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คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง 
รหสัสาขา 10050216400201D หลกัสตูรการจดัการออกแบบ ธรุกจิ และเทคโนโลยี (หลกัสตูรภาษาอังกฤษ)  จ านวนรบั    70   คน 
คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6       ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2563                           กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

           2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์         คณิตศาสตร์         ภาษาต่างประเทศ        ไม่ก าหนด 
           3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.50      2.75      3.00      ไม่ก าหนด 
           4. เกณฑภ์าษาตา่งประเทศ (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 ากวา่ 400 คะแนน (Reading & Writing ต้องมผีลคะแนนไม่น้อยว่า 20 คะแนน) 

เกณฑก์ารคดัเลอืก   
1. ผูส้มคัรทีม่ผีลการเรยีนสะสมในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 3.0 ขึน้ไป 
 ยื่นผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) อย่างน้อย 5 ภาคการศึกษา (ส าหรับโรงเรียนท่ีมี 2 ภาคการศึกษา) หรือ 
ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) อย่างน้อย 7 ภาคการศึกษา (ส าหรับโรงเรียนท่ีมี 3 ภาคการศึกษา) 
 ยื่นคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหน่ึง) 
- 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) 
2. ผูส้มคัรทีม่ผีลการเรยีนสะสมในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 2.50 - 2.99 
 ยื่นผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) อย่างน้อย 5 ภาคการศึกษา (ส าหรับโรงเรียนท่ีมี 2 ภาคการศึกษา) หรือ 
ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) อย่างน้อย 7 ภาคการศึกษา (ส าหรับโรงเรียนท่ีมี 3 ภาคการศึกษา) 
 ยื่นคะแนนมาตรฐาน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)  
- SAT Math I หรือ II ไม่ต่ ากว่า 600 คะแนน, Science ไม่ต่ ากว่า 600 คะแนน 
- GCSE/IGCSE Math ไม่ต่ ากว่า B, Physics/Chemistry ไมต่่ ากว่า B 
- IB Diploma Math ไม่ต่ ากว่า 5, Physics/Chemistry ไมต่่ ากว่า 5 
- NCEA/NZQA Math Achieved, Science Achieved 
 ยื่นคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหน่ึง) 
- 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) 
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เอกสารประกอบการสมคัร  
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
      หน้า 1  ข้อมูลส่วนตัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ 
      หน้า 2  ประวัติการศึกษา 
      หน้า 3 - 6 จดหมายแนะน าตัว (Statement of purpose)  
      หน้า 7  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
      หน้า 8  ผลคะแนนภาษาต่างประเทศ 
      หน้า 9  หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ 
      หน้า 10  ผลคะแนนมาตราฐานอ่ืน กรณีผลการเรียนสะสม 2.50 - 2.99   
      ผูส้มคัรตอ้งสง่เอกสารประกอบการสมคัรมาที ่E-mail dbtm@ap.tu.ac.th  ภายในวนัที ่20 มกราคม 2564 พรอ้มทัง้ อพัโหลดไฟลเ์อกสารใน
รปูแบบ PDF รวม 1 ไฟล ์ไมเ่กนิ 10 หนา้ ไมร่วมปกหนา้-หลงั และไมต่อ้งมคี าน า-สารบญั โดยมขีนาดไฟลไ์มเ่กนิ 20 MB เขา้ในระบบรบัสมคัร 

ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิส์อบสัมภาษณ ์ 
 วันท่ี  10 กุมภาพันธ์ 2564                 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต ์www.tuadmissions.in.th   
สอบสมัภาษณ ์  

วันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2564  
การรายงานตัว เวลา 09.00 น. น.  สถานท่ี  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

