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ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เรื่อง  การรับบุคคลเขาศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี (หลกัสตูรภาษาอังกฤษ) 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

ภาคการศึกษาที่ ๒ ประจ าปการศึกษา ๒๕๖๓  

 

โดยที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เห็นสมควรเปดรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ภาคการศึกษาที่ ๒ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ จึงขอประกาศรายละเอียดวิธีการ 

รับสมัครและการสอบคัดเลือก ดังตอไปนี้ 

๑. สถานที่จัดการเรียนการสอน คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

๒. สาขาวิชาที่รับสมัคร และจํานวนการรับเขาศึกษา ดังนี ้
ระดับปรญิญา สาขาวิชา การด าเนินการเรียนการสอน   จ านวนรับ 

ระดับปริญญาโท การจัดการออกแบบ ธุรกิจ และ

เทคโนโลยี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

จันทร - ศุกร (ทวิภาค) ๓๐ 

 

๓. คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษา 

  คุณสมบัติของผูเขาศึกษาตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๒๒ – ๒๓ และมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

๓.๑ สําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และ

เทคโนโลยี จากคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  หรือ 

๓.๒ สําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่สัมพันธกับการออกแบบ การบริหารธุรกิจ และการจัดการ

เทคโนโลยี หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ จากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนในประเทศหรือตางประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัย

รับรอง ที่คณะกรรมการประจําหลักสูตรเห็นสมควร และมีคาเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา ๒.๕๐ หรือหาก 

ผลการศึกษามีคาระดับเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๒.๕๐ จะตองมีประสบการณในการทํางานอยางนอย ๑ ป       

ในสาขาที่เก่ียวของ 
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๓.๓ ผูเขาศึกษาที่มีคุณสมบัติตาม ขอ ๓.๒ จะตองมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษเพื่อสอบเขาศึกษาโดยมีผลสอบ    

TU - GET ไมต่ํากวา ๕๐๐ คะแนน TU - GET (CBT) ไมต่ํากวา ๕๐ คะแนน หรือ TOEFL สําหรับ Paper - based 

ไมต่ํากวา ๕๐๐ คะแนน หรือ สําหรับ Computer – based  ไมต่ํากวา ๑๗๓ คะแนน หรือ สําหรับ 

Internet - based ไมต่ํากวา ๖๑ คะแนน หรือไดคะแนน IELTS ไมต่ํากวา ระดับ ๕.๕ (ผลสอบตองไมเกิน  

๒ ป นับถึงวันสมัคร) 

๔. การรับสมัคร 
รับสมัครผานระบบ INTERNET  

-   ตั้งแตบัดนี้ – วันจนัทรที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๒๓.๕๙ น. 
 การชําระเงินคาสมัคร  

-   ตั้งแตบัดนี้ - วันอังคารที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
-   รับชําระเงนิตามเวลาทาํการของธนาคาร 

๕. ขั้นตอนการรับสมัคร 
๕.๑  ศึกษารายละเอียดในประกาศรับสมัครฯ นี้ (โปรดพิมพ/อาน และศึกษาขอมูลตางๆ ดวยตนเองอยางละเอียด  

เพื่อประโยชนของผูสมัครเอง) 
๕.๒  เปดเว็บไซตคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตรwww.tds.tu.ac.th/dbtm คลิกที่หัวขอ Admission  
๕.๓  กรอกขอความใหถูกตองและครบถวน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด (โปรดบันทึกขอมูลการสมัครดวยตนเอง 

และตรวจสอบขอมูลตางๆ อยางละเอียด) มหาวิทยาลัยจะถือวาขอมูลการสมัครที่บันทึกในระบบ 
INTERNET เปนสําคัญ 

