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ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดบัปริญญาตรี  

หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชมุชนเมือง (หลักสูตรนานาชาต)ิ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ประจ าปกีารศึกษา 2564 

รอบนานาชาติ 
……………………………………. 

โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา โครงการปริญญาตรี  ภาคพิเศษ 
หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง (หลักสูตรนานาชาติ)  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 
ประจ าปีการศึกษา 2564 รอบนานาชาติ จึงขอประกาศการรับสมัครและรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

2. สาขาวิชาที่รับสมัคร และจ านวนการรับเข้าศึกษา ดังนี้
ระดับปรญิญา สาขาวิชา การด าเนินการเรียนการสอน จ านวนรับ 

ระดับปริญญาตร ี การออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง 
(หลักสูตรนานาชาต)ิ 

              จันทร์ - ศุกร์ 6 คน 

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

3.1 คุณสมบัติทั่วไป
3.1.1 เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ด้วยระบบการศึกษาจากต่างประเทศระดับเกรด 12 หรือ 
เทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลายจากประเทศนั้น ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทาง 
การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2562 
3.1.2 ไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน เว้นแต่การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิด หรือ 
หลักสูตรทางไกล (Online) ที่ได้รับปริญญา 
3.1.3 ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา 
3.1.4 ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง  

3.2 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมคัร 
3.2.1 เป็นนักเรียนที่ไมไ่ด้มีสัญชาตไิทยและศึกษาอยู่ในตา่งประเทศ 
3.2.2 ผลการศึกษา 

กรณีผู้สมัครส าเร็จการศึกษาเทยีบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย ตอ้งมีผลสอบอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้  
(1) ระบบอังกฤษ

 (1.1) ผู้สมัครมีผลสอบระดับ GCE ‘A’ Level จ านวน 3 วิชา เกรด A*-C และ
ต้องมีคะแนนวชิาคณิตศาสตร์   ไม่ต่ ากว่าเกรด C หรือเทียบเท่า  
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(1.2) ผู้สมัครมีผลสอบ Cambridge Pre-U จ านวน 3 วิชา แตล่ะรายวชิา     
เกรดขั้นต่ า M1 หรือ D1-D3 และต้องมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่าเกรด C       
หรือเทียบเท่า 
(2) ระบบอเมริกา/แคนาดา

ผู้ สมัครที่ สอบ GED ก่อนเดือนพฤษภาคม พ.ศ .2560 และมีผลสอบ 
GED 5 รายวิชา มีคะแนนรวมไม่น้อยกว่า 2 ,250 คะแนน แต่ละวิชาต้องได้อย่างน้อย 
410 คะแนน และต้องมีผลสอบ NEW SAT หรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนในส่วน Math 
ไม่ต่ ากว่า 450 คะแนน Critical Reading ไม่ต่ ากว่า 350 คะแนน 

ผู้สมัครสอบที่สอบ GED ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 และมีผลสอบ 
GED 4 รายวิชา โดยมีคะแนนแต่ละวิชาอย่างน้อย 165 คะแนน และต้องมีผลสอบ NEW SAT 
หรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนในส่วน Math ไม่ต่ ากว่า 450 คะแนน Critical Reading ไม่ต่ ากว่า 
350 คะแนน 

(3) ระบบนิวซีแลนด์
( 3. 1)  ผู้ ส มั ค ร ที่ ส อบผ่ า น วิ ช า  New Zealand National Certificate of 

Educational Achievement (NCEA) ซึ่งอยู่ในความดูแลของ New Zealand Qualifications 
Authority (NZQA) จ านวนไม่น้อยกว่า 80 หน่วยกิต ประกอบด้วย 

- วิชาใน level 2 หรือสูงกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต และ
- วิชาใน level 1 หรือสูงกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และ
- ต้องมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ ากว่า Achieved
การพิจารณาให้นับวิชา English for Speaker of other Languages

(ESLO) เป็นอีก 1 วิชาได้ด้วย 
ผู้ จบกา รศึ กษาจะต้ อ ง ได้ รั บประกาศนี ยบั ต ร  NCEA level 2 

ใบแสดงผลการสอบ (Record of Achievement) หนังสือรับรองระดับ จ านวนวิชา และจ านวน
หน่วยกิตของแต่ละวิชาจาก New Zealand Qualifications Authority (NZQA)  

