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ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร3 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข=าศึกษาในระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง (หลักสูตรนานาชาต)ิ 

คณะสถาปNตยกรรมศาสตร3และการผังเมือง ประจำปRการศึกษา 2564  

รอบนานาชาต ิรอบ 2 

……………………………………. 

โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร4 เห็นสมควรเป:ดรับสมัครบุคคลเข>าศึกษา โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ      

หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปQตยกรรมศาสตร4และการผังเม ือง                          

ประจำปUการศึกษา 2564 รอบนานาชาต ิรอบ 2 จึงขอประกาศการรับสมัครและรายละเอียดตZาง ๆ ดังตZอไปน้ี 

1. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

คณะสถาปQตยกรรมศาสตร4และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร4 ศูนย4รังสิต  

2. สาขาวิชาทีร่ับสมัคร และจำนวนการรบัเข=าศึกษา ดังน้ี 

ระดับปริญญา สาขาวิชา การดำเนินการเรียนการสอน   จำนวนรับ 

ระดับปริญญาตรี การออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง 

(หลักสูตรนานาชาติ) 

              จันทร4 - ศุกร4  10 คน 

 

3.  คุณสมบัติของผู=มีสิทธิ์สมัคร 

 3.1 คุณสมบัติทั่วไป 

3.1.1 เปcนผู>ที่สำเร็จการศึกษาจากตZางประเทศ ด>วยระบบการศึกษาจากตZางประเทศระดับเกรด 12 หรือ 

เทียบเทZามัธยมศึกษาตอนปลายจากประเทศนั ้น ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร4 เรื ่อง แนวทาง       

การเทียบวุฒิการศึกษาเทZากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร4 พ.ศ. 2562 

3.1.2 ไมZเปcนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน เว>นแตZการศึกษาในมหาวิทยาลัยเป:ด หรือ 

หลักสูตรทางไกล (Online) ท่ีได>รับปริญญา 

3.1.3 ไมZเปcนผู>ปjวยหรืออยูZในสภาวะท่ีจะเปcนอุปสรรคร>ายแรงตZอการศึกษา 

  3.1.4 ไมZเปcนผู>ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอยZางร>ายแรง  

  

 3.2 คุณสมบัติเฉพาะของผู=สมัคร 

  3.2.1 เปcนนักเรียนท่ีไมZได>มีสญัชาติไทยและศึกษาอยูZในตZางประเทศ 

  3.2.2 ผลการศึกษา 

   กรณีผู>สมัครสำเร็จการศึกษาเทียบเทZามัธยมศึกษาตอนปลาย ต>องมีผลสอบอยZางใดอยZางหน่ึงดงัน้ี  

    (1) ระบบอังกฤษ 

  (1.1) ผู>สมัครมีผลสอบระดบั GCE ‘A’ Level จำนวน 3 วิชา เกรด A*-C และ

ต>องมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร4   ไมZต่ำกวZาเกรด C หรือเทียบเทZา  
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 (1.2) ผู>สมัครมีผลสอบ Cambridge Pre-U จำนวน 3 วิชา แตZละรายวิชา     

เกรดขั้นตำ่ M1 หรือ D1-D3 และต>องมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร4 ไมZต่ำกวZาเกรด C       

หรือเทียบเทZา 

 (2) ระบบอเมริกา/แคนาดา 

  ผ ู >สม ัครท ี ่สอบ GED ก Zอนเด ือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 และม ีผลสอบ               

GED 5 รายวิชา มีคะแนนรวมไมZน>อยกวZา 2,250 คะแนน แตZละวิชาต>องได>อยZางน>อย            

410 คะแนน และต>องมีผลสอบ NEW SAT หรือเทียบเทZา โดยมีคะแนนในสZวน Math              

ไมZต่ำกวZา 450 คะแนน Critical Reading ไมZต่ำกวZา 350 คะแนน 

  ผู >สมัครสอบที ่สอบ GED ตั ้งแตZเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 และมีผลสอบ       