๕.๔  เมื่อกรอกใบสมัครเรียบรอยแลว ใหพิมพใบสมัคร และช าระเงินคาสมัคร จ านวน ๑,๐๐๐ บาท โดยโอน
เงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขา ม.ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ชื่อบัญชี MASTER.DBTM.REGISTER 
เลขที่บัญชี ๔๗๕-๓-๒๐๘๗๐-๒ ตั้งแตบัดนี้ - วันอังคารที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เมื่อชําระเงินคาสมัคร
เรียบรอยแลว ใหสงไฟลหลักฐานการชําระเงิน และไฟลใบสมัครที่มีขอมูลเรียบรอยแลว พรอมไฟลเอกสาร
ประกอบการรับสมัคร สงอีเมลมายัง dbtm@ap.tu.ac.th ภายในวันอังคารที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จึงถือวา
การสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ   

๕.๕  หลักฐานประกอบการรับสมัครที่ตองทําการสงไปรษณียหรือยื่นดวยตนเอง ไดแก 
(๑)  ใบสมัครที่พิมพจากระบบรับสมัคร พรอมติดรูปถายสี หรือ ขาวดํา (หนาตรง ไมสวมหมวก ไมใส

แวนตาดํา) ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๑ รูป (ถายไวไมเกิน ๖ เดือน)  
(๒)  สําเนาบัตรประชาชน สําเนาพาสปอรต หรือบัตรขาราชการ จํานวน ๑ ฉบับ 
(๓)  สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ 
(๔)  สําเนาปริญญาบัตร หรือสําเนาหนังสือสําคัญรับรองวุฒิการศึกษา จํานวน ๑ ฉบับ (เฉพาะบุคคลที่ 
      ไมไดสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการออกแบบ  
      ธุรกิจ และเทคโนโลยี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ). จากคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง  
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)   
(๕)   สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (transcript) จํานวน ๑ ฉบับ  
(๖)   สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล, ยศ (ถามี) จํานวน ๑ ฉบับ 
(๗)   หลักฐานแสดงการโอนเงนิคาสมัคร  
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(๘)   ผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU - GET หรือ TOEFL หรือ IELTS มีอายุไมเกิน ๒ ป นับถึงวันสมัคร โดย

อนุโลมใหยื่นผลการทดสอบไดภายในวันสัมภาษณ ยกเวนนักศึกษาชั้นปริญญาตรี หลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่มีผลการศึกษาไมต่ํากวา ๒.๕๐ 

 (๙)  หนังสือใหคํารับรอง (confidential recommendations) จํานวน ๒ ฉบับ รายละเอียดตามแนบ  

ทายประกาศ ยกเวนนักศึกษาชั้นปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการ

ออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

(๑๐) แฟมรวบรวมผลงาน (Portfolio) 

หมายเหตุ ใหผูสมัครรับรองสําเนาถูกตองในเอกสารทุกฉบับ 

น าสงดวยตนเองภายในวันอังคารที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เทานั้น  

หรือน าสงเอกสารทางไปรษณียโดยจะนับวันประทับตราไปรษณียในวันอังคารที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

เปนวันสุดทาย ที่ 

 “โครงการการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ๙๙ หมู ๑๘ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๑”  

ในกรณีนําสงดวยไปรษณียวงเล็บมุมซองวา (สมัครเรียนระดับปริญญาโท สาขาการจัดการออกแบบ 

ธุรกิจ และเทคโนโลยี)  

๖. อัตราคาธรรมเนียมการสมัคร 

คาสมัครสอบระดับปริญญาโท ๑,๐๐๐ บาท  

๗. การคัดเลือก 

๗.๑   ใชวิธีการสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ยกเวนผูเขาศึกษาที่สําเร็จ

การศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี จากคณะ

สถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่มีผลการศึกษาที่มีคาระดับเฉลี่ย

สะสม ไมต่ํากวา ๒.๕๐ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะรับไวเขาศึกษาตอโดยไมตองสอบคัดเลือก 

๗.๒   ผูเขาศึกษาตองยื่นคะแนนสอบภาษาอังกฤษเพื่อสอบเขาศึกษาโดยมีผลสอบ TU - GET ไมต่ํากวา ๕๐๐ 

