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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

รหัสสาขา 
00516072201 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการออกแบบ ธุรกจิ และ เทคโนโลยี 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (โครงการพิเศษ)          

จ านวนรับ  30 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของ 
 1. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำในช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6     ปวช.  
 เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6     ปวส. 
 เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่ำ   กศน. 
 เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 ปี 2561  

 2. เกณฑ์ขั้นต่ าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ย่ืนสมัคร  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50   
เกณฑ์การคัดเลือก 

1. ผู้สมัครที่มีผลการเรียนสะสมในระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 3.0 ขึ้นไป 
 ผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) อย่ำงน้อย 5 ภำคกำรศึกษำ (ส ำหรับโรงเรียนท่ีมี 2 ภำคกำรศึกษำ) หรือ 
ผลกำรเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) อย่ำงน้อย 7 ภำคกำรศึกษำ (ส ำหรับโรงเรียนท่ีมี 3 ภำคกำรศึกษำ) 
 ยื่นคะแนนมำตรฐำนภำษำอังกฤษ (อย่ำงใดอย่ำงหน่ึง) 
- TU-GET ไม่ต่ ำกว่ำ 500 คะแนน 
- TOEFL ไมต่่ ำกว่ำ 173 (Computer base) ไม่ต่ ำกว่ำ 61 (Internet base) 
- IELTS ไม่ต่ ำกว่ำ 4.5 
- TU STAR (Communication in English) ไม่ต่ ำกว่ำ 40 คะแนน (ครั้งท่ี 1/2559-5/2559) 
- SAT Critical Reading  ไม่ต่ ำกว่ำ 450 คะแนน 
- NEW SAT (Reading & Writing) ต้องมีผลคะแนนไม่น้อยว่ำ 20 คะแนน 
- O-NET ต้องมีผลคะแนนภำษำอังกฤษ ไม่น้อยกว่ำ 45 คะแนน 
2. ผู้สมัครที่มีผลการเรียนสะสมในระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 2.50 - 2.99 
 ผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) อย่ำงน้อย 5 ภำคกำรศึกษำ (ส ำหรับโรงเรียนท่ีมี 2 ภำคกำรศึกษำ) หรือ 
ผลกำรเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) อย่ำงน้อย 7 ภำคกำรศึกษำ (ส ำหรับโรงเรียนท่ีมี 3 ภำคกำรศึกษำ) 
 ยื่นคะแนนมำตรฐำน (อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง)  
- SAT  Math I หรือ II  ไม่ต่ ำกว่ำ 600 คะแนน, Science ไมต่่ ำกว่ำ 600 คะแนน 
- TU STAR (ครั้งท่ี 1/2559-5/2559) Math ไม่ต่ ำกว่ำ 40 คะแนน, Critical Thinking ไมต่่ ำกว่ำ 40 คะแนน, 

  Modern World Literacy ไมต่่ ำกว่ำ 30 คะแนน  
- GCSE/IGCSE  Math ไม่ต่ ำกว่ำ B, Physics/Chemistry ไมต่่ ำกว่ำ B 
- IB Diploma  Math ไมต่่ ำกว่ำ 5, Physics/Chemistry ไมต่่ ำกว่ำ 5 
- NCEA/NZQA  Math Achieved,  Science  Achieved 
 ยื่นคะแนนมำตรฐำนภำษำอังกฤษ (อย่ำงใดอย่ำงหน่ึง) 
- TU-GET ไม่ต่ ำกว่ำ 500 คะแนน 
- TOEFL ไมต่่ ำกว่ำ 173 (Computer base)  ไม่ต่ ำกว่ำ 61 (Internet base) 
- IELTS  ไม่ต่ ำกว่ำ 4.5 
- TU STAR (Communication in English) ไม่ต่ ำกว่ำ 40 คะแนน (ครั้งท่ี 1/2559-5/2559) 
- SAT Critical Reading  ไม่ต่ ำกว่ำ 450 คะแนน 
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- NEW SAT (Reading & Writing) ต้องมีผลคะแนนไม่น้อยกว่ำ 20 คะแนน 
- O-NET ต้องมีผลคะแนนภำษำอังกฤษ ไม่น้อยกว่ำ 45 คะแนน 

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ใบแสดงผลกำรเรียน 5 ภำคกำรศึกษำ (ส ำหรบัโรงเรียนท่ีมี 2 ภำคกำรศึกษำ) หรือ 7 ภำคกำรศึกษำ (ส ำหรับโรงเรยีนที่มี 3 

ภำคกำรศึกษำ) ในกรณีที่มผีลกำรเรียนสะสมไม่ถึง 3.00 ให้แนบคะแนนมำตรฐำนอื่นๆ (อย่ำงใดอย่ำงหน่ึง) ที่ผ่ำนเกณฑต์ำมที่ก ำหนดให้ 
2. คะแนนมำตรฐำนภำษำอังกฤษ (อย่ำงใดอย่ำงหน่ึง) 
3. จดหมำยแนะน ำตัว (ภำษำอังกฤษ) ไม่เกิน 5 หน้ำกระดำษ A 4  
ผู้สมคัรต้องส่งเอกสำรประกอบกำรสมัครมำยังโครงกำรฯ ด้วยตนเอง หรือ ส่งทำงไปรษณีย์ ท่ี โครงกำรกำรจดักำรออกแบบ 

ธุรกิจ และเทคโนโลยี (DBTM) คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรผังเมือง มธ. ศูนย์รังสติ จ.ปทุมธำนี 12121 หรือ ส่งอีเมล 
dbtm@ap.tu.ac.th ภำยในวันท่ี 17 ธันวำคม 2561 และให้อัพโหลดไฟลเ์อกสำรในรูปแบบ PDF ไม่เกิน 4 ไฟล์ ไฟลล์ะไม่เกิน 4 mb.  
ในระบบรับสมัคร  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์   
วันท่ี  28 ธันวำคม พ.ศ. 2561   ดูรำยละเอียดที่  www.reg.tu.ac.th หรือ www.tds.tu.ac.th/dbtm 

สอบสัมภาษณ์  
วันท่ี  11 มกรำคม พ.ศ. 2562  ดูรำยละเอียดที่  www.reg.tu.ac.th หรือ www.tds.tu.ac.th/dbtm 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  
 วันท่ี 28 มกรำคม พ.ศ. 2562   ดูรำยละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ มธ. (www.reg.tu.ac.th) 
 **หมายเหตุ**  ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกจะต้องยืนยันสิทธ์ิ Clearing House ในวันท่ี 30-31 มกรำคม 2562 และช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิ
ในวันท่ี 1-4 กุมภำพันธ์ 2562 จ ำนวนเงิน 20,000 บำท ช ำระโดยโอนเงินผ่ำนบัญชีออมทรัพย์ ธนำคำรกรุงไทย สำขำ ม.ธรรมศำสตร์  
ศูนย์รังสิต ช่ือบัญชี SSP.DBTM.APTU. เลขท่ีบัญชี 475-0-86177-4 พร้อมทั้งส่งหลักฐำนกำรโอนเงินมำท่ีอีเมล์ dbtm@ap.tu.ac.th 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรผังเมือง มธ.ศูนยร์ังสิต : 02-986-9605-6  ต่อ 4026, 4030  
 www.tds.tu.ac.th/dbtm 
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