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ประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร 

เรื่อง การรบัสมคัรบคุคลเขาศกึษาในมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ระดับปรญิญาตรี  
ประจาํปการศึกษา  2565 

รอบที ่3 ADMISSION  

------------------------------ 

โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เห็นสมควรเปดรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร    
ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2565 รอบที่ 3 ADMISSION ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายละเอียด 
ดังตอไปนี้ 

1. สถานทีจ่ัดการเรยีนการสอน  
มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต/ศูนยลําปาง/ศูนยพัทยา/    

ทาพระจันทร โดยเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ใน
การกําหนดสถานที่ศึกษาตามความเหมาะสมโดยมติสภามหาวิทยาลัย (ถามี)  

2.  คุณสมบัติทั่วไป / คุณสมบัติเฉพาะ ของแตละคณะ/หลักสูตรที่เปดรับ ใหเปนไปตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ 
 
3.   เกณฑและวิธีการคัดเลือก ของแตละคณะ/หลักสูตรที่เปดรับ ใหเปนไปตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี้     

การพจิารณาและการตดัสินผลคัดเลือก  
ใหคณะกรรมการคณะ/วิทยาลยั/สถาบนั/มหาวิทยาลยั เปนผูวนิจิฉัยชีข้าด  

ผลการตดัสนิของคณะกรรมการถือเปนทีส่ิน้สดุ 

4.  ขอกําหนดสําหรับผูสมัคร 
 กอนการสมัคร ผูสมัครตองศึกษาคุณสมบัติของแตละคณะ/สาขาวิชาที่ตองการสมัครอยางละเอียด       
และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดดวยความระมัดระวัง ตามคูมือระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเขาศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา  (Thai University Central Admission System : TCAS) ปการศึกษา 2565 สําหรับผูสมัคร ของที่
ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ที่ www.mytcas.com 
 ผูสมัครทุกคนมีสิทธิ์เขาศึกษา คนละ 1 สิทธิ์ ผูสมัครสามารถเลือกสมัครแบบใดและรอบใดก็ไดตาม
หลักเกณฑกําหนด และเขามายืนยันสิทธิ์ในระบบตามประกาศของระบบการคัดเลือกกลาง และการสละสิทธิ์ให
เปนไปตามขอกําหนดของประกาศที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ซึ่งการยืนยันสิทธิ์และสละสิทธิ์จะตองทําใน
ระบบการคัดเลือกกลางตามระยะเวลาที่กําหนดไวเทานั้น การสละสิทธิ์นอกเหนือจากเวลาที่กําหนดหรือไปสละสิทธิ์ 
หรือแจงไมใชสิทธิ์ที่สถาบันอุดมศึกษา หรือการสงจดหมายขอสละสิทธิ์ ไมนับเปนการสละสิทธิ์ในระบบการคัดเลือกกลาง 

5.  การรบัสมคัร  
� รอบที่ 3 Admission 

 รับสมัครผานระบบรับสมัครออนไลน ทางอินเตอรเน็ต ในวันที่ 2-10 พฤษภาคม 2565 โดยที่ประชุม
อธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)  เปนสวนกลางในการรับสมัครผานทาง student.mytcas.com  
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 ผูสมัครเลือกสมัครไดสูงสุด ไมเกิน 10 อันดับ แบบเรียงลําดับ (ลําดับที่ 1 คือสาขาวิชาที่ตองการ       
เขาศึกษามากที่สุด) 
  
 
 
 
6. อัตราคาธรรมเนียมการสมัครเพื่อเขาศึกษา 

สมัคร  1  อันดับ มีคาใชจายในการสมัคร 150 บาท 
สมัคร  2  อันดับ มีคาใชจายในการสมัคร 200 บาท 
สมัคร  3  อันดับ มีคาใชจายในการสมัคร 250 บาท 
สมัคร  4  อันดับ มีคาใชจายในการสมัคร 300 บาท 
สมัคร  5  อันดับ มีคาใชจายในการสมัคร 400 บาท 

 สมัคร  6  อันดับ มีคาใชจายในการสมัคร 500 บาท 
 สมัคร  7  อันดับ มีคาใชจายในการสมัคร 600 บาท 
 สมัคร  8  อันดับ มีคาใชจายในการสมัคร 700 บาท 
 สมัคร  9  อันดับ มีคาใชจายในการสมัคร 800 บาท 
 สมัคร  10  อันดับ มีคาใชจายในการสมัคร 900 บาท 
 เนื่องดวยสถานการณการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มติที่ประชุมสามัญที่ประชุม      

อธิการบดีแหงประเทศไทย และการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ครั้ งที่  5/2564                            
ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2564 พิจารณาเห็นชอบ ลดคาสมัคร TCAS ปการศึกษา 2565 รอบ 3 Admission 15%              
(เฉพาะ TCAS65 เทานั้น) ทั้งนี้ อัตราคาธรรมเนียมการสมัครที่ปรับลด 15% แลว จะเปนไปตามอัตราที่อยูในระบบ
รับสมัครของทปอ. ที่ www.mytcas.com 

