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ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร2 
เรื่อง  การรบัสมัครบุคคลเข=าศึกษาในระดบัปรญิญาตรี  

หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑติ (หลักสูตรนานาชาติ) 
คณะสถาปOตยกรรมศาสตร2และการผังเมือง ประจำปSการศึกษา 2565 

  ……………………………………. 

โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร5 เห็นสมควรเป;ดรับสมัครบุคคลเข?าศึกษา โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ 
หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปSตยกรรมศาสตร5และการผังเมือง 
ประจำปWการศึกษา 2565 จึงขอประกาศกำหนดการรับสมัครและการคัดเลือกตลอดจนรายละเอียดต[าง ๆ ดังต[อไปน้ี 

1. สถานทีจ่ดัการเรียนการสอน
หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปSตยกรรมศาสตร5และ 

การผังเมืองศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร5 ศูนย5รังสิต ท้ังน้ี การเปลี่ยนแปลงสถานท่ีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร5 
สงวนสิทธ์ิในการกำหนดสถานท่ีศึกษาตามความเหมาะสม โดยมติสภามหาวิทยาลัย  

2. คุณสมบัติของผู=มีสิทธิ์สมัคร
2.1 คุณสมบัติทัว่ไป

2.1.1 เปbนผู?สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาภาคสุดท?ายของชั้นมัธยมศึกษาปWที่ 6 หรือเทียบเท[าทั้งในและ
ต[างประเทศ ตามระบบการศึกษาของประเทศไทยหรือต[างประเทศ   

หมายเหตุ : ผู,สมัครที่กำลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในตDางประเทศ หรือโรงเรียน
นานาชาติในประเทศไทย ต,องสDงหลักฐานการศึกษาให,คณะพิจารณาตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรP            
เร่ือง แนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาเทDากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรP พ.ศ. 2564  

2.1.2 ไม[เปbนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน เว?นแต[การศึกษาในมหาวิทยาลยัเป;ด หรือ 
หลักสูตรทางไกล (Online) ท่ีได?รับปริญญา 

2.1.3 ไม[เปbนผู?ปiวยหรืออยู[ในสภาวะท่ีจะเปbนอุปสรรคร?ายแรงต[อการศึกษา 
2.1.4 ไม[เปbนผู?ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสยีอย[างร?ายแรง 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะของผู=สมัคร 
2.2.1 ระดับการศึกษา 

ผู ?สมัครต?องเปbนผู ?ท่ีกำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  
ในโรงเรียนไทย หรือ เทียบเท[า หรือ ระดับเกรด 12 (เทียบเท[าชั้น ม.6) ในโรงเรียนนานาชาติท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง และต?องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม อย[างน?อย 4 ภาคการศึกษา ไม[น?อยกว[า 2.50 หรือเทียบเท[า หรือ กรณีผู?สมัครท่ี
สำเร็จการศึกษาจากต[างประเทศด?วยระบบการศึกษาจากต[างประเทศระดับเกรด 12 หรือ เทียบเท[ามัธยมศึกษา          
ตอนปลายจากประเทศนั้น ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร5 เรื่อง แนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาเท[ากับ           
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร5 พ.ศ. 2564 
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2.2.2  ผลการศึกษา 
ผลการเรียนระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อย [างน?อย 4 ภาคการศึกษา หรือ   

วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท[า หรือ สําเร็จการศึกษาระดับเกรด 12 (เทียบเท[าชั้น 
ม.6) ในโรงเรียนนานาชาติ ท่ีกระทรวงศึกษารับรอง ต?องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม[ต่ำกว[า 2.50 หรือ สำหรับ
ผู?สมัครท่ีสำเร็จการศึกษาจากต[างประเทศ จะต?องมีหลักฐานการจบการศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร5 
เรื่อง แนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาเท[ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร5 พ.ศ. 2564 
ตามเอกสารแนบท?าย และต?องมีผลการเรียนหรือผลคะแนนดังรายละเอียดต[อไปน้ี 

(1) ระบบอังกฤษ
ผู ?สมัครที ่ม ีผลการสอบระด ับ GCE ‘A’ Level จำนวนอย[างน?อย 3 ว ิชา