คะแนน TU - GET (CBT) ไมต่ํากวา ๕๐ คะแนน หรือ TOEFL สําหรับ Paper - based ไมต่ํากวา ๕๐๐ 

คะแนน หรือ สําหรับ Computer – based  ไมต่ํากวา ๑๗๓ คะแนน หรือ สําหรับ Internet - based    

ไมต่ํากวา  ๖๑ คะแนน หรือไดคะแนน IELTS ไมต่ํากวาระดับ ๕.๕ (ผลสอบตองไมเกิน ๒ ป นับถึงวันสมัคร) 

ยกเวนผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรบูรณาการปริญญาตรีควบโท สาขาวิชาการจัดการ

ออกแบบ ธุ รกิ จ  และ เทคโน โลยี  จากคณะสถาป ตยกรรมศาสตร และการผั ง เมื อง  จาก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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๘. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิส์อบขอเขียน และสอบสัมภาษณ  

๘.๑ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียนในวันจันทรที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และสอบขอเขียนวันพุธที่ ๑๑ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

๘.๒ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และสอบสัมภาษณ 

วันจันทรที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

๘.๓  เอกสารที่ตองนําไปในวันสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณคือ บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยทาง 

ราชการที่มีรูปถาย ลายมือชื่อ และมีเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก ระบุชัดเจนเทานั้น โดยจะตองเปน

บัตรตัวจริงและยังไมหมดอายุ  

๘.๔ กรณีที่ผูเขาสอบไมนําบัตรตาม ขอ ๘.๓ ไปแสดงในวันสอบ มหาวิทยาลัยจะไมอนุญาตใหเขาสอบไมวากรณีใด ๆ 

ทั้งสิ้นและจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้ 

๘.๕ หากผูใดทําการทุจริต หรือ รวมกระทําการทุจริตในการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จะถูก       

ตัดสิทธิ์ในการสอบและการเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรทุกกรณี 

๙. การก าหนดวันสอบ วิชาสอบ วันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ผลการสอบ 

ดูรายละเอียดในเอกสารแนบทายประกาศ และปฏิทินกําหนดการฯ 

๑๐. การยืนยันสิทธิ์และการขึ้นทะเบียนนักศึกษา  

 ผูที่ผานการคัดเลือกเขาศึกษา จะตองสงแบบฟอรมการยืนยันสิทธิ์มาที่โครงการฯ โดยน าสงเอกสารทาง

ไปรษณียหรือน าสงดวยตนเอง ภายในระยะเวลาที่กําหนด และจะตองนําหลักฐานการสําเร็จการศึกษามามอบให

มหาวิทยาลัยในวันขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยมหาวิทยาลัยจะประกาศรายละเอียดและ

กําหนดการตางๆ ที่นักศึกษาใหมตองทราบและตองปฏิบัติทาง www.tds.tu.ac.th/dbtm  

๑๑. เงื่อนไขของผูมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 

๑๑.๑ ผูที่ผานการรับเขาศึกษาตองขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการที่นายทะเบียนกําหนด 

ภายใน ๑๔ วันนับแตวันเปดภาคการศึกษา เวนแตกรณีมีเหตุผลความจําเปนนายทะเบียนอาจอนุญาต 

ผอนผันการขึ้นทะเบียนได แตตองไมเกินภาคการศึกษาที่ ๑ ของปการศึกษาแรก  

๑๑.๒ ผูที่ผานการรับเขาศึกษาโดยใชวุฒิการศึกษาจากตางประเทศตองยื่นใบสําคัญแสดงวุฒิ การศึกษาตอคณะ

ในวันขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาดวย แตหากยังไมสามารถนําสงไดนายทะเบียนอาจผอนผันใหนํามาสงใน

ภายหลัง แตตองไมเกินภาคการศึกษาที่ ๑ ของปการศึกษาแรก หากพนกําหนดเวลาที่ผอนผันใหแลวยัง 