ทั้งนี้ การพิจารณาตามเกณฑ์ข้อที่ (3.1) ให้มีผลส าหรับผู้จบการศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศนิวซีแลนด์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป หรือ 

( 3. 2)  ผู้ ส มั ค ร ที่ ส อบผ่ า น วิ ช า  New Zealand National Certificate of 
Educational Achievement (NCEA) ซึ่งอยู่ในความดูแลของ New Zealand Qualifications 
Authority (NZQA) ใน level 2 หรือสูงกว่า อย่างน้อย 5 วิชา ไม่ซ้ ากัน นับจ านวนรวมไม่น้อย
กว่า 60 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาบังคับ 2 วิชา ได้แก่ 

- English (literacy) ใน level 2 หรือสูงกว่า อย่างน้อย 4 หน่วยกิต
- Mathematics (numeracy) ใน level 2 หรือสูงกว่า อย่างน้อย

4 หน่วยกิต 
- ต้องมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ ากว่า Achieved
ก า ร พิ จ า ร ณา ไ ม่ นั บ ร วม วิ ช า  English for Speaker of other

Languages (ESLO) 
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ผู้ จบการศึกษาจะต้อง ได้ รับใบแสดงผลการสอบ ( Record of 
Achievement) หนังสือรับรองระดับ จ านวนวิชา และจ านวนหน่วยกิตของแต่ละวิชาจาก New 
Zealand Qualifications Authority (NZQA) 

ทั้งนี้ การพิจารณาตามเกณฑ์ข้อที่ (3.2) ให้มีผลส าหรับผู้จบการศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศนิวซีแลนด์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป  

(4) หลักสูตรนานาชาติ International Baccalaureate (IB)
(4.1) ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องได้รับ IB Diploma 

กล่าวคือ เป็นผู้มีคะแนนรวมจาก 5 หมวดรายวิชา และอีก 1 วิชาเลือก ไม่ต่ ากว่า 25 คะแนน 
พร้อมกับผ่านการประเมิน Extended Essay (EE) , Theory of Knowledge (TOK) , และ 
Creativity, Action & Service ( CAS)  ต า ม เ ก ณ ฑ์ ข อ ง  International Baccalaureate 
Organisation (IBO) และต้องมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่าเกรด C หรือเทียบเท่า หรือ 

(4.2) ได้รับ IB Diploma Course Results (IBCR) อย่างน้อย 5 วิชา โดยแต่ละ
วิชาจะต้องไม่ซ้ ากัน และได้ผลการเรียนในแต่ละวิชา ไม่น้อยกว่าเกรด 3 และต้องมีคะแนนวิชา
คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่าเกรด C หรือเทียบเท่า 

(5) หลักสูตรนานาชาติจากประเทศอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากข้อ (1) - (4)
ตรวจสอบการเทียบวุฒิต่างประเทศ จากการประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง การเทียบความรู้วุฒิต่างประเทศ ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2545 และต้องมี 
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX ที่จบการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า 2.50   

(6) ส าหรับผู้สมัครที่จบการศึกษาหรือมีผลการสอบก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2562 อนุโลม
ให้ใช้เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศ
ไทยได้ และต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX ที่จบการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า 
2.50   
*หมายเหตุ คะแนนเทียบเท่า NEW SAT Math ได้แก่ คะแนน International Baccalaureate
(Math) ไม่ต่ ากว่าเกรด 4 หรือ คะแนนวิชา CU-AAT ในส่วนของ Math ที่ไม่ต่ ากว่า 450 หรือ
คะแนน SMART 1 ในส่วนของ Math ไม่ต่ ากว่า 40 คะแนน ส าหรับผู้สมัครต้อง เป็น
ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นเกรด 12 จะต้องส าเร็จการศึกษาชั้นเกรด 12

