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ประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

เรื่อง  การรบับคุคลเข้าศึกษาในหลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาการจดัการออกแบบ ธรุกจิ และเทคโนโลย ี(หลกัสตูรภาษาองักฤษ) 

คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการผงัเมอืง ภาคการศกึษาที ่๒  

ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๕  

.........................................................................................................  

โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 
ภาคการศึกษาที่ ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ จึงขอประกาศรายละเอียดวิธีการรับสมัครและการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 

๑. สถานทีจ่ัดการเรยีนการสอน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
๒. สาขาวชิาทีร่ับสมัคร และจ านวนการรับเข้าศึกษา ดังนี้ 

ระดบัปรญิญา สาขาวชิา การด าเนนิการเรยีนการสอน   จ านวนรับ 
ระดับปริญญาโท การจัดการออกแบบ ธุรกิจ และ

เทคโนโลยี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
จันทร์ - ศุกร์ (ทวิภาค) ๓๐ 

 
๓. คุณสมบัตขิองผูส้มคัรเขา้ศกึษา 
  คุณสมบัติของผู้ เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษา              
ระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ – ๒๓ และมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ๓.๑ ส าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และ
เทคโนโลยี จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  หรือ 

 ๓.๒ ส าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่ สัมพันธ์กับการออกแบบ การบริหารธุรกิจ และ          
การจัดการเทคโนโลยี  หรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ จากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่ ง                 
สภามหาวิทยาลัยรับรองที่คณะกรรมการประจ าหลักสูตรเห็นสมควร และมีค่าเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ หรือ
หากผลการศึกษามีค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๒.๕๐ จะต้องมีประสบการณ์ในการท างานอย่างน้อย ๑ ปี            
ในสาขาที่เก่ียวข้อง 
๔. เกณฑก์ารคดัเลอืก 
 ๔.๑ ใช้วิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยกเว้น ผู้สมัครที่
ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี                    
ที่มีผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ ให้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โดยไม่ต้องผ่านการสอบข้อเขียน 
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 ๔.๒ ส าหรับผู้ เข้าศึกษาซึ่งจบการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนในประเทศหรือต่างประเทศ              
ต้องยื่นคะแนนสอบภาษาอังกฤษเพ่ือสอบเข้าศึกษา โดยมีผลการทดสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง (ผลสอบต้องไม่เกิน     
๒ ปี ถึงวันรับสมัคร) ดังนี้ 

เกณฑ์ TU-GET TU-GET (CBT) TOEFL 

(PBT) 

TOEFL 

(IBT) 

IELTS 

เกณฑค์ะแนนการรับเข้า ๕๐๐ ๕๐ ๕๐๐ ๖๑ ๕.๕ 

๕. การรบัสมัคร 

- รับสมัคร ตั้งแตบ่ัดนี้ - วันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๒๓.๕๙ น. 

- ช าระเงินค่าสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - วนัอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

๖. ขัน้ตอนการรบัสมัคร 

 ๖ .๑   เข้ าสู่ เว็ บไซต์ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการผั ง เมื อง มหาวิ ทยาลั ยธรรมศาสตร์  

www.tds.tu.ac.th/dbtm เลือกหัวข้อ Admission  

 ๖.๒  ศึกษารายละเอียดในประกาศรับสมัครฯ และกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามข้ันตอน
ที่ก าหนด มหาวิทยาลัยจะยึดถือข้อมูลที่ผู้สมัครกรอกไว้ในใบสมัครเป็นส าคัญ เพ่ือประโยชน์ของผู้สมัครเอง  
 ๖.๓  ช าระเงินค่าสมัคร จ านวน ๑,๐๐๐ บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขา ม.ธรรมศาสตร์-รังสิต    
ชื่อบัญชี MASTER.DBTM.APTU เลขที่บัญช ี๐๙๑-๐-๒๘๔๑๐-๘  ตั้งแตบ่ัดนี้ - วันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  
 ๖.๔  เมื่อช าระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว  
  (๑) สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือ 
  (๒) ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการรับสมัครทางไปรษณีย์มาท่ี  
   โครงการการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  
   เลขที่ ๙๙ หมู่ ๑๘ ต าบลคลองหนึ่ง  
   อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐  

ทั้งนี้ เอกสารที่ส่งไปรษณีย์จะต้องประทับตราส่งเอกสารจากไปรษณีย์ ภายในวันอังคารที่                
๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หรือ 
  (๓) ส่งไฟล์ใบสมัครพร้อมหลักฐานการช าระเงิ นมายังอีเมล dbtm@ap.tu.ac.th ภายใน          
วันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หากพ้นก าหนดดังกล่าว โครงการการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี        
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาเอกสารการสมัคร 