เกรด A*-E หรือ ผลการสอบ Cambridge Pre-U จำนวนอย[างน?อย 3 วิชา เกรด M1 
หรือ D1-D3 และต?องมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร5 ไม[ต่ำกว[าเกรด C หรือเทียบเท[า 

(2) ระบบอเมริกา/แคนาดา
ผ ู ?สม ัครท ี ่สอบ GED ก [อนเด ือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 และม ีผลสอบ

GED 5 รายวิชา มีคะแนนรวมไม[น?อยกว[า 2,250 คะแนน และแต[ละวิชาต?องได?อย[างน?อย 
410 คะแนน และต?องมีผลสอบ NEW SAT หรือเทียบเท[า โดยมีคะแนนในส[วน Math 
ไม[ต่ำกว[า 450 คะแนน Critical Reading ไม[ต่ำกว[า 350 คะแนน 

ผู?สมัครสอบท่ีสอบ GED ตั้งแต[เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 เปbนต?นไป และมีผลสอบ       
GED 4 รายวิชา โดยแต[ละวิชามีคะแนนอย[างน?อย 145 คะแนน และต?องมีผลสอบ NEW 
SAT หรือเทียบเท[า โดยมีคะแนนในส[วน Math ไม[ต่ำกว[า 450 คะแนน Critical Reading 
ไม[ต่ำกว[า 350 คะแนน 

(3) ระบบนิวซีแลนด5
(3.1) ผู?สมัครท่ีสอบผ[านวิชา New Zealand National Certificate of 

Educational Achievement ( NCEA)  ซ่ึ ง อ ยู[ ใ น ค ว า ม ดู แ ล ข อ ง  New Zealand 
Qualifications Authority (NZQA) จำนวนไม[น?อยกว[า 80 หน[วยกิต ประกอบด?วย 

- วิชาใน level 2 หรือสูงกว[าจำนวนไม[น?อยกว[า 60 หน[วยกิต และ
- วิชาใน level 1 หรือสูงกว[าจำนวนไม[น?อยกว[า 20 หน[วยกิต และ
- ต?องมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร5ไม[ต่ำกว[า Achieved
การพิจารณาให?นับวิชา English for Speaker of other Languages

(ESLO) เปbนอีก 1 วิชาได?ด?วย 
ผ ู ? จบการศ ึกษาจะต ?องได ? ร ับประกาศน ียบ ัตร NCEA level 2 

ใบแสดงผลการสอบ (Record of Achievement) หนังสือรับรองระดับ จำนวนวิชา และ
จำนวนหน[วยกิตของแต[ละวิชาจาก New Zealand Qualifications Authority (NZQA) 

ท้ังน้ี การพิจารณาตามเกณฑ5ข?อท่ี (3.1) ให?มีผลสำหรับผู?จบการศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศนิวซีแลนด5 ตั้งแต[ปWการศึกษา 2553 เปbนต?นไป 
หรือ 

(3.2) ผู?สมัครท่ีสอบผ[านวิชา New Zealand National Certificate of 
Educational Achievement ( NCEA)  ซ่ึ ง อ ยู[ ใ น ค วา มดู แล ขอ ง  New Zealand 

และตองมผีลการเรยีนหรือผลคะแนนดังรายละเอยีดตอไปนี ้
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Qualifications Authority (NZQA) ใน level 2 หรือสูงกว[า อย[างน?อย 5 วิชา ไม[ซ้ำกัน 
นับจำนวนรวมไม[น?อยกว[า 60 หน[วยกิต ประกอบด?วยวิชาบังคับ 2 วิชา ได?แก[ 

   - English (literacy) ใน level 2 หรือสูงกว[า อย[างน?อย 4 หน[วยกิต 
      - Mathematics (numeracy) ใน level 2 หรือสูงกว[า อย[างน?อย  4 หน[วยกิต 
      - ต?องมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร5ไม[ต่ำกว[า Achieved 

   การพิจารณาไม[นับรวมวิชา English for Speaker of other Languages (ESLO)  
   ผ ู ?จบการศ ึกษาจะต ?องได ?ร ับใบแสดงผลการสอบ (Record of 

Achievement) และหนังสือรับรองระดับ จำนวนวิชา และจำนวนหน[วยกิตของแต[ละ
วิชาจาก New Zealand Qualifications Authority (NZQA) 