GED 4 รายวิชา โดยมีคะแนนแตZละวิชาอยZางน>อย 165 คะแนน และต>องมีผลสอบ NEW SAT 

หรือเทียบเทZา โดยมีคะแนนในสZวน Math ไมZต่ำกวZา 450 คะแนน Critical Reading ไมZต่ำกวZา 

350 คะแนน 

 (3) ระบบนิวซีแลนด4 

  (3.1)  ผ ู > สม ัครท ี ่ ส อบผ Z านว ิ ชา  New Zealand National Certificate of 

Educational Achievement (NCEA) ซ่ึงอยูZในความดูแลของ New Zealand Qualifications 

Authority (NZQA) จำนวนไมZน>อยกวZา 80 หนZวยกิต ประกอบด>วย 

   - วิชาใน level 2 หรือสูงกวZาจำนวนไมZน>อยกวZา 60 หนZวยกิต และ 

   - วิชาใน level 1 หรือสูงกวZาจำนวนไมZน>อยกวZา 20 หนZวยกิต และ 

   - ต>องมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร4ไมZต่ำกวZา Achieved 

   การพิจารณาให>นับวิชา English for Speaker of other Languages 

(ESLO) เปcนอีก 1 วิชาได>ด>วย 

   ผ ู > จบการศ ึกษาจะต >องได > ร ับประกาศน ียบ ัตร NCEA level 2                

ใบแสดงผลการสอบ (Record of Achievement) หนังสือรับรองระดับ จำนวนวิชา และจำนวน

หนZวยกิตของแตZละวิชาจาก New Zealand Qualifications Authority (NZQA)  

   ท้ังน้ี การพิจารณาตามเกณฑ4ข>อท่ี (3.1) ให>มีผลสำหรับผู>จบการศึกษา

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศนิวซีแลนด4 ตั้งแตZปUการศึกษา 2553 เปcนต>นไป หรือ 

  (3.2)  ผ ู > สม ัครท ี ่ ส อบผ Z านว ิ ชา  New Zealand National Certificate of 

Educational Achievement (NCEA) ซ่ึงอยูZในความดูแลของ New Zealand Qualifications 

Authority (NZQA) ใน level 2 หรือสูงกวZา อยZางน>อย 5 วิชา ไมZซ้ำกัน นับจำนวนรวมไมZน>อย

กวZา 60 หนZวยกิต ประกอบด>วยวิชาบังคับ 2 วิชา ได>แกZ 

   - English (literacy) ใน level 2 หรือสูงกวZา อยZางน>อย 4 หนZวยกิต 

      - Mathematics (numeracy) ใน level 2 หรือสูงกวZา อย Zางน>อย        

4 หนZวยกิต 

   - ต>องมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร4ไมZต่ำกวZา Achieved 

   ก า รพ ิ จ า รณ า ไม Z น ั บ รว ม ว ิ ช า  English for Speaker of other 

Languages (ESLO)  
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   ผ ู >จบการศ ึกษาจะต >องได >ร ับใบแสดงผลการสอบ (Record of 

Achievement) หนังสือรับรองระดับ จำนวนวิชา และจำนวนหนZวยกิตของแตZละวิชาจาก New 

Zealand Qualifications Authority (NZQA) 

   ท้ังน้ี การพิจารณาตามเกณฑ4ข>อท่ี (3.2) ให>มีผลสำหรับผู>จบการศึกษา

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศนิวซีแลนด4 ตั้งแตZปUการศึกษา 2552 เปcนต>นไป  

 (4) หลักสูตรนานาชาติ International Baccalaureate (IB) 

  (4.1) ผู >สมัครที ่สำเร็จการศึกษาจากตZางประเทศ จะต>องได>รับ IB Diploma 

กลZาวคือ เปcนผู>มีคะแนนรวมจาก 5 หมวดรายวิชา และอีก 1 วิชาเลือก ไมZต่ำกวZา 25 คะแนน 