๖.๕  หลักฐานประกอบการรับสมัคร 
  (๑)  ใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พร้อมติดรูปถ่ายสี หรือ ขาวด า (หน้าตรง ไม่สวมหมวก         
ไม่ใส่แว่นตาด า) ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๑ รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)  

(๒)  ส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาพาสปอร์ต หรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการ 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  
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(๖)  ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล, ยศ (ถ้ามี) จ านวน ๑ ฉบับ 
(๗)  หลักฐานการช าระเงินค่าสมัคร  
(๘)  ผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU - GET หรือ TOEFL หรือ IELTS อายุไม่เกิน ๒ ปีนับถึงวันสมัคร  

โดยอนุโลมให้ยื่นผลการทดสอบได้ภายในวันสัมภาษณ์ ยกเว้น นักศึกษาชั้นปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มีผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ 

(๙)  หนังสือให้ค ารับรอง (confidential recommendations) จากสถาบันเดิม จ านวน ๒ ฉบับ 
ยกเว้น ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการออกแบบ ธุรกิจ 
และเทคโนโลยี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

(๑๐) แฟ้มรวบรวมผลงาน (Portfolio) 

๗. เงื่อนไขการสมคัร 
 ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศจริง หากตรวจสอบพบในภายหลัง
ว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติและหมดสิทธิ์เข้าศึกษา กรณีท่ีช าระ
ค่าสมัครแล้วจะไม่มีการคืนเงินค่าสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
๘. ปฏทินิการรับสมคัร 

ก าหนดการ วนั เดือน ป ี สถานที ่
รบัสมคัร ตั้งแต่บัดนี้ - วันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดใบสมัคร

www.tds.tu.ac.th/dbtm 
ช าระเงินคา่สมคัรสอบ ตั้งแต่บัดนี้ - วันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ www.tds.tu.ac.th/dbtm 
ประกาศรายชือ่ผู้มสีทิธิส์อบ
ข้อเขยีน 

วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  www.tds.tu.ac.th/dbtm 

สอบข้อเขยีน วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการผังเมือง  
ม.ธรรมศาสตร์ 

ประกาศรายชือ่ผู้มสีทิธิส์อบ
สมัภาษณ ์

วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  www.tds.tu.ac.th/dbtm 

สอบสมัภาษณ ์ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการผังเมือง  
ม.ธรรมศาสตร์ 

ประกาศรายชือ่ผู้มสีทิธิเ์ขา้ศกึษา วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ www.tds.tu.ac.th/dbtm 
การยนืยนัสิทธิเ์ข้าศึกษา วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ –  

วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
www.tds.tu.ac.th/dbtm 

การขึ้นทะเบยีนนกัศกึษา ประกาศให้ทราบอีกครั้ง www.reg.tu.ac.th 
วนัเปิดภาคการศกึษา วันจันทร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

และการผังเมือง  
ม.ธรรมศาสตร์ 

หมายเหต ุก าหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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ข้อควรปฏบิตัิ 
 (๑) ในวันสอบข้อเขียน และวันสัมภาษณ์ ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาพาสปอร์ต 
หรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่แสดงลายมือชื่อ และระบุเลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจนเท่านั้น 
โดยจะต้องเป็นบัตรตัวจริงและยังไม่หมดอายุ  
 (๒) กรณีท่ีผู้เข้าสอบไม่แสดงหลักฐาน ในวันสอบ  มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ และ
จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้ 
 (๓) ผู้ใดท าการทุจริต หรือ ร่วมกระท าการทุจริตในการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์        
จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบและการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกกรณี 
๙. วชิาทีส่อบข้อเขยีน 
 ๙.๑  พ้ืนฐานการบริหารจัดการโครงการและองค์กร 
 ๙.๒  การบริหารการออกแบบและการจัดการ  
๑๐. การยนืยนัสิทธิแ์ละการขึน้ทะเบยีนนักศึกษา  
 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา จะต้องส่งแบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและขึ้นทะเบียนนักศึกษามาที่
โครงการฯ โดยน าส่งเอกสารในรูปแบบไฟล์ .pdf มาที่อีเมล dbtm@ap.tu.ac.th ภายในระยะเวลาที่ก าหนด    
โดยมหาวิทยาลัยจะประกาศรายละเอียดและก าหนดการต่าง ๆ ที่นักศึกษาใหม่ต้องทราบและต้องปฏิบัติทาง 
www.tds.tu.ac.th/dbtm  

