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ประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

เรือ่ง  การรบัสมคัรคดัเลอืกบคุคลเพือ่เขา้ศกึษาในโครงการปรญิญาโท สาขาวชิาระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ (MSMIS) 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ (หลกัสตูรภาษาไทย) 

(จดัการเรยีนการสอนที ่มธ. ทา่พระจนัทร)์ 
คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีปีการศกึษา 2566 

.....................................................................................  
 
โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเข้าศึ กษาโครงการปริญญาโท สาขาวิชา 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
(หลักสูตรภาษาไทย) (จัดการเรียนการสอนที่ มธ. ท่าพระจันทร์) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปีการศึกษา 2566   
จึงขอประกาศรายละเอียดวิธีการรับสมัครและการคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 
 
1. สถานทีจ่ดัการเรยีนการสอน 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร ์
2. คณุสมบตัผิูเ้ขา้ศกึษา 

2.1 ส่าเร็จการศึกษาไม่ต่่ากว่าระดับปริญญาตรี (ไม่จ่ากัดสาขา) หรือ เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือ
ต่างประเทศ และมีประสบการณ์ในการท่างานอย่างน้อย 1 ปี (นับถึงวันท่ีปิดรับสมัคร) โดยมีหนังสือรับรองการท่างาน 

2.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 22-23 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2561 
3. การสมคัรสอบ 

3.1  วิธีการสมัครสอบ 

สมัครผ่านระบบ Online ที่ www.grad.tbs.tu.ac.th 
ตั้งแตว่ันท่ี 14 พฤศจิกายน 2565 - 1 พฤษภาคม 2566   
ค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท 
ก่าหนดการช่าระค่าธรรมเนียมในการสมัคร และค่าธรรมเนียมธนาคาร (ดังแสดงในใบช่าระค่าธรรมเนียมการสมัคร)  

โดยสามารถยื่นช่าระค่าธรรมเนียมได้ 4 ช่องทาง ดังนี้ 
1) ช่าระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร 
2) ช่าระผ่าน Internet Banking 
3) ช่าระผ่านเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (ATM) โดย E-mail หลักฐานการช่าระค่าธรรมเนียม พร้อมเลขประจ่าตัวประชาชน 

และเลขท่ีใบสมัคร ท่ี E-mail: grad@tbs.tu.ac.th 
4) ช่าระผ่านบัตรเครดิตในหน้าเว็บไซต์การรับสมัคร 
ผู้สมคัรสามารถช่าระค่าธรรมเนียมการสมัคร ตามช่องทางที่ 1-3 ผ่านธนาคารดังต่อไปนี ้
1) ธนาคารกรุงไทย 
2) ธนาคารกสิกรไทย 
3) ธนาคารทหารไทยธนชาต 
 

  

http://www.grad.tbs.tu.ac.th/
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คา่ธรรมเนยีมชา่ระ ณ ทีท่า่การธนาคาร 
1) ธนาคารทหารไทยธนชาต, ธนาคารกรุงไทย 15 บาท ท่ัวประเทศ 
2) ธนาคารกสิกรไทย อัตราในกรุงเทพฯ / ปริมณฑล 15 บาท ต่างจังหวัด 25 บาท 
หากผู้สมัครช่าระเงินนอกเหนือจากวิธีการและช่วงเวลาที่ก่าหนดถือว่าเป็นโมฆะ โดยผู้สมัครไม่สามารถขอรับคืนเงิน 

หรือเลื่อนการสมัครสอบ หรือโอนเงินให้กับผู้สมัครรายอื่นได้ 
หนว่ยบณัฑติศกึษาขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิใหแ้กผู่ส้มคัรในทกุกรณี 

 
ใบชา่ระคา่ธรรมเนยีมการสมคัร ประกอบดว้ย 2 สว่นคอื 
ส่วนท่ี 1  เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัคร และค่าธรรมเนียมที่ต้องช่าระ เมื่อช่าระเงินแล้ว เจ้าหน้าที่ธนาคาร     

จะประทับตราธนาคารเพื่อเป็นหลักฐานการช่าระเงิน ซึ่งถือเป็นใบเสร็จรับเงิน 
ส่วนท่ี 2 เป็นหลักฐานการรับเงินของธนาคาร ซึ่งเจ้าหน้าท่ีธนาคารจะฉีกส่วนนี้เก็บไว้ 
* สามารถตรวจสอบสถานะการช่าระเงินหลังจากที่ท่านช่าระเงินแล้ว ประมาณ 7 วันท่าการ โดยการ Login ที่ 

www.gradreg.tbs.tu.ac.th 
  หากสถานะการช่าระเงินไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งหน่วยบัณฑิตศึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งและหากมี

ปัญหาในการสมัครผ่านระบบ Online ติดต่อหน่วยบัณฑิตศึกษา ห้อง F-310 ชั้น  3 อาคารธรรมศาสตร์  60 ปี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ E-mail: grad@tbs.tu.ac.th โทร. 0-2613-2263, 0-2623-5718 