พร>อมกับผZานการประเมิน Extended Essay (EE), Theory of Knowledge (TOK), และ 

Creativity, Action & Service ( CAS)  ต า ม เ กณฑ 4 ข อ ง  International Baccalaureate 

Organisation (IBO) และต>องมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร4 ไมZต่ำกวZาเกรด C หรือเทียบเทZา หรือ 

  (4.2) ได>รับ IB Diploma Course Results (IBCR) อยZางน>อย 5 วิชา โดยแตZละ

วิชาจะต>องไมZซ้ำกัน และได>ผลการเรียนในแตZละวิชา ไมZน>อยกวZาเกรด 3 และต>องมีคะแนนวิชา

คณิตศาสตร4 ไมZต่ำกวZาเกรด C หรือเทียบเทZา 

 (5) หลักสูตรนานาชาติจากประเทศอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากข>อ (1) - (4)  

  ตรวจสอบการเทียบวุฒิตZางประเทศ จากการประกาศกระทรวงศึกษาธิการ     

เรื่อง การเทียบความรู>วุฒิตZางประเทศ ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2545 และต>องมี 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX ท่ีจบการศึกษาไมZน>อยกวZา 2.50 หรือเทียบเทZา 2.50   

 (6) สำหรับผู>สมัครที่จบการศึกษาหรือมีผลการสอบกZอนวันที่ 1 สิงหาคม 2562 อนุโลม  

ให>ใช>เกณฑ4การเทียบวุฒิการศึกษาเทZากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกบุคคล

เข>าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปUการศึกษา 2562 ของที่ประชุมอธิการบดีแหZงประเทศ

ไทยได> และต>องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX ท่ีจบการศึกษาไมZน>อยกวZา 2.50 หรือเทียบเทZา 

2.50   

*หมายเหตุ คะแนนเทียบเทZา NEW SAT Math ได>แกZ คะแนน International Baccalaureate 

(Math) ไมZต่ำกวZาเกรด 4 หรือ คะแนนวิชา CU-AAT ในสZวนของ Math ที่ไมZต่ำกวZา 450 หรือ 

คะแนน SMART 1 ในส Zวนของ Math ไม Zต ่ำกว Zา 40 คะแนน สำหร ับผู >สมัครต >องเปcน                 

ผู>ท่ีกำลังศึกษาอยูZในชั้นเกรด 12 จะต>องสำเร็จการศึกษาชั้นเกรด 12 

3.2.3 ผู>สมัครต>องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษเพ่ือสอบเข>าศึกษาโดยมีผลสอบ TU-GET สำหรับ Paper-based ไมZต่ำ

กวZา 500 คะแนน หรือ สำหรับ Computer-based ไมZต่ำกวZา 61 คะแนน หรือ TOEFL สำหรับ Paper-based                    

ไมZต่ำกวZา 500 คะแนน หรือ สำหรับ Internet-based ไมZต่ำกวZา 61 คะแนน หรือ ได>คะแนน IELTS ไมZต่ำกวZา                 

ระดับ 6.0 

3.2.4 กรณีท่ีผู>สมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไมZเปcนไปตามเกณฑ4ท่ีกำหนดไว>ในข>อ 3.2.3 แตZมีผลการเรียน 

ระดับดีมาก คณะอาจรับเข>าศึกษาแบบมีเงื่อนไขโดยต>องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไมZต่ำกวZาเกณฑ4ท่ีกำหนดไว> 

ดังนี้ TU-GET สำหรับ Paper-based ไมZต่ำกวZา 400 คะแนน หรือ สำหรับ Computer-based ไมZต่ำกวZา 

32 คะแนน หรือ TOEFL สำหรับ Paper-based ไมZต่ำกวZา 400 คะแนน หรือ สำหรับ Internet-based  

ไมZต่ำกวZา 32 คะแนน หรือ ได>คะแนน IELTS ไมZต่ำกวZาระดับ 4.5 

3.2.5 ผู>สมัครต>องเปcนผู>ที่ตั้งใจเฉพาะที่จะเข>าศึกษาในโครงการหลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง             

(หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปQตยกรรมศาสตร4และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร4  
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4.  การรับสมัคร 
การรับสมัครผZานระบบอินเตอร4เน็ต ตั้งแตZบัดน้ี ถงึ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 23.59 น. 

