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ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ประจ าปีการศึกษา 2564 
  รอบท่ี 4 รับตรงอิสระ ( Direct Admission) 

______________________________________ 

โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตร
การจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ประจ า         
ปีการศึกษา 2564 รอบที ่4 รับตรงอิสระ (Direct Admission) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอประกาศก าหนดการรับสมัคร 
และการคัดเลือก ตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  

2. สาขาวิชาท่ีรับสมัคร และจ านวนการรับเข้าศึกษา ดังน้ี 

ระดับปรญิญา สาขาวิชา การด าเนินการเรียนการสอน   จ านวนรับ 
ระดับปริญญาตร ี การจัดการออกแบบ ธุรกิจ และ

เทคโนโลยี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
              จันทร์ - ศุกร์  8 

 
3.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 

 3.1 คุณสมบัติทั่วไป 
3.1.1 สอบผ่านการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสอบผ่านการศึกษาระดับเกรด 12 จากโรงเรียน

นานาชาติที่กระทรวงศึกษาธิการับรอง หรือก าลังศึกษาอยู่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 เทอมสุดท้ายหรือก าลังศึกษาในโรงเรียน
นานาชาติ ระดับเกรด 12 เทอมสุดท้าย และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.50 หรือเทียบเท่า หากใช้ GED 
เทียบต้องมีผลคะแนนแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า 165 คะแนน  

3.1.2 ไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น เว้นแต่การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิด หรือ 
หลักสูตรทางไกล (Online) ที่ได้รับปริญญา 

3.1.3 ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา 
3.1.4 ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 

  3.2 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
3.2.1. ผู้สมัครที่มีผลการเรียนสะสมในระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 3.0 ขึ้นไป  
 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) อย่างน้อย 5 ภาคการศึกษา (ส าหรับโรงเรียนท่ีมี 2 ภาคการศึกษา) หรือ      

ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) อย่างน้อย 7 ภาคการศึกษา (ส าหรับโรงเรียนท่ีมี 3 ภาคการศึกษา) หรือผลสอบ GED 
 ยื่นคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหน่ึง) 
- TU-GET  ไม่ต่ ากว่า 450 คะแนน 
- TOEFL  ไม่ต่ ากว่า 133 (Computer base)  ไม่ต่ ากว่า 45 (Internet base) 
- IELTS  ไม่ต่ ากว่า 5.0 
- NEW SAT   ไม่ต่ ากว่า 400 คะแนน และมีผลคะแนนในส่วน Reading และ Writing ส่วนละไม่น้อยกว่า 20 คะแนน 
- GSAT  ไม่ต่ ากว่า 400 คะแนน และมผีลคะแนนในส่วน Reading และ Writing ส่วนละไม่น้อยกว่า 20 คะแนน 
- O-NET ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ ไม่ต่ ากว่า 50 คะแนน 

 ** หากไมม่ีคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษจะต้องเข้ารับการทดสอบ  DBTM English Test (การสอบภาษาอังกฤษ  
     โดยโครงการฯ จัดสอบ) แต่จะไมส่ามารถน าผลคะแนนสอบไปยื่นเพื่อขอยกเว้นรายวิชาเรียนตามประกาศขอมหาวิทยาลยั

ได ้
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3.2.2 ผู้สมัครที่มีผลการเรียนสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2.50 - 2.99  
 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) อย่างน้อย 5 ภาคการศึกษา (ส าหรับโรงเรียนท่ีมี 2 ภาคการศึกษา) หรือ ผล

การเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) อย่างน้อย 7 ภาคการศึกษา (ส าหรับโรงเรียนที่มี 3 ภาคการศึกษา) หรอืผลสอบ GED 
 ยื่นคะแนนมาตรฐาน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
SAT  Math I หรือ II  ไมต่่ ากว่า 600 คะแนน  Science ไม่ต่ ากวา่ 600 คะแนน
GCSE/IGCSE  Math ไมต่่ ากว่า B, Physics/Chemistry ไม่ต่ ากว่า B
IB Diploma  Math ไม่ต่ ากว่า 5, Physics/Chemistry ไมต่่ ากว่า 5
NCEA/NZQA  Math  at least Achieved/Physics/Chemistry at least Achieved

** หากไมม่ีคะแนนมาตรฐานจะตอ้งเข้ารับการทดสอบ  DBTM Math Test ทีจ่ัดสอบโดยโครงการ 
 ยื่นคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหน่ึง)
- TU-GET ไม่ต่ ากว่า 450 คะแนน
- TOEFL ไมต่่ ากว่า 133 (Computer base)  ไม่ต่ ากว่า 61 (Internet base)
- IELTS  ไม่ต่ ากว่า 5.0
- NEW SAT  ไม่ต่ ากว่า 400 คะแนน และมีผลคะแนนในส่วน Reading และ Writing ส่วนละไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
- GSAT  ไม่ต่ ากว่า 400 คะแนน และมผีลคะแนนในส่วน Reading และ Writing ส่วนละไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
- O-NET ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ ไม่ต่ ากว่า 50 คะแนน

