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ประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

เรือ่ง  การรับสมคัรบุคคลเขา้ศึกษาในหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาการจดัการออกแบบ ธุรกจิ และเทคโนโลย ี(หลกัสตูรภาษาองักฤษ) 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมอืง ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

……………………………………………………………………………………………….. 

โดยที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง   

ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  จึงขอประกาศรายละเอียดวิธีการรับสมัครและการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี ้

๑. สถานทีจ่ดัการเรยีนการสอน คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศนูยร์ังสิต 

๒. สาขาวชิาทีร่บัสมคัร และจ านวนการรับเข้าศึกษา ดังนี ้

ระดับปริญญา สาขาวชิา การด าเนนิการเรยีนการสอน   จ านวนรบั 

ระดับปริญญาโท 
การจัดการออกแบบ ธุรกิจ และ

เทคโนโลยี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
จันทร์ - ศุกร ์(ทวิภาค) ๓๐ 

 

๓. คณุสมบัติของผูส้มคัรเข้าศึกษา 

  คุณสมบัต ิของผู ้ เข ้าศ ึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังค ับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว ่าด ้วยการศึกษา              

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ – ๒๓ และมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

๓.๑ ส าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการออกแบบ ธุรกิจ 

 และเทคโนโลย ีจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ หรือ 

๓.๒ ส าเร็จการศึกษาชั ้นปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กับการออกแบบ การบริหารธุรกิจ และ          

การจัดการเทคโนโลยี หรือสาขาวิชาอื่น ๆ จากสถาบันอุดมศึกษาอื่นในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัย

รับรอง ที่คณะกรรมการประจ าหลักสูตรเห็นสมควร และมีค่าเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ หรือหากผลการศึกษา    

มีค่าระดับเฉลี่ยสะสมต ่ากว่า ๒.๕๐ จะต้องมีประสบการณ์ในการท างานอย่างน้อย ๑ ปี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 
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๔. เกณฑ์การคัดเลือก  

  ๔.๑ ใช้วิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยกเว้น ผู้สมัครที่          

ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี                  

ที่มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมไม่ต ่ากว่า ๒.๕๐ ให้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โดยไม่ต้องผ่านการสอบข้อเขียน  

  ๔.๒ ส าหรับผู ้เข ้าศึกษาซึ ่งจบการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื ่น ในประเทศหรือต่างประเทศ             

ต้องยื่นคะแนนสอบภาษาอังกฤษเพื่อสอบเข้าศึกษาโดยมีผลการทดสอบอย่างหนึ่งอย่างใด (ผลสอบต้องไม่เกิน ๒ ปี

ถึงวันรับสมัคร) ดังนี้ 

เกณฑ ์ TU-GET TU-GET 

(CBT) 

TOEFL 

(PBT) 

TOEFT 

(CBT) 

TOEFL 

(IBT) 

IELTS 

เกณฑ์การรับเข้า ๕๐๐ ๕๐ ๕๐๐ ๑๗๓ ๖๑ ๕.๕ 
 

๕. การรับสมคัร 

๕.๑ รับสมัครผ่านระบบ Online  

ตั้งแตบ่ัดน้ี - วันจันทร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๒๓.๕๙ น. 

๕.๒ การช าระเงินค่าสมัคร  

ตั้งแตบ่ัดน้ี - วันอังคารที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รับช าระเงินตามเวลาท าการของธนาคาร 

๖. ขั้นตอนการรับสมคัร 

๖.๑  ศึกษารายละเอียดในประกาศรับสมัครฯ นี้ (โปรดศึกษาข้อมูลต่าง ๆ  ด้วยตนเองอย่างละเอียดเพื่อประโยชน์

ของผู้สมัครเอง) 

๖.๒  เข้าสู่เว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์www.tds.tu.ac.th/dbtm 

เลือกหัวข้อ Admission  

๖.๓  กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนด (โปรดบันทึกข้อมูลการสมัครด้วยตนเอง 

และตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ อย่างละเอียด) มหาวิทยาลัยจะยึดถือข้อมูลที่ผู้สมัครกรอกไว้ในระบบเป็นส าคัญ 

๖.๔  เมื่อกรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์ใบสมัคร และช าระเงินค่าสมัคร จ านวน ๑,๐๐๐ บาท เข้าบัญชี

