน
7. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ยศ (ถ้ามี)
จานวน 1 ฉบับ
8. สาเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
จานวน 1 ฉบับ

6. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ผู้เข้าศึกษาต้อ งเสียค่าใช้จ่ ายต่างๆ ในการศึกษาตลอดหลักสูตร 2 ปี โดยแบ่งชาระเป็นภาคการศึกษา ซึ่งมี
รายละเอียดของค่าใช้จ่าย ดังนี้
1. ค่าหน่วยกิต
หน่วยกิตละ 2,000 บาท
1.1 ค่าอุปกรณ์
วิชาละ
4,500 บาท
2. ค่าบารุงการศึกษา
2.1 ค่าบารุงมหาวิทยาลัย (ภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อน)
ภาคละ
1,500 บาท
2.2 ค่าบารุงห้องสมุด (รวมภาคฤดูร้อน)
ปีการศึกษาละ 4,000 บาท
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3. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
3.1 ค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา
3.2 ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครือข่าย (รวมภาคฤดูร้อน)
3.3 ค่าธรรมเนียมศึกษาและพัฒนา
3.4 ค่าสอบประมวลวิชา
3.5 ค่าสมัครสอบภาษาต่างประเทศ
3.6 ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา
3.7 ค่าขึ้นทะเบียนปริญญา
3.8 ค่าใบรับรองผลการศึกษา
3.9 ค่าจดทะเบียนล่าช้า
3.10 ค่าคุ้มครองอุบัติเหตุ
หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายดังกล่าว เมื่อชาระแล้วไม่คืนไม่ว่ากรณีใด ๆ
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ภาคละ
ปีการศึกษาละ
ภาคละ
ครั้งละ
ครั้งละ
เก็บครั้งเดียว
เก็บครั้งเดียว
ชุดละ
วันละ
ปีการศึกษาละ

3,000 บาท
1,600 บาท
10,000 บาท
500 บาท
500 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท
50 บาท
100 บาท
110 บาท