3.2 ขั้นตอนการสมัครสอบ 
ส่งไฟล์หลักฐานการสมัครสอบได้ที่ www.mis.tbs.tu.ac.th (เอกสารตัวจริงให้น่ามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์) 

 

หลกัฐานการสมคัรสอบ การบนัทกึชือ่ไฟล ์
1. หลักฐานการช่าระค่าธรรมเนยีมในการสมคัร 18_เลขท่ีใบสมัคร_Pay 

2. ส่าเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) พร้อมรับรองส่าเนาถกูต้อง 18_เลขท่ีใบสมัคร_Transcript 
3. ผลสอบภาษาอังกฤษ (TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS)  

ผลสอบทั้ง 3 ประเภท ต้องเป็นผลสอบไมเ่กิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร 
18_เลขท่ีใบสมัคร_Eng 

4. ผลสอบของ SMART-II ผลสอบไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร  
(ไม่ต้องยื่นผลสอบ SMART-II โดยโครงการฯ จะน่าผลคะแนนท่ีดีที่สดุของผู้สมัครสอบ 
จาก ศูนย์ทดสอบสมรรถนะแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยตรง) 

18_เลขท่ีใบสมัคร_SM 

5. หนังสือรับรองประสบการณ์ในการท่างาน ดาวน์โหลดแบบฟอรม์ได้ที่ 
www.mis.tbs.tu.ac.th (สามารถใช้แบบฟอร์มจากหน่วยงานของผู้สมัครได้) 

18_เลขท่ีใบสมัคร_Experience 

6. ไฟล์รูปถ่ายสี (JPG) ขนาด 1.5 น้ิว ความละเอยีดไม่น้อยกว่า 600 dpi สวมเสือ้          
ไมม่ลีวดลาย หนา้ตรง ไมย่ิม้เหน็ฟนั ไมส่วมหมวกไมส่วมแวน่ตาดา่ ไมส่วมครยุปรญิญา 
อนุโลมรูปถ่ายที่สวมสูทสสีุภาพไมม่ีลวดลาย เครื่องแบบข้าราชการไม่สวมหมวก  
และพื้นหลังเป็นสีพื้น 

18_เลขท่ีใบสมัคร 

 

การทดสอบความรูภ้าษาองักฤษ TU-GET (Thammasat University Graduate English Test)  
การสมคัรสอบ 
ผู้สนใจเข้าศึกษาในโครงการฯ สามารถด่าเนินการได้ดังนี ้
สอบภาษาอังกฤษ (TU-GET)  
- TU-GET Paper-based Test (PBT) 
- TU-GET Computer-based Test (CBT) 
ตามรอบที่ก่าหนด โดยกา่หนดการสามารถตดิตามได้ที่ www.litu.tu.ac.th 
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 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
  สถาบันภาษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
  วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08:30-18:30 น. วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 08:30-16:00 น. 
  (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
  โทรศัพท์ 0-2623-5134, 08-7972-7755  โทรสาร 0-2623-5138 
  E-mail: tuget@litu.tu.ac.th 
 
การทดสอบทกัษะดา้นการจดัการระดบัปรญิญาโท (SMART-II)  

การสมคัรสอบ 
สมัครผ่านระบบ Online ตามรอบที่ก่าหนด โดยก่าหนดการสามารถติดตามได้ที่ www.smart.tbs.tu.ac.th 
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
 ศูนย์ทดสอบสมรรถนะแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 โทรศัพท์ 0-2613-2199, 0-2224-9730  โทรสาร 0-2226-4511 

  E-mail: smart@tbs.tu.ac.th 
4. จา่นวนแผนรบั 50 คน  
5. ปฏทินิการคดัเลอืก 

กา่หนดการ 
รบัสมัครผ่านระบบออนไลน์ (จ. 14 พฤศจกิายน 2565 – จ. 1 พฤษภาคม 2566) 

รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 

รอบคัดเลือกผู้สมัครสอบสัมภาษณ์ 
(เฉพาะผู้ท่ีมีคุณสมบัติและมีผลคะแนนตามท่ีคณะฯ ก่าหนด) 

จ. 14 พฤศจิกายน 2565  
- พ. 1 กุมภาพันธ์ 2566 

จ. 14 พฤศจิกายน 2565  
- พ. 22 มีนาคม 2566 

จ. 14 พฤศจิกายน 2565 
- จ. 1 พฤษภาคม 2566 

ยื่นหลักฐานการสมัคร/ผลคะแนนภาษาอังกฤษ  
(ผลคะแนน TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS/ 
หนังสือรับรองประสบการณ์ในการท่างาน) 

ภายในวัน 
พ. 1 กุมภาพันธ์ 2566 

ภายในวัน 
พ. 22 มีนาคม 2566 

ภายในวัน 
พ. 3 พฤษภาคม 2566 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
(ท่ี www.mis.tbs.tu.ac.th และ www.grad.tbs.tu.ac.th) 