ธนาคารกรุงเทพ สาขา ม.ธรรมศาสตร์-รังสิต ชื ่อบัญชี MASTER.DBTM.APTU เลขที่บ ัญชี ๐๙๑-๐-๒๘๔๑๐-๘            

ตั้งแต่บัดนี้ - วันอังคารที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เมื่อช าระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งไฟล์หลักฐานการช าระเงิน และ

ไฟล์ใบสมัครที่มีข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พร้อมไฟล์เอกสารประกอบการรับสมัคร ส่งมายังที่อยู่อีเมล dbtm@ap.tu.ac.th 

ภายในวันอังคารที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จึงจะถือว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ ์
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๖.๕  หลักฐานประกอบการรับสมัคร 

(๑)  ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบรับสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายสี หรือ ขาวด า (หน้าตรง ไม่สวมหมวก   

ไม่ใส่แว่นตาด า) ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๑ รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)  

(๒)  ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาพาสปอร์ต หรือบัตรข้าราชการ จ านวน ๑ ฉบับ 

(๓)  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ 

(๔)  ส าเนาปริญญาบัตร หรือส าเนาหนังสือส าคัญรับรองวุฒิการศึกษา จ านวน ๑ ฉบับ  

(๕)  ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (transcript) จ านวน ๑ ฉบับ  

(๖)  ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ – สกุล, ยศ (ถ้ามี) จ านวน ๑ ฉบับ 

(๗)  หลักฐานการช าระเงินค่าสมัคร  

(๘)  ผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU - GET หรือ TOEFL หรือ IELTS อายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันสมัคร 

โดยอน ุ โลมให ้ยื่ นผลการทดสอบได ้ภายในว ันส ัมภาษณ ์  ยกเว ้น  น ักศ ึกษาช ั ้ นปร ิญญาตรี                      

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มีผลการศึกษาไมต่ ่ากว่า ๒.๕๐ 

(๙)  หนังสือให้ค ารับรอง (confidential recommendations) จ านวน ๒ ฉบับ รายละเอียด     

ตามแนบท้ายประกาศ ยกเว้น ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    

สาขาการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ

การผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

(๑๐) แฟ้มรวบรวมผลงาน (Portfolio) 

หมายเหตุ ให้ผ ู ้สมัครรับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ และส่งหลักฐานประกอบ             

การรับสมัครตาม ข้อ ๖.๕ มายังอีเมล dbtm@ap.tu.ac.th ภายในวันอังคารที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  

๗. อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร 
ค่าสมัครสอบระดับปริญญาโท ๑,๐๐๐ บาท  

๘. เงื่อนไขการสมัคร   
ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศจริง หากตรวจสอบพบในภายหลัง

ว่าผู ้สมัครมีค ุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว่าผู ้น ั ้นขาดคุณสมบัติและหมดสิทธิ ์ เข ้าศึกษา                
กรณีที่ช าระค่าสมัครแล้วจะไม่มีการคืนเงินค่าสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ  
๙. ปฏิทินการรับสมคัรและการก าหนดวันสอบ  

กจิกรรม ก าหนดการ 
รับสมัครผ่านระบบ online  
ที่ www.tds.tu.ac.th/dbtm 

ตั้งแตบ่ัดน้ี - วันจันทร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  

ช าระเงินค่าสมัครสอบ 
ตั้งแตบ่ัดน้ี - วันอังคารที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
รับช าระเงินตามเวลาท าการของธนาคาร  

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันจันทร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทาง www.tds.tu.ac.th/dbtm                                                                                                                                                                                 

สอบข้อเขียนผ่านระบบออนไลน์ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
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กจิกรรม ก าหนดการ 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์ วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทาง www.tds.tu.ac.th/dbtm 
สอบสัมภาษณผ์่านระบบออนไลน์ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศกึษา วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ – วันศกุร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
การขึ้นทะเบียนนักศึกษา ประกาศให้ทราบอีกครั้ง 
วันเปิดภาคการศึกษา ประกาศให้ทราบอีกครั้ง 
หมายเหตุ ก าหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 

ข้อควรปฏิบตัิ 
(๑) ในวันสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรที่       

ออกโดยหน่วยงานราชการที่แสดงรูปถ่าย ลายมือชื่อ และระบุเลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจนเท่านั้น      
โดยจะต้องเป็นบัตรตัวจริงและยังไม่หมดอายุ  

(๒) กรณีที่ผู ้เข้าสอบไม่แสดงหลักฐานในวันสอบ มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ     
และจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี ้