5.  ข้ันตอนการสมัคร  
5.1 ศึกษารายละเอียดในประกาศรับสมัครฯ นี้ (โปรดพิมพ4/อZาน และศึกษาข>อมูลตZาง ๆ  ด>วยตนเองอยZาง
ละเอียดเพ่ือผลประโยชน4ของผู>สมัครเอง) 
5.2 ผู >สมัครเข >าเว ็บไซต4คณะสถาปQตยกรรมศาสตร4และการผ ังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร4  
www.tds.tu.ac.th/programs-uddi/ คลิกท่ีหัวข>อ Admission  
5.3 กรอกข>อความให>ถูกต>องและครบถ>วน ปฏิบัติตามขั ้นตอนที ่กำหนด (โปรดบันทึกข>อมูลการสมัคร      
ด>วยตนเอง และตรวจสอบข>อมูลตZาง ๆ อยZางละเอียดเพ่ือประโยชน4ของตนเอง) มหาวิทยาลัยจะถือวZาข>อมูล
การสมัครท่ีบันทึกในระบบ INTERNET เปcนสำคัญ 
5.4 ผู>สมัครชำระเงินคZาสมัครจำนวน 1,000 บาท โดยการโอนเงินคZาสมัคร เข>าบัญชีธนาคารกรุงเทพ (Swift 
code: BKKBTHBK) สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร4 รังสิต (รหัสสาขา 0091) ชื่อบัญชี BACHELOR.UDDI.APTU 
เลขที่ 091-0-28409-0 ตามอัตราคZาธรรมเนียมการสมัครที่กำหนด พร>อมคZาธรรมเนียมการโอนเงินอัตรา
ตามท่ีธนาคารกำหนด หากผู>สมัครรายใดมิได>ดำเนินการชำระเงินตามวันท่ีกำหนด จะถือวZาการกรอกข>อมูล
การสมัครในระบบรับสมัครออนไลน4ทางอินเตอร4เน็ตเปcนโมฆะ 
5.5 ผู>สมัครสZงเอกสารประกอบการรับสมัคร มายังโครงการฯ ผZานทางอีเมล uddi@ap.tu.ac.th (สแกนไฟล4 
PDF) ภายในวันท่ี 28 มิถุนายน 2564 จึงจะถือวZาการสมัครเสร็จสมบูรณ4 
 

6. เอกสารประกอบการสมัครที่ผู=สมัครจะต=องย่ืนทั้งหมดให=กบัโครงการฯ โดยลงช่ือรับรองสำเนาถูกต=องทุกฉบับ 
6.1 วุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ  
  ผู >สมัครที ่สำเร็จการศึกษาจากตZางประเทศ หลักฐานการจบการศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร4 เร่ือง แนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาเทZากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร4 
พ.ศ. 2562  
6.2 ใบแสดงผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TU - GET หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือเทียบเทZา จำนวน 1 ฉบับ    
6.3 รูปถZายขนาด 2 น้ิว สวมชุดสุภาพ หน>าตรง ไมZสวมหมวก และแวZนตาดำ ถZายไว> ไมZเกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป 
6.4 สำเนาหนังสือเดินทาง พร>อมรับรองสำเนาถูกต>อง จำนวน 1 ฉบับ 
6.5 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล เฉพาะกรณีท่ีชื่อ - สกุล ในหลักฐานไมZตรงกัน จำนวน 1 ฉบับ (ถ>ามี) 
6.6 สำเนาหนังสือเดินทางของบิดาและมารดา หรือผู>ปกครองพร>อมรับรองสำเนาถูกต>อง อยZางละ 1 ฉบับ 
6.7 หลักฐานการชำระเงินคZาสมัคร 
 