   ท้ังน้ี การพิจารณาตามเกณฑ5ข?อท่ี (3.2) ให?มีผลสำหรับผู?จบการศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศนิวซีแลนด5 ตั้งแต[ปWการศึกษา 2552 
เปbนต?นไป  

  (4) หลักสูตรนานาชาติ International Baccalaureate (IB) 
 ผู?สมัครจะต?องได?รับประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียน 
(High School Diploma) และ/หร ือ ได ?ร ับ IB Diploma และ/หร ือ IB DP Course 
Results ดังน้ี 

   (4.1) ผู ?สมัครที ่สำเร็จการศึกษาจากต[างประเทศ จะต?องได?รับ IB 
Diploma กล[าวคือเปbนผู?มีคะแนนรวมจาก 5 หมวดรายวิชา และอีก 1 วิชาเลือก ไม[ต่ำกว[า 
24 คะแนน พร?อมกับผ[านการประเมิน Extended Essay (EE), Theory of Knowledge 
(TOK)  และ Creativity, Action & Service (CAS)  ตามเกณฑ 5ของ International 
Baccalaureate Organization (IBO) และต?องมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร5 ไม[ต่ำกว[า
เกรด C หรือเทียบเท[า ท้ังน้ี สถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณาให?ยกเว?นการเรียนบางวิชา
ในปW 1 ที่ผู?สมัครเรียนผ[านมาแล?วตามหลักสูตร IB Diploma ในระดับ Higher Level 
ที่ได?คะแนนสูงกว[า 4-5 ขึ้นไป เช[นเดียวกับมหาวิทยาลัยในต[างประเทศ เช[น อังกฤษ 
สหรัฐอเมริกา หรือ 

   (4.2) ได?รับ IB Diploma Course Results (IBCR) อย[างน?อย 5 วิชา 
โดยแต[ละวิชาจะต?องไม[ซ้ำกัน และได?ผลการเรียนในแต[ละวิชา ไม[น?อยกว[าเกรด 3 และ
ต?องมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร5 ไม[ต่ำกว[าเกรด C หรือเทียบเท[า  

  (5) หลักสูตรนานาชาติจากประเทศอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากข?อ (1) - (4)  
  ตรวจสอบการเทียบวุฒิต[างประเทศ จากการประกาศกระทรวงศึกษาธิการ     

เร่ือง การเทียบความรู?วุฒิต[างประเทศ ประกาศ ณ วันท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2545 และ
ต?องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX ท่ีจบการศึกษาไม[น?อยกว[า 2.50 หรือเทียบเท[า 2.50   

*หมายเหตุ คะแนนเทียบเท[า NEW SAT Math ได?แก[ คะแนน International 
Baccalaureate (Math) ไม[ต่ำกว[าเกรด 4 หรือ คะแนนวิชา CU-AAT ในส[วนของ Math 
ท่ีไม[ต่ำกว[า 450 หรือ คะแนน SMART 1 ในส[วนของ Math ไม[ต่ำกว[า 40 คะแนน  
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      2.3 ผู =สมัครต=องเป^นผู =ที ่ต ั ้งใจเฉพาะที ่จะเข=าศึกษาในโครงการหลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง 
(หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปOตยกรรมศาสตร2และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร2 
 
3. จำนวนการรับเข=าศึกษาทั้งหลักสูตร 30 คน โดยมีการรับนักศึกษา ดังน้ี 

สาขาวิชา 
Inter 

Portfolio 1 
Inter 

Portfolio 2 
Inter Program 
Admission 1 

Inter Program 
Admission 2 

TCAS 3 
Admission

หลักสูตรการออกแบบพัฒนา
ชุมชนเมืองบัณฑิต  

(หลักสูตรนานาชาต)ิ 
10 5 5 5 5 

 หมายเหตุ : 1) กรณีจำนวนรับในรอบแรกไม[ครบตามจำนวนที่ระบุ จะรับเพิ่มในรอบถัดไป จนครบตามจำนวนที่ต?องการ  
            2) หลักสูตรฯ มีการเป;ดรับในรอบ TCAS 3 Admission ผ[านระบบการรับเข?าของ ทปอ. ผู?สมัครสามารถ 