(๓) ผู ้ใดท าการทุจริต หรือ ร่วมกระท าการทุจริตในการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์           
จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบและการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกกรณ ี
๑๐. วิชาที่สอบ  

พื้นฐานการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลย ี
๑๑. การยืนยนัสทิธิ์และการขึน้ทะเบียนนักศกึษา  
 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา จะต้องส่งแบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษามาที่โครงการฯ โดยน าส่งเอกสาร  
ในรูปแบบไฟล์ .pdf มาที่อีเมล dbtm@ap.tu.ac.th ภายในระยะเวลาที ่ก าหนด และจะต้องขึ ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยมหาวิทยาลัยจะประกาศรายละเอียดและก าหนดการต่าง ๆ ที่นักศึกษาใหม่
ต้องทราบและต้องปฏิบัติทาง www.tds.tu.ac.th/dbtm  
๑๒. เงือ่นไขของผูม้ีสทิธิ์ขึ้นทะเบยีนเป็นนกัศกึษา  

๑๒.๑  ผู้ที่ผ่านการรับเข้าศึกษาต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียน
ก าหนดภายใน ๑๔ วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษา เว้นแต่กรณีมีเหตุผลความจ าเป็นนายทะเบียนอาจอนุญาต    
ผ่อนผันการขึ้นทะเบียนได้ แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ ๑ ของปีการศึกษาแรก  

ผู้ที่ผ่านการรับเข้าศึกษาโดยใช้วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศต้องยื่นใบส าคัญแสดงวุฒิการศึกษาต่อคณะ    
ในวันขึ ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วย แต่หากยังไม่สามารถน าส่งได้นายทะเบียนอาจผ่อนผันให้น ามาส่ง                   
ในภายหลัง แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ ๑ ของปีการศึกษาแรก หากพ้นก าหนดเวลาที่ผ่อนผันให้แล้วยังไม่อาจ
น าส่งได้ให้นายทะเบียนเพิกถอนการขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษา 

๑๒.๒ ผู้ที่ขึ ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสังกัดหลักสูตรใดแล้วจะย้ายหลักสูตรมิได้ เว้นแต่จะมีเหตุผลและ     
ความจ าเป็น ให้นักศึกษายื่นค าร้องพร้อมแสดงเหตุผลต่อคณบดีเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะ 

การขอย้ายหลักส ูตรจะต้องได ้ร ับความเห ็นชอบจากคณะกรรมการประจ  าคณะของหลักส ูตร                      
ที่จะขอย้ายไปศึกษา และให้นับระยะเวลาการศึกษาต้ังแต่การศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย   

เมื่อได้รับความเห็นชอบตามวรรคสองแล้วให้นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย 



หน้า ๕ จาก ๗

๑๒.๓ หากมีการตรวจพบว่าผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม
ข้อบังคับฯ หรือได้ใช้เอกสารหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนอันเป็นเท็จ ให้นายทะเบียนเสนอต่ออธิการบดี  
เพิกถอนการขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษาผู้นั้น 

หากมีกรณีตามวรรคหนึ่งปรากฏขึ้นกับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว ให้อธิการบดีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เพิกถอนปริญญาบัตรของผู้นั้น 
๑๓. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ผู้เข้าศึกษาต้องเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการศึกษา ดังนี้ 
๑๓.๑ ค่าจดทะเบียนลักษณะวิชา  หน่วยกิตละ     ๕,๐๐๐ บาท 
๑๓.๒. - ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ (ภาคปกติ)  ภาคการศึกษาละ   ๒๐,๐๐๐ บาท 

- ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน) ภาคการศึกษาละ    ๑๐,๐๐๐ บาท 
๑๓.๓. ค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

-  ค่าบ ารุงห้องสมุด ปีการศึกษาละ      ๔,๐๐๐ บาท 
-  ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครือข่าย ปีการศึกษาละ      ๑,๖๐๐ บาท 
-  ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย (นักศึกษาไทย) ปีการศึกษาละ      ๑,๕๐๐ บาท 

(นักศึกษาต่างชาติ) ปีการศึกษาละ        ๑๕,๐๐๐ บาท 
-  ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา (เก็บครั้งเดียว)       ๑,๐๐๐ บาท 

๑๔. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  

โครงการการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

โทร. ๐๒-๙๘๖-๙๖๐๕-๖ ต่อ ๔๐๒๖ Website: www.tds.tu.ac.th/dbtm Email: dbtm@ap.tu.ac.th 

ประกาศ  ณ  วันที่      กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

W
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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 2021 

 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 
Academic Year 2021. 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: 

3.1 The applicant should be a potential graduate from the Design, Business and 
Technology Management program (English Program), Faculty of Architecture and Planning, 
Thammasat University. 