๑๑. เงื่อนไขของผูม้สีิทธิข์ึน้ทะเบยีนเปน็นักศึกษา  
 ๑๑.๑ ผู้ที่ผ่านการรับเข้าศึกษาต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียน
ก าหนดภายใน ๑๔ วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา เว้นแต่กรณีมีเหตุผลความจ าเป็นนายทะเบียนอาจอนุญาต  
ผ่อนผันการข้ึนทะเบียนได้ แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาท่ี ๑ ของปีการศึกษาแรก  
 ผู้ที่ผ่านการรับเข้าศึกษาโดยใช้วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศต้องยื่นใบส าคัญแสดงวุฒิการศึกษาต่อคณะ
ในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วย แต่หากยังไม่สามารถน าส่งได้นายทะเบียนอาจผ่อนผันให้น ามาส่งในภายหลัง 
แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ ๑ ของปีการศึกษาแรก หากพ้นก าหนดเวลาที่ผ่อนผันให้แล้วยังไม่อาจน าส่งได้       
ให้นายทะเบียนเพิกถอนการข้ึนทะเบียนการเป็นนักศึกษา 
 ๑๑.๒  ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสังกัดหลักสูตรใดแล้วจะย้ายหลักสูตรมิได้ เว้นแต่จะมีเหตุผลและ
ความจ าเป็นให้นักศึกษายื่นค าร้องพร้อมแสดงเหตุผลต่อคณบดีเพ่ือขออนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะ 
 การขอย้ายหลักสูตรจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะของหลักสูตรที่จะขอย้ายไป
ศึกษาและให้นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่การศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย   
 ๑๑.๓  หากมีการตรวจพบว่าผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม      
ตามข้อบังคับฯ หรือได้ใช้เอกสารหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนอันเป็นเท็จ ให้นายทะเบียนเสนอต่ออธิการบดี 
เพิกถอนการขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษาผู้นั้น  
 หากมีกรณีตามวรรคหนึ่งปรากฏขึ้นกับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว ให้อธิการบดีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เพิกถอนปริญญาบัตรของผู้นั้น 
  



๕

๑๒. อัตราคา่ธรรมเนยีมการศกึษา  
ผู้เข้าศึกษาต้องเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการศึกษา ดังนี้ 
๑๒.๑ ค่าจดทะเบียนลักษณะวิชา   หน่วยกิตละ      ๕,๐๐๐ บาท 
๑๒.๒ - ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ (ภาคปกติ)  ภาคการศึกษาละ   ๒๐,๐๐๐ บาท 

- ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน)   ภาคการศึกษาละ   ๑๐,๐๐๐ บาท 
๑๒.๓ ค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

-  ค่าบ ารุงห้องสมุด ปีการศึกษาละ      ๔,๐๐๐ บาท 
-  ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครือข่าย ปีการศึกษาละ      ๑,๖๐๐ บาท 
-  ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย (นักศึกษาไทย) ปีการศึกษาละ      ๑,๕๐๐ บาท 
-  ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย (นักศึกษาต่างชาติ) ปีการศึกษาละ      ๑๕,๐๐๐ บาท 
-  ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษา (เก็บครั้งเดียว)         ๑,๐๐๐ บาท 

๑๓. สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ  
โครงการการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

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

 ประกาศ  ณ  วันที่          กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  เจริญลาภนพรัตน์) 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับเข้าศึกษา 

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

๒๖
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Thammasat University Announcement on 
The Design, Business and Technology Management (English Program),  

Faculty of Architecture and Planning, Graduate Students Admission,  

for the 2nd Semester, Academic Year 2022 

(A Translation copy) 

.................................. 

Thammasat University invites qualified candidates to join graduate studies at the Design, Business and 

Technology Management (English Program), Faculty of Architecture and Planning in the upcoming 2022 

academic year. Details of the required qualifications and the admission process can be found as follow. 

1.  Place of Study 

 At the Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University, Rangsit Center 

2.  Degree offered and number of places 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 Major Dates of Study Places available 
Master of Sciences 
(MSc) 

Design, Business and Technology 
Management  

Monday – Friday 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 to the application date): 

 TU-GET TU-GET 
(CBT) 

TOEFL 
(PBT) 

TOEFL 
(IBT) 

IELTS 

Minimum score 500 50 500 61 5.5 

 
5.  Application process 
  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”. 
  5.3 The applicant should carefully fill in all the required information in sequential order. The 
information provided through the application form is deemed by the university, which is a part of the 
applicant’s official statements.  