ติดตามรายละเอียดการรับผ[านระบบการรับเข?าของ ทปอ. ได?ที่ student.mytcas.com 
 
4.  เง่ือนไขการสมัคร 

4.1 ผู?สมัครทุกคนมีสิทธิ์คนละ 1 สิทธิ์ ในการตัดสินใจเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้ ผู?สมัครสามารถสมัคร                
ได?หลายสาขาวิชาหรือสมัครรอบใดก็ได?ตามหลักเกณฑ5ที่กำหนด แต[เมื่อยืนยันสิทธิ์แล?ว จะไม[สามารถสมัครเข?ารับ 
การคัดเลือกในรอบถัดไป หากต?องการสมัครในรอบถัดไป จะต?องสละสิทธ์ิท่ีมีอยู[ก[อน ซ่ึงการยืนยันสิทธ์ิและการสละสิทธ์ิ
จะต?องดำเนินการผ[านระบบบริหารจัดการสิทธิ์ของ ทปอ. ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว?เท[านั้น ทั้งนี้ การสละสิทธ์ิ 
ท่ีได?รับแล?วเพ่ือใช?สิทธ์ิใหม[ จะกระทำได?เพียงคร้ังเดียว การสละสิทธ์ินอกเหนือจากระยะเวลาไม[นับเปbนการสละสิทธ์ิ
ในระบบกลาง  

4.2 ผู?สมัครต?องตรวจสอบและรับรองตนเองว[ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร หากมหาวิทยาลัย
ตรวจสอบในภายหลังพบว[าผู?สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม[ตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือว[าผู?นั้นขาดคุณสมบัต ิ
ไม[มีสิทธ์ิเข?าศึกษา กรณีท่ีเสียค[าสมัครแล?วจะไม[คืนเงินค[าสมัครให?ไม[ว[ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

5. วิธกีารคัดเลือก/เกณฑ2การคัดเลือก รอบ Inter Portfolio 1 รอบ Inter Portfolio 2 รอบ Inter Program 
Admission 1 และ รอบ Inter Program Admission 2  
5.1 เกณฑ2การคัดเลือก 
 5.1.1 Portfolio  
 5.1.2 มีผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษอย[างใดอย[างหน่ึง ดังต[อไปน้ี 

TOEFL 
ไม[ต่ำกว[า 500 คะแนน        (Paper-based) หรือ 
ไม[ต่ำกว[า 61 คะแนน          (Internet-based)  

IELTS ผลคะแนนเฉลีย่รวม ไม[ต่ำกว[า 6.0  หรือ 

TU-GET 
ไม[ต่ำกว[า 500 คะแนน        (Paper-based) หรือ 
ไม[ต่ำกว[า 61 คะแนน          (Computer-based)  
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ในกรณีท่ีผู?สมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม[เปbนไปตามเกณฑ5ท่ีกำหนดไว?ข?างต?นแต[มีผลการเรียนระดบัดีมาก 
คณะอาจรับเข?าศึกษาแบบมีเงื่อนไข โดยต?องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม[ต่ำกว[าเกณฑ5ท่ีกำหนดไว? ดังน้ี 

TOEFL 
ไม[ต่ำกว[า 400 คะแนน        (Paper-based) หรือ 
ไม[ต่ำกว[า 32 คะแนน          (Internet-based)  

IELTS ผลคะแนนเฉลีย่รวม ไม[ต่ำกว[า 4.5  หรือ 

TU-GET 
ไม[ต่ำกว[า 400 คะแนน        (Paper-based) หรือ 
ไม[ต่ำกว[า 32 คะแนน          (Computer-based)  

ท้ังน้ี ต=องไมtเกิน 2 ปS นับจากวันท่ีสอบถึงวันท่ีข้ึนทะเบียนเป^นนักศึกษา (ยกเว=นผู=เข=าศึกษาชาวตtางประเทศท่ีใช=
ภาษาอังกฤษเป^นภาษาหลัก ไมtต=องย่ืนผลสอบภาษาอังกฤษ) 

    5.2 เกณฑ2การพิจารณารับเข=าศึกษา 
5.2.1 ผู?สมัครจะต?องมีคะแนนผ[านเกณฑ5ขั้นต่ำตามเกณฑ5ท่ีโครงการฯ กําหนด   
5.2.2 ยื่นคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS หรือ TU-GET หรือเทียบเท[า (โดยยื่นก[อนสอบ

