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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 
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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 
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