พ. 8 กุมภาพันธ์ 2566 พ. 29 มีนาคม 2566 พ. 10 พฤษภาคม 2566 

สอบสัมภาษณ์ ส. 11 กุมภาพันธ์ 2566 ส. 1 เมษายน 2566 ส. 13 พฤษภาคม 2566 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  
(ท่ี www.mis.tbs.tu.ac.th และ www.grad.tbs.tu.ac.th) 

ศ. 17 กุมภาพันธ์ 2566 พ. 12 เมษายน 2566 ศ. 19 พฤษภาคม 2566 

รายงานตัว พร้อมยื่นเอกสารเทียบวิชาเสริมพ้ืนฐาน อา. 19 กุมภาพันธ์ 2566 อา. 16 เมษายน 2566 อา. 21 พฤษภาคม 2566 

ขึ้นทะเบียนนักศึกษาผ่าน www.reg.tu.ac.th แจ้งให้ทราบภายหลัง 

ประกาศผลยื่นเทียบ พ. 22 กุมภาพันธ์ 2566 พ. 19 เมษายน 2566 พ. 24 พฤษภาคม 2566 

ช่าระค่าลงทะเบียน ศ. 24 กุมภาพันธ์ 2566 ศ. 21 เมษายน 2566 พ. 24 - ส. 27 พฤษภาคม 2566 

ลงทะเบียน S/2565 (Pre-course) พ. 24 - ศ. 26 พฤษภาคม 2566 

ปฐมนิเทศครั้งท่ี 1 มิถุนายน 2566 

เปิดเรียนวิชาเสริมพ้ืนฐาน มิถุนายน - กรกฎาคม 2566 

เปิดภาคการศึกษา สิงหาคม 2566 
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6. เงือ่นไขการขึน้ทะเบยีนเปน็นกัศกึษา
6.1 ผู้ที่ผ่านการรับเข้าศึกษาต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนก่าหนดภายใน

14 วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษา เว้นแต่กรณีมีเหตุผลความจ่าเป็นนายทะเบียนอาจอนุญาตผ่อนผันการขึ้นทะเบียนได้  
แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาแรก 

ผู้ที่ผ่านการรับสมัครโดยใช้วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศต้องยื่นใบส่าคัญแสดงวุฒิการศึกษาต่อคณะในวันที่  
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วย แต่หากยังไม่สามารถน่าส่งได้นายทะเบียนอาจผ่อนผันให้น่ามาส่งในภายหลัง แต่ต้องไม่เกิน  
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาแรก หากพ้นก่าหนดเวลาที่ผ่อนผันให้แล้วยังไม่อาจน่าส่งได้ให้นายทะเบียนเพิกถอน  
การขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษา 

6.2 ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสังกัดหลักสูตรใดแล้วจะย้ายหลักสูตรมิได้ เว้นแต่จะมีเหตุผลและความจ่าเป็น  
ให้นักศึกษายื่นค่าร้องพร้อมแสดงเหตุผลต่อคณบดีเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการประจ่าคณะ 

การขอย้ายหลักสูตรจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ่าคณะของหลักสูตรที่จะขอย้ายไปศึกษาและ
ให้นับเวลาการศึกษาตั้งแต่การศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย 

เมื่อได้รับความเห็นชอบตามวรรคสองแล้วให้นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย 
6.3 หากมีการตรวจพบว่าผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม  ตามข้อบังคับฯ หรือ 

ได้ใช้เอกสารหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนอันเป็นเท็จ ให้นายทะเบียนเสนอต่ออธิการบดีเพิกถอนการขึ้นทะเบีย น 
การเป็นนักศึกษาผู้นั้น 

หากมีกรณีตามวรรคหนึ่งปรากฎขึ้นกับผู้ที่ส่าเร็จการศึกษาไปแล้ว ให้อธิการบดีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพิกถอน
ปริญญาบัตรผู้นั้น 
7. การยืน่หลกัฐานในวันขึน้ทะเบยีนเปน็นกัศึกษา

การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่เมื่อมหาวิทยาลัยได้ประกาศผลการสอบคัดเลือ กขั้นสุดท้ายแล้ว ให้ผู้ที่ผ่าน
การคัดเลือก และมีสิทธ์ิเข้าศึกษาด่าเนินการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา เพื่อมีสถานภาพนักศึกษาให้ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัย
ก่าหนดตามรายละเอียดขั้นตอนของส่านักงานทะเบียนนักศึกษา ท่ี www.reg.tu.ac.th 
8. คา่ใชจ้า่ยในการศกึษาตลอดหลกัสตูร  จ่านวน 272,720 บาท

ประกาศ  ณ  วันท่ี    พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจรญิลาภนพรตัน์) 
ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายรบัเข้าศึกษา 

ปฏิบัติการแทนอธิการบด ี
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