สัมภาษณ5 และผลสอบต?องไม[เกิน 2 ปW นับถึงวันยื่นผลสอบ)  
5.2.3 สอบสัมภาษณ5 เปbนภาษาอังกฤษและพิจารณาแฟ¶มผลงานศิลปะ หากมีประกาศนียบัตร หรือรางวัล          

การประกวดท่ีเก่ียวข?องกับโครงการฯ จะพิจารณาเปbนพิเศษ  
5.2.4 การพิจารณาและการตัดสินผลคัดเลือกของคณะกรรมการคณะ/สถาบัน/มหาวิทยาลัย ถ ือเปbน 

ท่ีสิ้นสุด  

5.3 เง่ือนไขอื่น ๆ  
5.3.1 ผู?มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ5ต?องดําเนินการขั้นตอนต[าง ๆ  ตามกําหนดการในประกาศนี้ มิฉะนั้นจะถือว[า

สละสิทธ์ิ  
5.3.2 ในการคัดเลือกผู?มีสิทธิ์เข?าศึกษา จะพิจารณาจากผู?สมัครที่มีคะแนนรวมเรียงตามลําดับ ตามเกณฑ5

คะแนนท่ีกําหนด ตามจํานวนนักศึกษาท่ีรับได?ในแต[ละกลุ[มของแต[ละสาขา  
5.3.3 คะแนนสอบมาตรฐานที ่ใช?ยื ่นในการสมัครจะต?องมีอายุไม[เกิน 2 ปW นับจากวันสอบ โดยจะนํา          

ผลคะแนนสอบคร้ังท่ีดีท่ีสุดมาพิจารณาคัดเลือก  
5.3.4 ผู?สมัครที่ศึกษาในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย หรือในสถาบันในต[างประเทศ ที่ยังไม[สําเร็จ

การศึกษาต?องยื ่นใบรับรองจากโรงเรียนว[ากําลังศึกษาเกรด 12 หรือเทียบเท[า และคาดว[าจะจบการศึกษา                    
ระด ับ เกรด 12 ภายในเด ือนม ิถ ุนายน 2565 พร ?อมท ั ้ ง ผลการศ ึกษาระด ับม ัธยมศ ึกษาตอนปลาย                            
อย[างน?อย 4 ภาคการศึกษา เปbนหลักฐานประกอบการสมัคร ท้ังน้ี ผู?สมัครจะต?องส[งหลักฐานการศึกษาให?คณะภายใน
วันแรกของการเรียนในภาคการศึกษาท่ี 1 มิฉะน้ัน ผู?สมัครจะหมดสิทธ์ิการเปbนนักศึกษาของโครงการฯ  

5.3.5 ผู?สมัครที่ศึกษาในระบบการศึกษาที่มิได?คำนวณค[า GPA จะต?องยื่นจดหมายรับรองการเรียนและ 
ความประพฤติจากอาจารย5ในสถาบันเดิม อย[างน?อย 1 ฉบับเปbนหลักฐานประกอบการสมัคร  

5.3.6 การพิจารณาของคณะกรรมการถือเปbนท่ีสิน้สุด  
5.3.7 ผู?สมัครไม[สามารถขอรับเงินค[าสมัครคืนไม[ว[ากรณีใด ๆ ท้ังสิน้ 
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6.  การรับสมัคร  
6.1 วิธีการสมัครและสtงเอกสาร 

ขั้นตอนที่ 1 ผู?สมัครเข?าเว็บไซต5คณะสถาปSตยกรรมศาสตร5และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร5 
www.tds.tu.ac.th/programs-uddi คลิกท่ีหัวข?อ Admission  

ขั ้นตอนที ่ 2 กรอกข?อความให?ถูกต?องและครบถ?วน ปฏิบัติตามขั ้นตอนที่กำหนด (โปรดบันทึกข?อมูล 
การสมัครด?วยตนเอง และตรวจสอบข?อมูลต[าง ๆ อย[างละเอียดเพ่ือประโยชน5ของตนเอง) มหาวิทยาลัยจะถือว[าข?อมูล
การสมัครท่ีบันทึกในระบบ INTERNET เปbนสำคญั 