ไมอาจนําสงไดใหนายทะเบียนเพิกถอนการขึ้นทะเบียนการเปนนักศึกษา 

๑๑.๓ ผูที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาสังกัดหลักสูตรใดแลวจะยายหลักสูตรมิได เวนแตจะมีเหตุผลและความจําเปน 

ใหนักศึกษายื่นคํารองพรอมแสดงเหตุผลตอคณบดีเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะ 

๑๑.๔ การขอยายหลักสูตรจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะของหลักสูตรที่จะขอยายไป

ศึกษา และใหนับระยะเวลาการศึกษาตั้งแตการศึกษาในหลักสูตรเดิมดวย   

๑๑.๕ เมื่อไดรับความเห็นชอบตามวรรคสองแลวใหนับระยะเวลาการศึกษาตั้งแตเปนนักศึกษาในหลักสูตรเดิมดวย 
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๑๑.๖ หากมีการตรวจพบวาผูซึ่งไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาไมมีคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม  

๑๑.๖.๑ นักศึกษาตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้ 

(๑) สําเร็จการศึกษาขั้นต่ําตามที่กําหนดไวในขอกําหนดหลักสูตร 

(๒) ไมเปนผูปวยหรืออยูในสภาวะที่จะเปนอุปสรรครายแรงตอการศึกษา 

  (๓) ไมเปนผูประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอยางรายแรง 

(๔) ตองไมเคยถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเพราะมีความผิดทางวินัย 

ภายในระยะเวลา ๑๐ ป กอนการสมัครเขาเปนนักศึกษา  

นอกจากคุณสมบัติและลักษณะตองหามตามวรรคหนึ่ง ผูซึ่งจะเขาศึกษาในหลักสูตรการศึกษาใด ตองมี

คุณสมบัติเฉพาะตามขอกําหนดหลักสูตรที่เขาศึกษาและตามประกาศมหาวิทยาลัยวาดวยการรับเขาศึกษาดวย  

หรือไดใชเอกสารหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนอันเปนเท็จ ใหนายทะเบียนเสนอตออธิการบดีเพิกถอน     

การขึ้นทะเบียนการเปนนักศึกษาผูนั้น 

  หากมีกรณีตามวรรคหนึ่งปรากฏขึ้นกับผูที่สําเร็จการศึกษาไปแลว ใหอธิการบดีเสนอตอสภามหาวิทยาลัย  

เพิกถอนปริญญาบัตรของผูนั้น 

   ประกาศ  ณ  วันที่          กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

     (รองศาสตราจารย ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน) 
     รองอธิการบดีฝายวชิาการ 

     ปฏิบัติการแทนอธิการบด ี

๓
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เอกสารแนบทาย รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ ก าหนดการสอบ วิชาที่สอบ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลย ี

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

๑. ขอมูลทั่วไป 

ชื่อหลักสูตร 

 ภาษาไทย:        หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี 

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

 ภาษาอังกฤษ:   Master of Science Program in Design, Business and Technology 

Management (English Program) 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ชื่อเต็ม (ไทย): วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี) 

 ชื่อยอ (ไทย): วท.ม. (การจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี) 

 ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Master of Science (Design, Business and Technology Management)    

 ชื่อยอ (อังกฤษ):      M.Sc. (Design, Business and Technology Management)    

รูปแบบของหลักสูตร 

 ระยะเวลาศึกษา ๑.๕ ป (ปการศึกษาละ ๒ ภาค มีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอนในการเรียนชั้นปที่ ๑) 

 ภาษาที่ใช      อังกฤษ 

 การรับเขาศึกษา ผูสมัครที่มีสัญชาติไทย และนักศึกษาตางชาติ 

วัน-เวลา ในการด าเนินการเรียนการสอน   

 วันเวลาราชการปกติ 

จ านวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 ๓๖ หนวยกิต  

๒. คาใชจายในการศึกษา 

       ผูเขาศึกษาตองเสียคาใชจายตาง ๆ ในการศึกษา ดังนี้ 

๑.  คาจดทะเบียนลักษณะวิชา  หนวยกิตละ  ๕,๐๐๐ บาท  

๒.  คาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ (ภาคปกติ) ภาคการศึกษาละ    ๒๐,๐๐๐ บาท 

 คาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูรอน) ภาคการศึกษาละ    ๑๐,๐๐๐ บาท 

๓.  คาธรรมเนียมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

-  คาบํารุงหองสมุด ปการศึกษาละ  ๔,๐๐๐ บาท 

-  คาธรรมเนียมการใชบริการเครือขาย ปการศึกษาละ  ๑,๖๐๐ บาท 

-  คาบํารุงมหาวิทยาลัย ปการศึกษาละ  ๑,๕๐๐ บาท (นักศึกษาไทย) 

  ปการศึกษาละ       ๑๕,๐๐๐ บาท (นักศึกษาตางชาติ) 

-  คาขึ้นทะเบียนนักศึกษา (เก็บคร้ังเดียว)     ๑,๐๐๐ บาท 
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๓. คุณสมบัติผูเขาศึกษา 
คุณสมบัติของผูเขาศึกษาตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๒๒ – ๒๓ และมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

๓.๑ สําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และ

เทคโนโลยี จากคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  หรือ 

๓.๒ สําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่สัมพันธกับการออกแบบ การบริหารธุรกิจและการจัดการ

เทคโนโลยีหรือสาขาวิชาอ่ืนๆ จากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนในประเทศหรือตางประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัย

รับรอง ที่คณะกรรมการประจําหลักสูตรเห็นสมควร และมีคาเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา ๒.๕๐ หรือหากมี 

ผลการศึกษามีคาระดับเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๒.๕๐ จะตองมีประสบการณในการทํางานอยางนอย ๑ ป  

ในสาขาที่เก่ียวของ 

๓.๓ ผูเขาศึกษาที่มีคุณสมบัติตาม ขอ ๒ จะตองมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษเพื่อสอบเขาศึกษาโดยมีผลสอบ TU - GET 

ไมต่ํากวา ๕๐๐ คะแนน TU - GET (CBT) ไมต่ํากวา ๕๐ คะแนน หรือ TOEFL สําหรับ Paper - based  

ไมต่ํากวา ๕๐๐ คะแนน หรือ สําหรับ Computer – based  ไมต่ํากวา ๑๗๓ คะแนน หรือ สําหรับ 

Internet - based ไมต่ํากวา ๖๑ คะแนน หรือไดคะแนน IELTS ไมต่ํากวา ระดับ ๕.๕ (ผลสอบตองไมเกิน  

๒ ป นับถึงวันสมัคร) 

ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือก 
ก าหนดการ การด าเนินการ 

วันสมัคร online  -  ตั้งแตบัดนี้ - วันจันทรที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๒๓.๕๙ น. 

วันชําระเงิน 
-  ตั้งแตบัดนี้ - วันอังคารท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
-  รับชําระเงินตามเวลาทําการของธนาคาร  

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขยีน วันจันทรท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ทาง www.tds.tu.ac.th/dbtm                                                                                                                                                                                 

สอบขอเขียน วันพุธท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ทาง www.tds.tu.ac.th/dbtm 
วันสอบสัมภาษณ วันจันทรท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา วันพุธท่ี ๒ ธนัวาคม ๒๕๖๓ 
การยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา วันพฤหัสบดีท่ี ๓ – วันศุกรท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

การขึ้นทะเบียนนักศึกษา ประกาศใหทราบอีกครัง้ 
วันเปดภาคการศึกษา วันจันทรท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ 
หมายเหต ุกําหนดการดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

๔. วิชาที่สอบ  
พื้นฐานการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี 

๕. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
โครงการการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี ๐๒-๙๘๖-๙๖๐๕-๖ ตอ ๔๐๒๖ 
Website: www.tds.tu.ac.th/dbtm Email: dbtm@ap.tu.ac.th  
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(Translated) 

Thammasat University Announcement 

Admission to the Master of Science Program in  

Design, Business and Technology Management (English Program) 

Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University, Rangsit Center 

for the 2nd Semester, Academic Year 2020 

 Thammasat University has authorized the Faculty of Architecture and Planning, 

Thammasat University, Rangsit Center to select applicants for the Master of Science Program in 

Design, Business and Technology Management (English Program) for the 2nd semester of 2020. 