ประกาศรายชือ่ผูผ้า่นการคดัเลอืก 
           วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2564              ดูรายละเอียดที่เว็บไซต ์ www.tuadmissions.in.th และ  student.mytcas.com 
ยนืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษาในระบบ TCAS     
          วันท่ี 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2564             ที ่ student.mytcas.com 
** หมายเหต ุ ผู้ที่ยืนยันสิทธ์ิช าระค่ายืนยันสิทธ์ิในวันท่ี 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2564 จ านวนเงิน 20,000 บาท  
ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา  
 วนัที ่3 มนีาคม 2564              ดูรายละเอียดที่เว็บไซต ์ www.tuadmissions.in.th     
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ.ศูนยร์ังสิต  โทร 02-986-9605-6  ต่อ 4026, 4030  เว็บไซต์ www.tds.tu.ac.th/dbtm 
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คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง 
รหสัสาขา 10050216400501B หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ (สถาปตัยกรรม)  จ านวนรบั     10    คน 
รหสัสาขา 10050216400701B หลกัสตูรสถาปตัยกรรมภายในบณัฑติ  จ านวนรบั       5    คน 
รหสัสาขา 10050216400301B หลกัสตูรภมูสิถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑติ จ านวนรบั       7    คน 
รหสัสาขา 10050216400502B หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ (สถาปตัยกรรมเพือ่การพฒันาอสงัหารมิทรพัย)์ จ านวนรบั      10    คน 
คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6       ปวช. 
        เป็นผู้สมัครที่ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2563        กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์         คณิตศาสตร์         ภาษาต่างประเทศ        ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.50      2.75      3.00      ไม่ก าหนด 
 4. ไมม่คีวามผดิปกตขิองการเหน็ภาพ (VA) ตาบอด หรอืตาบอดสทีั้ง 2 ขา้ง ตามเกณฑก์ารทดสอบ FARNSWORTH D 15 hue test 
เกณฑก์ารคดัเลอืก   

1. พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 
2. จดหมายแนะน าตัว Statement of Purpose 
3. ผลการเรียน (GPAX) ณ วันท่ีสมัคร ไม่ต่ ากว่า 2.75 

เอกสารประกอบการสมคัร  
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
      หน้า 1  ข้อมูลส่วนตัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ 
      หนา้ 2  ประวัติการศึกษา 
      หน้า 3  จดหมายแนะน าตัว (Statement of purpose)  
      หน้า 4  ประกาศนียบัตรต่าง ๆ (ถ้ามี)       
      หน้า 5  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
      หน้า 6  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) 
      หน้า 7  ใบรับรองแพทย์ ออกโดยโรงพยาบาลรฐั หรอืโรงพยาบาลเอกชน เทา่นัน้ แพทยร์ะบ ุ“ไมพ่บภาวะตาบอดส”ี    
      หน้า 8 เป็นต้นไป : ผลงาน (ฉบับจริง) งานออกแบบตามโจทย์ที่ก าหนดในเกณฑ์การรับแฟ้มสะสมผลงานของแต่ละหลักสูตร ดังนี้  
สถาปตัยกรรม เกณฑก์ารรบัแฟม้สะสมผลงานมดีังนี ้

1. เนื้อหางานในแฟ้มสะสมผลงานทางด้านความถนัดทางสถาปตัยกรรมต้องประกอบด้วยลักษณะงานดังนี้ 
1.1 งานออกแบบ 2 มิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Photoshop Illustrator เป็นต้น ส่งเป็นงานพิมพ์ออกมา (Printout) ไม่จ ากัดขนาด  

(วันสัมภาษณ์ให้น าไฟล์ดิจิทัลผลงานท่ีออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์มาประกอบการสัมภาษณ์ด้วย) 
1.2 งานออกแบบ 3 มิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น SketchUp Rhino 3dsMax เป็นต้น ส่งเป็นงานพิมพ์ออกมา (Printout) ไม่จ ากัดขนาด 

(วันสัมภาษณ์ให้น าไฟล์ดิจิทัลผลงานท่ีออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์มาประกอบการสัมภาษณ์ด้วย) 
1.3 งานสเก็ตช์ภาพหรือลายเส้นไม่จ ากัดเทคนิค โดยแบ่งเป็น 

- งานสเก็ตช์ภาพทางสถาปัตยกรรม 
- งานสเก็ตช์ภาพอื่น ๆ  

1.4 งานออกแบบตามโจทย์ท่ีก าหนด ติดตามโจทย์ท่ีก าหนดให้จากเว็บไซด์ www.tds.tu.ac.th  (ไมจ่ ากัดรูปแบบการน าเสนอ)  
1.5 ผลงานอ่ืน ๆ ตามความถนัดและความสนใจ 

2. ไม่จ ากัดจ านวนหน้า ขนาด และรูปแบบการน าเสนอ 
3. ส่งต้นฉบับจริง (ไม่ใช้ส าเนา) 
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สถาปตัยกรรมภายใน เกณฑก์ารรบัแฟม้สะสมผลงานมดีงันี้ 
1. เนื้อหาในแฟ้มสะสมผลงานทางด้านความถนัดสถาปตัยกรรมภายใน ประกอบด้วยลักษณะงาน ดังนี ้

1.1 งานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ไม่จ ากัดเทคนิคการน าเสนอ 
1.2 ผลงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เช่น งานสเกตภาพ หรือ ภาพลายเส้นอ่ืน ๆ  งานออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์  ไม่จ ากดั จ านวนหน้า ขนาด และ