7.  การยนืยนัสิทธิเ์ขาศึกษา 
การบริหารจัดการสิทธิ์เปนแบบ AutoClearing ประกาศผลเพียง 1 สาขาวิชา ในอันดับที่ดีที่สุด           

ที่ผานการคัดเลือก โดยขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ เขาศึกษาใหเปนไปตามการบริหารจัดการและขั้นตอนของ                 
ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)  

8.  การขึ้นทะเบยีนเปนนักศึกษา 
8.1 เงื่อนไขของผูมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 

(1) ตองเปนผูยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาผานระบบของที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) 
(2) ตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหามตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

วาดวยการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  
(3) การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา ตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร         

วาดวยการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561            
หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตรวจสอบพบภายหลังวาผูมีสิทธิ์ เขาศึกษาคนใดมีคุณสมบัติ            

ไมครบถวนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัยจะถือวาการมีสิทธิ์เขาศึกษาในครั้งนี้ เปนโมฆะและจะไมคืนเงินให
ไมวากรณีใด ๆ 
 
 

ขั้นตอนการสมัครเปนไปตามการบรหิารจดัการ 
ของทีป่ระชมุอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) 
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8.2 รายละเอียดการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 
ผูที่ยืนยันสิทธิ์การเขาศึกษากับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา และ

รายละเอียดการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา พรอมปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม ใหทราบภายหลังที่  www.reg.tu.ac.th 
หากมีขอสงสัยประการใด สามารถติดตอสอบถามไดที่ งานรับเขาและทะเบียนประวัตินักศึกษา สํานักงานทะเบียน
นักศึกษา โทรศัพท  025644440-79 ตอ 1603-1609 เเละ 1626 

9.  ขอกําหนดเรื่องการทดสอบสมรรถนะ GREATS และการจัดพื้นฐานความรูภาษาตางประเทศสําหรับผูมีสิทธิ์เขาศึกษา 
9.1 ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตองเขารับการทดสอบสมรรถนะ GREATS      

เพ่ือนําไปใชในการประเมินระดับสมรรถนะและทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา ทั้งนี้ หากมีผลการ
ทดสอบเปนไปตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด จะไดรับการยกเวนการเรียนวิชาศึกษาทั่วไปในสวนที่เกี่ยวของ    
(ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง หลักเกณฑการยกเวนการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป สวนที่ 1 ดูรายละเอียด
ไดที่ https://tu.ac.th/academictu)  

9.2 ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาที่มีผลคะแนนสอบวิชาสามัญภาษาอังกฤษ หรือ TU-GET หรือ TOEFL หรือ 
IELTS หรือ GCE A-Level หรือ IBDP หรือ NCEE จะไดรับการจัดใหเรียนวิชาพ้ืนฐานภาษาอังกฤษตามระดับผล
คะแนน หรือไดรับการยกเวน การเรียนวิชาพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง เกณฑ
การจัดการเรียนวิชาดานทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ และดานการคิด อาน เขียน อยางมีวิจารญาณ      
สําหรับนักศึกษาเขาใหมระดับปริญญาตรี ดูรายละเอียดไดท่ี https://tu.ac.th/academictu) 

9.3 ผูไมมีผลคะแนนภาษาอังกฤษใหสมัครสอบที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร          
หรือหากไมประสงคจะสอบจะถูกจัดใหเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับพ้ืนฐานตัวแรกสุด 

10.  หลกัสตูรและอตัราคาธรรมเนยีมการศึกษาตามระเบยีบมหาวทิยาลยั วาดวยอตัราคาธรรมเนยีมการศึกษาชัน้
ปริญญาตร ีดรูายละเอยีดไดทีเ่วบ็ไซต www.reg.tu.ac.th หรือเวบ็ไซตแตละคณะ 
 
                                   
 

 
 
 
 
 

  

ประกาศ   ณ   วันที่        พฤศจิกายน    พ.ศ.    2564 

 

(รองศาสตราจารย ดร.พิภพ อุดร) 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

ปฏิบัติการแทนอธิการบด ี

29 

Wanchaloem
New Stamp



 4 

ปฏทิินการคดัเลอืกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ระดบัปรญิญาตรี ประจาํปการศกึษา 2565 
รอบที ่3 Admission  

 
กิจกรรม วนั  เดือน  ป สถานที ่/ เวบ็ไซต 

รับสมัคร / ลงทะเบียนใชงานระบบ TCAS 
(สําหรับผูที่ยังไมเคยลงทะเบียนมากอน) และ 
เลือกสาขาวชิาทีต่องการสมคัรแบบเรยีงลาํดบั
ไมเกิน 10 อันดับ พรอมชําระเงินคาสมัคร 