Details are as follows: 

1. Location: Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University, Rangsit Center 

2. Program open for application and members of place available 

3.  Admission Requirements 

 Applicant qualifications must be in accordance with the regulations of higher education 

of the University on Graduate Studies 2018, items 22 - 23 and have the following qualifications: 

Degree Program Days of operation Places available 

Master Design, Business, and 
Technology 
Management (English 
Program) 

Mondays – Fridays 
(semester system) 

30 
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3.1 The applicant should be a potential graduate from the Design, Business and 

Technology Management course (English Program), Faculty of Architecture and 

Planning, Thammasat University. 

3.2 The applicant should be a graduate with a bachelor degree in fields related to 

Design, Business Administration, or Technology Management from a domestic or 

international university approved by the Thammasat University Council and the 

program’s academic committee. The applicants’ GPA should be no less than 

2.50. Otherwise, the applicant must have 1 year of working experience in a 

related field. 

3.3 The application those who has the qualification according to 3.2. above must 

declare one of this following English proficiency tests results with the minimum 

scores below (The scores must not be older than 2 years until the submission 

date): 

-  TU-GET: the minimum score for the paper-based test is 500; the score for the 

computer-based test is 50 

-  TOEFL: the minimum score for the paper-based test is 500; the score for the 

computer-based test is 173 and that for the internet-based test is 61 

-   IELTS: the minimum score is 5.5 

4. Admission Schedule  

Internet application process will be open from 09.00 am, Thursday, 3rd  

September, 2020, to 11.59 pm, Monday, 2nd November, 2020.  

Payment confirmation for the application has to be processed from Thursday, 3rd  

September, 2020 to Tuesday, 3rd November, 2020 during the bank’s operation hours. 

5. Application procedure 

5.1 Please carefully go through every detail of this application announcement for the 

applicant’s own benefit.  

5.2 Go to the website of Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University, 

(www.tds.tu.ac.th/dbtm) and click “Admission”. 
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5.3 The applicant should carefully fill in all the required information in sequential 

order. The information provided through the online application system is 

deemed by the university as the online copy of application form, which is a part 

of the applicant’s official statements.  

5.4 After the application is submitted, it should be saved and electronically 

submitted to dbtm@ap.tu.ac.th with the payment receipt by Tuesday, 3rd 

November, 2020. The application fee is 1,000 THB, payable to Krung Thai Bank, 

PCL. The name of the account is MASTER.DBTM.REGISTER. The account number is 

475-3-20870-2.   

5.5 A set of hard copy of the following documents has to be delivered to the DBTM 

office by post or by hand.  

(1) Printed application form from the website with a two-inch photo, taken 

within 6 months of the application date 

(2) The national identification card (for Thai citizens) and civil servant 

identification card or passport (for non-Thais) 

(3) Household registration 

(4) Degree certificate, letter of graduation confirmation or certificate of 

graduation (Only for applicants who have not graduated from Design, 

Business and Technology Management [English Program], Faculty of 

Architecture and Planning, Thammasat University) 

(5) The transcript 

(6) Name change certificate (if any) 

(7) The payment receipt 

(8) English proficiency test results, which could be TU-GET, TOEFL or IELTS, 

taken within two years of the application date. Applicants who have 

graduated from Design, Business and Technology Management (English 

Program), Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University with a 

GPA of no less than 2.50 are exempted. 
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(9) Two confidential recommendations whose details can be found in the 

attachment. Applicants who have graduated from Design, Business, and 

Technology Management (English Program), Faculty of Architecture and 

Planning, Thammasat University are exempted 

(10) A portfolio showing achievement in academic and extracurricular works 

Note: All submitted documents have to be personally certified by the applicant 

and should be delivered to DBTM office by hand or by post. The postal address for 

documents submission (by Tuesday, 3rd November, 2020): 

“Design, Business, and Technology Management,  

Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University,  

99 Moo 18 Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathum Thani 12121” 

The package should be clearly labeled as “DBTM Master Degree application”. 