** หากไม่มีคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษจะต้องเข้ารับการทดสอบ  DBTM English Test (การสอบภาษาอังกฤษ 
    โดยโครงการฯ จัดสอบ) แต่จะไม่สามารถน าผลคะแนนสอบไปยื่นเพื่อขอยกเว้นรายวิชาเรียนตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ได้ 
4. การรับสมัคร

รับสมคัรทาง E-mail  โดยผูส้มัครจะต้องส่งใบสมคัรพร้อมเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดให้กับ  
 โครงการฯ ทาง E-mail ที่ dbtm@ap.tu.ac.th 
- บัดนี้ - 10  มิถุนายน 2564 เวลา 16.30 น.
การช าระเงินค่าสมัคร
- บัดนี้ - 10 มิถุนายน 2564  จ านวน 1,000 บาท
- รับช าระเงินตามเวลาท าการของธนาคาร

5. ขั้นตอนการสมัคร
5.1  ศึกษารายละเอียดในประกาศรับสมัครฯ นี้ (โปรดพิมพ์/อ่าน และศึกษาข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเองอย่างละเอียด
เพื่อผลประโยชน์ของผู้สมัครเอง) 
5.2  เปิดเว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ www.tds.tu.ac.th/dbtm 
คลิกท่ีหัวข้อ Admission 
5.3  พิมพ์ใบสมัครออกมาแล้วกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน  (โปรดกรอกข้อมูลการสมัครด้วยตนเอง และ
ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ อย่างละเอียด) 
5.4  เมื่อกรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้ช าระเงินค่าสมัคร จ านวน 1,000 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
กรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -รังสิต ช่ือบัญชี BACHELOR.DBTM.APTU. เลขที่ 091-0-28408-2  
ตั้งแต่วันท่ี บัดนี้ - 10 มิถุนายน 2564 
5.5 เมื่อช าระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งหลักฐานการช าระเงิน พร้อมใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และ
เอกสารประกอบการรับสมัครทั้งหมด มายังโครงการฯ ที่อีเมล dbtm@ap.tu.ac.th (สแกนไฟล์ PDF จ านวน  1 ไฟล์  
ตั้งช่ือไฟล์เป็นช่ือตัวเองภาษาอังกฤษ) ภายในวันท่ี 10 มิถุนายน 2564 จึงจะถือว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์

6. เอกสารประกอบการสมัครที่ผู้สมัครจะต้องส่งทั้งหมดให้กับโครงการฯ โดยลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ
6.1  ใบสมัคร ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ 
6.2  ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน  1  ฉบับ 
6.3  ส าเนาผลคะแนนภาษาอังกฤษที่ใช้ยื่นสมัคร (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน  1  ฉบับ 
6.4  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ ส าเนาหนังสือเดินทาง (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง)   จ านวน  1  ฉบับ 
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6.5  ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ–สกุล   เฉพาะกรณีที่ช่ือ-สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน  (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ 
6.6  ส าเนาบัตรประชาชน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน 1 ฉบับ 
6.7  ส าเนาทะเบียนบ้าน (ผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน 1 ฉบับ 

7. อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร

ค่าสมัครสอบระดับปริญญาตรี 1,000 บาท 

8. ก าหนดการรับสมัคร

รายละเอียด Inter 
1. เปิดรับสมัคร บัดนี้ - 10 มิ.ย. 64 
 ๒. DBTM English Test/DBTM Math Test (กรณีผู้ที่ไม่มผีลคะแนน) 11 มิ.ย.64 
 ๓. ประกาศผลผูผ้่านการคดัเลือก 14 มิ.ย. 64 
 ๔. ยืนยันสิทธ์ิ (ช าระคา่ธรรมเนียมและส่งหลักฐานมาที่อีเมล์ 
dbtm@ap.tu.ac.th) 

 14 ม.ิย. 64 

 ๕. ประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธ์ิเข้าศึกษา (ทีย่ืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา)  15 ม.ิย. 64 

9. เกณฑ์การคัดเลือก
9.1 ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าตาม เกณฑ์ที่โครงการฯ ก าหนด 
9.2 ยื่นคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ NEW SAT หรือ GSAT หรือ O-NET 

ผ่านตามเกณฑ์ที่โครงการก าหนด  (โดยยื่นก่อนสอบสัมภาษณ์ และผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นผลสอบ) หากไม่มีต้อง
เข้ารับการทดสอบตามประกาศ 

9.3 การพิจารณาและการตัดสินผลคัดเลือกของ คณะกรรมการคณะ/สถาบัน/มหาวิทยาลัย ถือเป็นท่ีสิ้นสุด 

10. เง่ือนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
10.1 ต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามโครงการนี้ 
10.2 ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) หรือเทียบเท่า และหาก

ปรากฏว่าผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตามที่ก าหนด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะไม่รับเข้าศึกษา  
หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนด จะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษาในครั้งน้ี เป็นโมฆะ และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
10.3 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี พ.ศ.2561 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี   มิถุนายน  พ.ศ. 2564 

 (รองศาสตราจารย์ ดร. พิภพ อุดร) 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
  ปฏิบัติการแทนอธิการบด ี

9