รูปแบบการน าเสนอ หรือ ผลงานอื่นๆ ที่สะท้อนความคดิสร้างสรรค์ 
1.3 งานออกแบบตามโจทย์ท่ีก าหนด ตดิตามโจทย์ท่ีก าหนดให้จากเว็บไซต์ www.tds.tu.ac.th   
1.4 ความสามารถพิเศษอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา  

2. ไม่จ ากดัจ านวนหน้า ขนาด และรปูแบบการน าเสนอ 
3. ส่งต้นฉบับจริง (ไม่ใช้ส าเนา) 

ภมูสิถาปตัยกรรม เกณฑก์ารรบัแฟม้สะสมผลงานมดีงันี ้
1. เนื้อหาในแฟ้มสะสมผลงานทางด้านความถนัดทางภูมสิถาปัตยกรรมประกอบด้วยลักษณะงานดังนี้ 

1.1 ทัศนียภาพด้านงานภมูิสถาปตัยกรรม (Landscape Perspective Drawing) ไม่จ ากัดเทคนคิการน าเสนอ 
1.2 งานออกแบบตามโจทย์ท่ีก าหนด ติดตามโจทย์ท่ีก าหนดให้จากเว็บไซด์ www.tds.tu.ac.th   
1.3 ผลงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น งานสเก็ตช์ภาพ หรือภาพลายเส้นอ่ืนๆ (Hand Drawing/ Sketch) งานออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 

(Photoshop, Illustrator, SketchUp, 3D Program) 
2. ไม่จ ากดัจ านวนหน้า ขนาด และรปูแบบการน าเสนอ 
3. ส่งต้นฉบับจริง (ไม่ใช้ส าเนา) 

สถาปตัยกรรม เพือ่การพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์เกณฑก์ารรบัแฟม้สะสมผลงานมดีงันี้ 
1. เนื้อหางานในแฟ้มสะสมผลงานทางด้านความถนัดทางสถาปัตยกรรม ควรประกอบด้วยลักษณะงาน ดังนี้  

1.1 งานสเก็ตช์ภาพหรือลายเส้นไม่จ ากัดเทคนิค เช่น งานสเก็ตช์ภาพทางสถาปัตยกรรม งานสเก็ตช์ภาพทางสถาปัตยกรรมภายใน หรือ  
งานสเก็ตช์ภาพหรือลายเส้นอ่ืน ๆ เป็นต้น (ไม่จ าเป็นต้องมีครบทุกประเภท) 
1.2 งานออกแบบ (ถ้ามี) เช่น งานออกแบบผลิตภัณฑ์ กราฟฟิค เป็นต้น (ไม่จ ากัดรูปแบบการน าเสนอ) 
1.3 ผลงานอ่ืนๆ ตามความถนัดและความสนใจ 

2. ไม่จ ากัดจ านวนหน้า ขนาด และรูปแบบการน าเสนอ 
3. ส่งต้นฉบับจริง (ไม่ใช้ส าเนา) 

ผูส้มคัรตอ้งสง่เอกสารประกอบการสมคัร ด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ (EMS) ตามกาหนดระยะเวลาการรบัสมัคร (นับวันประทับตราไปรษณีย์ 
วันสุดท้ายที่ปิดรับสมัคร) 

ที่อยูส่าหรบัจดัสง่ คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง ม.ธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสติ  งานบรกิารการศกึษา 99 หมู ่18 ต.คลองหนึ่ง  
อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 12121 (วงเลบ็มมุซอง “รอบ 1.2 Portfolio”) 

หมายเหต ุ: การขอรับคืน Portfolio ภายในวันท่ี 1-15 มีนาคม 2564 (วันเวลาราชการ) หากเลยกาหนดคณะฯ ขออนุญาตท าลาย 
ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิส์อบสมัภาษณ ์ 
 วันท่ี  10 กุมภาพันธ์ 2564                         ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th   
สอบสมัภาษณ ์ วันท่ีเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564  

       การรายงานตัว เวลา 08.30 น.          สถานท่ี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
ประกาศรายชือ่ผูผ้า่นการคดัเลอืก 
 วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2564                      ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th และ  student.mytcas.com 
            ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาในระบบ TCAS              วันท่ี 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2564  ที ่ student.mytcas.com 
ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา  
 วันท่ี 3 มีนาคม 2564                      ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th     
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ            คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง      โทร 02.986-9605-6 ต่อ 3014, 3016    
ID Line official: @tdsofficial          เว็บไซต์ www.tds.tu.ac.th                       อีเมล  servicestudent@ap.tu.ac.th 