6. Application fee 

The application fee is 1,000 Baht per applicant. 

7. Selection process 

7.1 Written examination and interview examination will be arranged according to 

the Thammasat University announcement. The applicants graduated from 

Bachelor of Science in Design, Business and Technology Management (English 

Program), Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University, with 

GPA not less than 2.50, they will be considered to exempt to the 

examination. 

7.2 The applicants have to submit one of the following English proficiency tests 

(Taken within 2 years): 

-  TU-GET: the minimum score for the paper-based test is 500; the score 

for the computer-based test is 50 
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-  TOEFL: the minimum score for the paper-based test is 500; the score 

for the computer-based test is 173 and that for the internet-based test is 

61 

-   IELTS: the minimum score is 5.5 

 Note: The applicants graduated from Bachelor of Science in Design, 

Business and Technology Management (English Program), Faculty of Architecture 

and Planning, Thammasat University, with GPA not less than 2.50 are exempted. 

8. Announcement of applicants eligible for written interview exams 

8.1 The announcement of applicants who are eligible for the written exam will be 

made on Monday, 9th November, 2020. The date for the written examination is 

Wednesday, 11th November, 2020. 

8.2 The announcement of applicants who are eligible for the interview exam will be 

made on Thursday, 19th November, 2020. The examination date is Monday, 23th 

November, 2020. 

8.3 On examination dates, the applicants must bring along original identification card 

or any document issued by the Thai government that contains a photo, a 

signature, and the 13-digit identification number of the applicant. 

8.4 The applicant who fails to declare any of the documents listed in 8.3 will strictly 

be disallowed from entering the examination room and will be disqualified from 

the examination. 

8.5 Any kind of cheating will be taken seriously by the university. Cheaters will be 

disqualified from that examination and disbarred from further admissions to any 

programs of Thammasat University. 

9. Examination dates, subjects and the announcement of eligible applicants for 

examination and exam results 

Please check the attachment to this announcement. 
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10. Enrollment confirmation and student registration 

Successful applicants must submit the enrollment confirmation form by mail or  

by hand with certificates of graduation to the program within the deadline. Details, 

schedules and notices on the examination will be posted on www.tds.tu.ac.th/dbtm. 

11. Conditions for successful applicants who are eligible for Student Status Registration 

11.1 Successful applicants must be registered as Thammasat University students 

within 14 days of the first day of the semester. In case the applicant fails to do 

so for a justifiable reason, the registrar will grant a deferment that is no later 

than the first semester of the first academic year. 

11.2 Applicants graduated from foreign institutions must show the original copy of the 

graduation certificate on the registration date. It can be subsequently handed 

to the registrar no later than the first semester of the first academic year. 

Otherwise, the register must terminate the registration. 

11.3 A student enrolled in one program is not allowed to transfer to another 

program without appropriate reason. In order to do so, a written request must 

be submitted to the dean, in order to obtain approval from the faculty 

committee. 

11.4 The student must receive approval from the faculty committee of the 

program to be transferred to. The duration of the study from the initial 

program shall be continued. 

11.5 After the approval, the duration of the study shall be continued. 

11.6 In case a registered student is subsequently found illegible or with prohibitive 

qualities,  

11.6.1 The student must be qualified as follows: 

(1) Graduate from programs mentioned in the announcement 

(2) To be classified as a patient or hindrance to study 

(3) Does not exhibit any degenerate behavior 
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(4) Has not been disqualified from any higher education level 

program from the university or others for 10 years before the application process 

Besides the qualification and restriction mentioned, the prospective student must be 

qualified by the program and the university announcement.  