วันที่ 2 - 10 พฤษภาคม 2565 student.mytcas.com 

ประกาศผลการคดัเลือกรอบที ่3 ครั้งที ่1 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 student.mytcas.com 
ผู สมัครทุกคนเข าระบบเพื่ อยืนยันสิทธิ์        
เขาศึกษา หรือ แสดงความจํานงในการ
ประมวลผลครั้งที่ 2 

วันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2565 student.mytcas.com 

ประกาศผลการคดัเลือกรอบที ่3 ครั้งที ่2  วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 student.mytcas.com 
การสัมภาษณและตรวจคุณสมบัติเพิ่มเติม วันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

(กําหนดการตามที่แตละคณะกําหนด) 
ประกาศรายชือ่ผูยนืยนัสทิธิเ์ขาศึกษา วันที่ 2 มิถุนายน 2565 www.tuadmissions.in.th 
ประกาศปฏทินิกจิกรรมนักศกึษาใหม 

x การจัดระดับพ้ืนฐานความรู
ภาษาตางประเทศ 

x การข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม 

x การจดทะเบียน 

x การตรวจรางกายนักศึกษาใหม 

จะแจงใหทราบภายหลัง สํานักงานทะเบียนนักศึกษา 
www.reg.tu.ac.th 
 

เปดภาคการศกึษา  เดือนสิงหาคม 2565 
(จะแจงใหทราบภายหลัง) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร           

 



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบที่ 3 ADMISSION 

หน้า 66 จาก 101 
 

 

คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง 
รหสั 10050216400201D หลกัสตูรการจดัการออกแบบ ธรุกจิ และเทคโนโลยี (หลกัสตูรภาษาอังกฤษ)  

(DBTM)  
จ านวนรบั  15  คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2564 เท่านั้น                           กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสูตรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์    .   คณิตศาสตร ์    .   ภาษาตา่งประเทศ     .   ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.50                 2.75                 3.00                         ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑค์ะแนนภาษาอังกฤษ (อยา่งใดอยา่งหนึ่ง) 

- 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 (Reading & Writing ต้องมีผลคะแนนไม่น้อยว่า 20 คะแนน) 
- GSAT ไม่ต่ ากว่า 400 คะแนน (Reading & Writing ต้องมผีลคะแนนไม่น้อยว่า 20 คะแนน) 

 
เกณฑก์ารคดัเลอืก  

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้                        
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา ภาษาอังกฤษ      ค่าน้ าหนัก  100  . % และต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า    50    . คะแนน 
 

เอกสารประกอบการสมคัร  
1. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  
2. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ  
3. ผลคะแนนวิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ 

            ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครมาที่อีเมล  dbtm@ap.tu.ac.th  ในรูปแบบ PDF ไฟล์ ระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2565 ถึง   
วันท่ี 10 พฤษภาคม 2565 

 
ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 1 
 วันท่ี  18 พฤษภาคม 2565   
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com    
   

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 2 
 วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565    
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

สอบสมัภาษณ ์   
วันพฤหัสบดี ท่ี 26 พฤษภาคม 2565   
การรายงานตัว เวลา 9.00 น.   
สถานท่ี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ       

 
รายละเอียดหน้าถัดไป => 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบที่ 3 ADMISSION 

หน้า 67 จาก 101 
 

 

คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง (ตอ่) 

เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสมัภาษณ์  
1.  ใบสมัครที่แสดงการเลือกล าดบัในการสมัคร จาก www.mytcas.com  
2.  ใบแสดงผลการเรยีน (ฉบับจรงิ พร้อมส าเนา และผูส้มัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง)  จ านวน  1  ฉบับ 
3.  ผลคะแนนภาษาอังกฤษ  (ฉบับจริง พร้อมส าเนา และผูส้มัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน  1  ฉบับ 
4.  ผลคะแนนวิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง พร้อมส าเนา และผู้สมคัรลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน  1  ฉบับ 
5.  บัตรประจ าตัวประชาชน  (ฉบับจริงพร้อมส าเนา และผูส้มัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง)  จ านวน  1  ฉบับ 
6.  ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ–สกุล  เฉพาะกรณีที่ช่ือ-สกุล ในหลักฐานไมต่รงกัน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา และลงนามรบัรองส าเนาถกูต้อง) จ านวน 1ฉบับ 
7.  ส าเนาบัตรประชาชน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน 1 ฉบับ 
8.  ส าเนาทะเบียนบา้น (ผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน 1 ฉบับ 

ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา   
            วันท่ี 2 มิถุนายน 2565         ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต       
           โทร 029869605 ต่อ 4026  เว็บไซต์  http://www.tds.tu.ac.th/dbtmadmission/ 

 

  