7. อัตราคbาธรรมเนียมการสมัคร  
  คZาสมัคร 1,000 บาท  
  
8. กำหนดการรับสมัคร 

รายละเอียด วันที ่
 8.1 เป:ดรับสมัคร บัดน้ี - 28 มิถุนายน 2564 
 8.2 ประกาศรายชื่อผู>มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ4 6 กรกฎาคม 2564 
 8.3 สอบสัมภาษณ4 (Online) 7 กรกฎาคม 2564 
 8.4 ประกาศรายชื่อผู>ผZานการคัดเลือก 14 กรกฎาคม 2564 
 8.5ชำระคZาธรรมเนียมพิเศษเก็บแรกเข>า 
 (จำนวนเงิน 20,000 บาท เพ่ือยืนยันสิทธ์ิเข>าศึกษา โดยทางโครงการฯ 
 จะไมZคืนเงินคZาธรรมเนียมไมZวZากรณีใด ๆ) 

14 – 15 กรกฎาคม 2564 

 8.6 ประกาศรายชื่อผู>ยืนยันสิทธ์ิเข>าศึกษา 22 กรกฎาคม 2564 
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9. เกณฑ3การคัดเลือก

9.1 ผู>สมัครจะต>องมีคะแนนผZานเกณฑ4ขั้นต่ำตามเกณฑ4ท่ีโครงการฯ กำหนด  

9.2 ยื ่นคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือเทียบเทZา (โดยยื ่นกZอนสอบ

สัมภาษณ4 และผลสอบต>องไมZเกิน 2 ปU นับถึงวันยื่นผลสอบ) 

9.3 สอบสัมภาษณ4 เปcนภาษาอังกฤษ  

9.4 การพิจารณาและการตัดสินผลคัดเลือกของคณะกรรมการคณะ/สถาบัน/มหาวิทยาลัย ถือเปcนท่ีสิ้นสุด 

10. เง่ือนไขของผู=มีสิทธิ์ข้ึนทะเบียนเปgนนักศึกษา

10.1 ต>องเปcนผู>ผZานการคัดเลือกและมีสิทธ์ิเข>าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร4 ตามโครงการน้ี  

10.2 ต>องเปcนผู>สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทZา และหากปรากฏวZา ผู>มี

สิทธ์ิเข>าศึกษาไมZสำเร็จการศึกษาตามท่ีกำหนด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร4จะไมZรับเข>าศึกษา  

10.3 การขึ้นทะเบียนนักศึกษา ให>เปcนไปตามข>อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร4 วZาด>วย การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร4ตรวจสอบพบภายหลังวZาผู>มีสิทธิ์เข>าศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไมZครบถ>วนตามท่ี

มหาวิทยาลัยกำหนด จะถือวZาการมีสิทธ์ิเข>าศึกษาในคร้ังน้ี เปcนโมฆะ และจะไมZคืนเงินให>ไมZวZากรณีใด ๆ 

11. อัตราคbาธรรมเนียมการศึกษา

นักศึกษาต>องเสียคZาธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ดังตZอไปน้ี 

- ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร4วZาด>วยอัตราคZาธรรมเนียมการศึกษาชั ้นปริญญาตรี โครงการพิเศษ

พ.ศ. 2553 

- ประกาศคณะสถาปQตยกรรมศาสตร4และการผังเมือง เรื่อง คZาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โครงการพิเศษ หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

และหลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร4 พ.ศ. 2556 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี   มิถุนายน  พ.ศ. 2564 

 (รองศาสตราจารย4 ดร.พิภพ อุดร) 

       รองอธิการบดีฝjายวิชาการ 

       ปฏิบตัิการแทนอธิการบด ี
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