ข้ันตอนที่ 3 ผู?สมัครชำระเงินค[าสมัคร โดยการโอนเงินค[าสมัคร เข?าบัญชีธนาคารกรุงเทพ เลขท่ี 091-0-28409-0 
ชื่อบัญชี BACHELOR.UDDI.APTU ตามอัตราค[าธรรมเนียมการสมัครท่ีกำหนด พร?อมค[าธรรมเนียมการโอนเงินอัตรา
ตามที่ธนาคารกำหนด หากผู=สมัครรายใดมิได=ดำเนินการชำระเงินตามวันที่กำหนด จะถือวtาการกรอกข=อมูล 
การสมัครในระบบรับสมัครออนไลน2ทางอินเตอร2เน็ตเป̂นโมฆะ 

ข้ันตอนที่ 4 ผู?สมัครยื่นเอกสารประกอบการสมัครท้ังหมดให?กับโครงการฯ โดยส[งทางอีเมล: uddi@ap.tu.ac.th 
ระบหุัวเร่ืองอีเมล “สมัครเข?าศึกษาหลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)”                                 

 6.2 คtาสมัคร 1,000 บาท (ไมtรวมคtาธรรมเนียมธนาคาร) 

7.  กำหนดการรับสมัคร  

รายละเอียด Inter Portfolio 1 Inter Portfolio 2 
Inter Program 
Admission 1 

Inter Program 
Admission 2 

 ผู้สมัครลงทะเบียนใช้งานระบบ        
 TCAS 65 ที ่student.mytcas.com 

ตั้งแต่ วันที ่9 ธ.ค . 64 เป็นต้นไป 

1. เปิดรับสมัคร 4 ต.ค. – 15 พ.ย. 64 4 ม.ค. - 14 ก.พ. 65 1 - 21 ม.ีค. 65 2 - 9 พ.ค. 65 
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ 29 พ.ย. 64 28 ก.พ. 65 4 เม.ย. 65 20 พ.ค. 65 
3. สอบสัมภาษณ์ (Online) 4 ธ.ค. 64 12 ม.ีค. 65 9 เม.ย. 65 21 พ.ค. 65 
4. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก 24 ธ.ค. 64 28 ม.ีค. 65 27 เม.ย. 65 1 มิ.ย. 65 
5. ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธ์ิ
Clearing House ท่ีเว็บไซต์ ของ ทปอ.

7 – 8 ก.พ. 65 4 – 5 พ.ค. 65 4 – 5 พ.ค. 65 8 – 9 มิ.ย. 65 

6. ผู้สมัครสละสิทธ์ิ Clearing House
ท่ีเว็บไซต์ ของ ทปอ.

9 ก.พ. 65 6 พ.ค. 65 6 พ.ค. 65 - 

7. ชําระค่าธรรมเนียมพิเศษเก็บแรกเข้า
จํานวนเงิน 20,000 บาท เพ่ือยืนยันสิทธ์ิ
เข้าศึกษา และทางโครงการฯ จะไม่คืน
เงินค่าธรรมเนียมไม่ว่ากรณีใด ๆ

10 – 12 ก.พ. 65 7 – 9 พ.ค. 65 7 – 9 พ.ค. 65 10 – 12 ม.ิย. 65 

8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา
(ท่ียืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา)

28 ก.พ. 65 27 พ.ค. 65 27 พ.ค. 65 30 ม.ิย. 65 

 
* ผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบบริหารจัดการสิทธิ์ ของ ทปอ. (Clearing house) ตามช่วงเวลาที่กำหนด
โดยข้ันตอนการยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาให้เป็นไปตามกระบวนการจัดการและข้ันตอนของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กำหนด
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8. หลักฐานประกอบการสมัครที่ผู =สมัครจะต=องยื่นทั้งหมดให=กับโครงการฯ โดยลงชื่อรับรองสำเนาถูกต=อง      
ทุกฉบับ 