 5.4 The 1,000 THB application fee have to be payable to Bangkok Bank account number 091-
0-28410-8 named MASTER.DBTM.APTU., Thammasat University-Rangsit Center branch. Payment must be 
completed by November 8, 2022. Any incurred fees charged by the bank must be the applicant's 
responsibility. 

 5.5 Please sent a copy of payment slip with the filled application form and other required 
documents listed in section 6 to DBTM office at address:  

Design, Business and Technology Management Program 
Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University, Rangsit Campus,  
99 Moo 18 Paholyothin Road, Klong Nueng,  
Klong Luang, Pathumthani 12120.  

The documents submitted by post must be stamped and sent from the post office by November 8, 2022.  
 

6.  Required documents checklist 
  6.1  A printed copy of the filled in application form with a two-inches photo, taken within 6 
months of the application date 
  6.2  A copy of applicant’s national  identification card (for Thai citizens) or passport first page 
(for non-Thais) 
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  6.3  A copy of household registration 
  6.4 A copy of degree certificate or 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) 
  6.5  A copy of undergraduate transcript 
  6.6  A copy of name or surname changing certificate (if any) 
  6.7 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. 
  6.8 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. 
  6.9 A portfolio showing achievement in academic and extracurricular works 
Note: All documents must be signed and certified 

 
7. Schedules dates   

Dates Planned activies and application period 

Now - November 7, 2022 Application form download at www.tds.tu.ac.th/dbtm + submission 
Now - November 8, 2022 Payment confirmation 
November 14. 2022 
 

Announcement of applicants eligible for the written examination 
(www.tds.tu.ac.th/dbtm) 

November 17, 2022 Written examination 
November 21, 2022 
 

Announcement of applicants eligible for the interview examination 
(www.tds.tu.ac.th/dbtm) 

November 24, 2022 Interview examination 

November 28, 2022 Announcement for successful candidates 
November 28 – December 2, 2022 Enrollment confirmation 

TBA Student status registration 
January 9, 2023 1st day of semester 

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

 

Remarks 
  1. On written and interview examination dates, the applicants must bring along the original 
national  identification  card (for Thai citizens) or the passport (for non-Thais) 
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  2. The applicant who fails to declare any of the documents listed 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 barred from further admissions to any programs of Thammasat 
University. 
 
8. Examination subjects 
  Fundamental of Project and Organization Management 
  Design Management 
 
9. Registration as Thammasat University student 

 9.1 Once the names of successful candidates are officially announced, they need to confirm 

their places as Thammasat University students within the suggested dates. Student enrollment process is 

conducted under Thammasat University Regulations on Graduate Studies A.D. 2018  

 9.2 Student’s names shall be removed from the university if it is found that false or fake 

documents are used for the application or registration process. Moreover, such students will be criminally 

charged accordingly. In any case, there is no refund of application fee. 

 

10. Tuition fee 

Master of Science  

1st Year  
Semester 2 Summer term  

Baht    

1 Tuition fees 5,000 Baht/Credit 60,000 
(5,000*12) 

0  

2 Entry fee 20,000 20,000 10,000  

3 Collection for students development fund     0  

4 Educational support fees 8,100 8,100 -  

  4.1 Matriculation fee (per year) 1,000 1,000 -  

  4.2 Facility maintenance fee (per semester) 1,500 1,500 1,500  

  4.3 Library service fee  (per year) 4,000 4,000 -  

  4.4 Computer network joining fee (per year ) 1,600 1,600 -  

For each semester   88,100 11,500  

Total expense   99,600  
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Master of Science  

2nd Year  
Semester 1 Semester 2  

Baht Baht  

1 Tuition fees 5,000 Baht/Credit 60,000 
(5,000*12) 

60,000 
(5,000*12) 

 

2 Entry fee 20,000 20,000 20,000  

3 Collection for students development fund       
 

4 Educational support fees 7,100 7,100 1,500  

  4.1 Matriculation fee (per year) - - -  

  4.2 Facility maintenance fee (per semester) 1,500 1,500 1,500  

  4.3 Library service fee  (per year) 4,000 4,000 -  

  4.4 Computer network joining fee (per year ) 1,600 1,600 -  

For each semester     87,100 81,500  

Total expense      168,600  

* Note: Subject to be changed without notice 

11. Contacts 
 
 Design, Business and Technology Management program (DBTM), 

 Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University, Rangsit Center 

 Tel. 0-2986-9605-6 ext. 4026 

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

 Email: dbtm@ap.tu.ac.th 

 
 

     Announced on   26   September, 2022 

   -signed- 

    (Associate Professor Chalie Charoenlarpnopparut, Ph.D.) 
                                             Assistant Rector for Admission  
                                                         For the Rector  

 