3.2 The applicant should be a graduate with a bachelor’s 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, minimum 1 year of 
working experience in a related field is required. 

Degree Program Days of operation Places available 
Master Design, Business and 

Technology 
Management (English 
Program) 

Mondays – Fridays 
(semester system) 

30 
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4. Selection Criteria  
4.1 The applicant shall take the written and interview exam regarding the 

Thammasat University Announcement EXCEPT those who qualified in requirement 3.1 above 
with GPA no less than 2.50 is exempt from written examination. 

4.2 Those who has the qualification in requirement 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 TU-GET 

(CBT) 
TOEFL 
(PBT) 

TOEFL 
(CBT) 

TOEFL 
(IBT) 

IELTS 

Minimum score 500 50 500 173 61 5.5 
 

5. Admission Schedule  

Internet application process is opening from now until November 1st, 2021. 
Period of payment is from now to Tuesday, 2nd November 2021. during  

the bank’s operation hours. 
 

6. Application procedure 
6.1 Please carefully go through every detail of this application announcement for the 

applicant’s own benefit.  
6.2 Go to the website of Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University, 

(www.tds.tu.ac.th/dbtm) and click “Admission”. 
6.3 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.  

6.4 After the application is submitted, the applicant shall pay 1,000 THB application 
fee by transferring to Bangkok Bank account, Thammasat University-Rangsit 
Center branch, account name MASTER.DBTM.APTU., account no. 091-0-28410-8 
within Tuesday 2nd November, 2021 or via an online payment gateway on 
admission website. 
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6.5 Required Documents 
1. Printed application form from the website with a two-inches 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. 

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 required documents shall be sent directly to DBTM office at email 
address: dbtm@ap.tu.ac.th by 2nd November 2021 

7. Application fee 

The application fee is 1,000 Baht per applicant. 

8. Condition 
Applicant shall verify themselves that they are qualified to apply for the 

admission. Otherwise, their right of study will be terminated, and the application fee will not 
be returned.  
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9. Admission and Examination Calendar  

Schedule Procedure 

Online registration Now - Monday, 1st November 2021 

Payment confirmation Now - Tuesday, 2nd November 2021  

during the bank’s operation hours 

Announcement of applicants eligible for the 

written examination 

Monday, 8th November 2021, 

on www.tds.tu.ac.th./dbtm 

Online Written examination  Thursday, 11th November 2021 

Announcement of applicants who are eligible 

for the interview examination 

Monday, 15th November 2021,  

on www.tds.tu.ac.th./dbtm 

Online Interview examination  Thursday, 18th November 2021 

Announcement for Successful Candidates Monday, 29th November, 2021 

Enrollment confirmation Monday, 29th November 2021, to Friday,  

3rd December, 2021 

Student status registration TBA 

1st day of semester TBA 

Notice: The schedule is subject to change as deemed appropriate. 

 

Remark 

1. On online 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 (Thai applicants). 

2. 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. 

3. 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. 

10. Examination subjects 

Fundamental of Design, Business and Technology Management 



 

Page 5 from 10 
 

11. Enrollment confirmation and student registration 

Successful applicants must submit the enrollment confirmation form by mail 

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. 

12. Conditions for successful applicants who are eligible for Student Status Registration 
12.1 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. 

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. 

12.2 A student enrolled in one program is not allowed to transfer to another 
program without appropriate reason. To do so, a written request must be submitted to the 
dean, in order to obtain approval from the faculty committee. 

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. 

After the approval, the duration of the study shall be continued. 
12.3 In case a registered student is subsequently found illegible or with 

prohibitive qualities,  
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 
(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. 
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13. 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 

 
14. Contacts 
 

Design, Business and Technology Management program (DBTM),  
Faculty of Architecture and Planning,  
Tel. 02-986-9605-6 ext. 4026 
Website: www.tds.tu.ac.th/dbtm 
Email: dbtm@ap.tu.ac.th  

 

     Announced on 9th September 2021 

-signed- 

            (Associate Professor Dr. Pipop Udorn) 
                                                Vice Rector for Academic Affairs  
                                                             For Rector  
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