 8.1 หลักฐานการชำระเงินค[าสมัครออกโดย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                      จำนวน 1 ฉบับ 
 8.2 วุฒิการศึกษา                                                                                            จำนวน 1 ฉบับ  
   8.2.1 ใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อย[างน?อย 4 ภาคการศึกษา หรือวุฒิการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท[า หรือ สำเร็จการศึกษาระดับเกรด 12 (เทียบเท[าชั้น ม.6) ในโรงเรียน
นานาชาติท่ีกระทรวงศึกษารับรอง ต?องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม[ต่ำกว[า 2.50 หรือ เทียบเท[า 
         8.2.2 สำหรับผู ?สมัครที ่สำเร ็จการศึกษาจากต[างประเทศ หลักฐานการจบการศึกษาตามประกาศ        
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร5 เร ื ่อง แนวทางการเทียบวุฒ ิการศึกษาเท[ากับชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลายของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร5 พ.ศ. 2564 ต?องมีผลการเรียนหรือผลคะแนนตามท่ีกำหนด 
 หมายเหตุ  กรณีที่ผู?สมัครประสงค5จะยื่นคะแนนเฉลี่ยภาคการศึกษาใดที่ได?ศึกษาในต[างประเทศให?ยื่นเอกสาร
หลักฐานการเทียบคะแนนและเอกสารรับรองท่ีเปbนทางการในวันสอบสัมภาษณ5          
 8.3 ใบแสดงผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS หรือ TU - GET หรือเทียบเท[า    จำนวน 1 ฉบับ 
 8.4 รูปถ[ายขนาด 2 น้ิว สวมชุดสุภาพ หน?าตรง ไม[สวมหมวก และแว[นตาดำ ถ[ายไว? ไม[เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป 
 8.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                                                          จำนวน 1 ฉบับ 
 8.6 สำเนาทะเบียนบ?านของผู?สมัคร                                                                         จำนวน 1 ฉบับ 
 8.7 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล เฉพาะกรณีท่ีชื่อ - สกุล ในหลักฐานไม[ตรงกัน (ถ?ามี)           จำนวน 1 ฉบับ 
 8.8 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา หรือ ผู?ปกครอง พร?อมรับรองสำเนาถูกต?อง อย[างละ 1 ฉบับ  

9.   การจัดระดับพ้ืนฐานความรู=ภาษาตtางประเทศสำหรับผู=มีสิทธิ์เข=าศึกษา                                                          
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร5 ได?มีการกำหนดให?ผู?ที่ผ[านการคัดเลือกเข?าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร5 

ทุกคนจะต?องเข?ารับการทดสอบความรู ?ภาษาอังกฤษและสมรรถนะ GREATS เพื ่อนำไปใช?ในการประเมินระดับ
สมรรถนะ และทักษะที ่จำเปbนในศตวรรษที ่ 21 ของนักศึกษา รวมทั ้ง นำไปจัดทำระบบสำหรับการส[งเสริม              
การสร?างสมรรถนะตามแนวทาง GREATS เพ่ือให?นักศึกษาพัฒนาตนเองให?มีคุณภาพสูงสุดตามศักยภาพของแต[ละคน  
ซ่ึงนำไปสู[การเปbนผู?นำรุ[นใหม[ท่ีประสบความสำเร็จในศตวรรษท่ี 21  

10.   เง่ือนไขของผู=มีสิทธิ์ข้ึนทะเบียนเป̂นนักศึกษา 
10.1 ต?องเปbนผู?ผ[านการคัดเลือกและมีสิทธ์ิเข?าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร5 ตามโครงการน้ี  
10.2 ต?องเปbนผู?สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท[า และหากปรากฏว[าผู?มีสิทธ์ิ

เข?าศึกษาไม[สำเร็จการศึกษาตามท่ีกำหนด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร5จะไม[รับเข?าศึกษา  
10.3 การขึ้นทะเบียนนักศึกษา ให?เปbนไปตามข?อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร5 ว[าด?วย การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร5ตรวจสอบพบภายหลังว[าผู?มีสิทธิ์เข?าศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไม[ครบถ?วนตามท่ี

มหาวิทยาลัยกำหนด จะถือว[าการมีสิทธ์ิเข?าศึกษาในคร้ังน้ี เปbนโมฆะ และจะไม[คืนเงินให?ไม[ว[ากรณีใด ๆ 
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11. อัตราคtาธรรมเนียมการศึกษา
นักศึกษาต?องเสียค[าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ดังต[อไปน้ี 
- ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร5ว[าด?วยอัตราค[าธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรี โครงการพิเศษ

พ.ศ. 2553 
- ประกาศคณะสถาปSตยกรรมศาสตร5และการผังเมือง เรื่อง ค[าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โครงการพิเศษ หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
และหลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร5 พ.ศ. 2556 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี   กันยายน  พ.ศ. 2564 

 (รองศาสตราจารย5 ดร.พิภพ อุดร) 
       รองอธิการบดีฝiายวิชาการ 
       ปฏิบตัิการแทนอธิการบด ี
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