If any restriction listed in the paragraph is discovered in any of the graduated students, 

the registrar must report the case to the rector to revoke the student’s registration, in case the 

student has already completed the course. 

 

    Announced on 3rd September, 2020 

-signed- 

  (Associate Professor Dr. Chalie Charoenlarpnopparut) 

                                                Vice Rector for Academic Affairs  

                                                              For Rector 
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Attachment details of qualifications, schedules and examination subjects 

Master degree of Science 

Design, Business and Technology Management (English Program) 

Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University 

 

1. General information 

Curriculum  
 Master of Science Program in Design, Business and Technology Management 
(English Program) 
Degree and program name 
 Master of Science (Design, Business, and Technology Management) 
 M.Sc. (Design, Business, and Technology Management) 
 Duration: 1.5 years (two semesters per academic year with summer course  
   in the first year) 
 Language:  English 
 Admission: Thais and foreigners 
Date and time of study 
 Official time 
Credits 
 36 Credits 

2. Tuition fee 
The student must pay the following fees: 
1. Registration:   5,000 Baht    per credit 
2. Special tuition fee (Standard): 20,000  Baht   per semester 

Special tuition fee (Summer): 10,000 Baht   per semester 
3. University fee 

- Library maintenance fee: 4,000 Baht   per academic year 
- Network maintenance fee: 1,600  Baht   per academic year 
- University maintenance fee: 1,500 Baht (Thais)  per academic year 

15,000 Baht (foreigners)  per academic year 
- Enrollment fee (One-time): 1,000 Baht 
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3. Qualification  

  Applicant qualifications must be in accordance with the regulations of higher education. 

Of the University on Graduate Studies 2018, items 22 - 23 and have the following qualifications: 

3.1 The applicant should graduate from the Design, Business and Technology 

Management (English Program), Faculty of Architecture and Planning, 

Thammasat University. 

3.2 The applicant should graduate from bachelor degree in fields related to Design, 

Business Administration, or Technology Management from a domestic or 

international university approved by the Thammasat University Council and the 

program’s academic committee. The applicants’ GPA should be no less than 

2.50. Otherwise, the applicant must have 1 year of working experience in a 

related field. 

3.3 The applicant who has the qualification according to 3.2. One of the following 

English proficiency tests must also be submitted (The score must not be over 

than 2 years): 

- TU-GET: the minimum score is 500 

- TOEFL: the minimum score for the paper-based test is 500; the score for the 

computer-based test is 173 and that for the internet-based test is 61 

- IELTS: the minimum score is 5.5. 
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Admission and examination calendar 

Schedule Procedure 

Online registration Online from 09.00 am, Thursday, 3rd 
September, 2020, to 11:59 pm, Monday,  
2nd November, 2020 

Payment confirmation Payment confirmation for application has to 
be processed from Thursday, 3rd September, 
2020 to Tuesday, 3rd November, 2020 during 
the bank’s operation hours 

Announcement of applicants eligible for the 
written examination 

Monday, 9th November, 2020, on 
www.tds.tu.ac.th./dbtm 

Written examination date Wednesday, 11th November, 2020 
Announcement of applicants who are eligible 
for the interview examination 

Thursday, 19th November, 2020, on 
www.tds.tu.ac.th./dbtm 

Interview examination date Monday, 23th November, 2020 

Announcement of applicants who are eligible 
for the enrollment 

Wednesday, 2nd December, 2020 

Enrollment confirmation Thursday, 3rd December, 2020, to Friday,  
4th December, 2020 

Student status registration TBA 

1st day of semester Monday, 11th January, 2021 
Notice: The schedule is subject to change as deemed appropriate. 

4. Examination subjects 

 Fundamental of Design, Business, and Technology Management 

5. For more information 

 Design, Business, and Technology Management program 0-2986-9605-6 ext. 4026 

 Website: www.tds.tu.ac.th/dbtm  

Email: dbtm@ap.tu.ac.th 
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