3.2.3 ผู้สมัครต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษเพื่อสอบเข้าศึกษาโดยมีผลสอบ TU-GET ส าหรับ Paper-based ไม่ต่ า
กว่า 500 คะแนน หรือ ส าหรับ Computer-based ไม่ต่ ากว่า 61 คะแนน หรือ TOEFL ส าหรับ Paper-based 
ไม่ต่ ากว่า 500 คะแนน หรือ ส าหรับ Internet-based ไม่ต่ ากว่า 61 คะแนน หรือ ได้คะแนน IELTS ไม่ต่ ากว่า 
ระดับ 6.0 
3.2.4 กรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 2 แต่มีผลการเรียน 
ระดับดีมาก คณะอาจรับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไขโดยต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
ดังนี้ TU-GET ส าหรับ Paper-based ไม่ต่ ากว่า 400 คะแนน หรือ ส าหรับ Computer-based ไม่ต่ ากว่า 
32 คะแนน หรือ TOEFL ส าหรับ Paper-based ไม่ต่ ากว่า 400 คะแนน หรือ ส าหรับ Internet-based 
ไม่ต่ ากว่า 32 คะแนน หรือ ได้คะแนน IELTS ไม่ต่ ากว่าระดับ 4.5 
3.2.5 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ตั้งใจเฉพาะที่จะเข้าศึกษาในโครงการหลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง            
(หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
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4. การรับสมัคร
การรับสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 23.59 น. 

5. ขั้นตอนการสมัคร
5.1 ศึกษารายละเอียดในประกาศรับสมัครฯ นี้ (โปรดพิมพ์/อ่าน และศึกษาข้อมูลต่าง  ๆ ด้วยตนเองอย่าง
ละเอียดเพื่อผลประโยชน์ของผู้สมัครเอง) 
5.2 ผู้สมัครเข้า เว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
www.tds.tu.ac.th/programs-uddi/ คลิกที่หัวข้อ Admission 
5.3 กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนด (โปรดบันทึกข้อมูลการสมัคร       
ด้วยตนเอง และตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง) มหาวิทยาลัยจะถือว่าข้อมูล
การสมัครที่บันทึกในระบบ INTERNET เป็นส าคัญ 
5.4 ผู้สมัครช าระเงินค่าสมัคร โดยการโอนเงินค่าสมัคร เข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 091-0-28409-0 
ชื่อบัญชี BACHELOR.UDDI.APTU ตามอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครที่ก าหนด พร้อมค่าธรรมเนียมการโอน
เงินอัตราตามที่ธนาคารก าหนด หากผู้สมัครรายใดมิได้ด าเนินการช าระเงินตามวันที่ก าหนด จะถือว่าการ
กรอกข้อมูลการสมัครในระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตเป็นโมฆะ 
5.5 ผู้สมัครส่งเอกสารประกอบการรับสมัคร มายังโครงการฯ ผ่านทางอีเมล uddi@ap.tu.ac.th (สแกนไฟล์ 
PDF) ภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2564 จึงจะถือว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์ 

6. เอกสารประกอบการสมัครที่ผู้สมัครจะต้องยื่นทั้งหมดให้กับโครงการฯ โดยลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ
6.1 วุฒิการศึกษา จ านวน 1 ฉบับ 

 ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หลักฐานการจบการศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
พ.ศ. 2562 
6.2 ใบแสดงผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TU - GET หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือเทียบเท่า จ านวน 1 ฉบับ 
6.3 รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว สวมชุดสุภาพ หน้าตรง ไม่สวมหมวก และแว่นตาด า ถ่ายไว้ ไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 1 รูป 
6.4 ส าเนาหนังสือเดินทาง พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 
6.5 ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ - สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน จ านวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) 
6.6 ส าเนาหนังสือเดินทางของบิดาและมารดา หรือผู้ปกครองพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง อย่างละ 1 ฉบับ 
6.7 หลักฐานการช าระเงินค่าสมัคร 

7. อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร
ค่าสมัคร 1,000 บาท 

8. ก าหนดการรับสมัคร
รายละเอียด วันที่ 

 8.1 เปิดรับสมัคร 1 – 31 พฤษภาคม 2564 
 8.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 10 มิถุนายน 2564 
 8.3 สอบสัมภาษณ ์ 14 มิถุนายน 2564 
 8.4 ประกาศรายชื่อผู้ผา่นการคัดเลือก 23 มิถุนายน 2564 
 8.5ช าระค่าธรรมเนียมพิเศษเก็บแรกเข้า 
 (จ านวนเงิน 20,000 บาท เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยทางโครงการฯ 
 จะไม่คืนเงนิค่าธรรมเนียมไมว่่ากรณีใด ๆ) 

23 - 25 มิถุนายน 2564 

 8.6 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสทิธิ์เข้าศึกษา 9 กรกฎาคม 2564 

mailto:uddi@ap.tu.ac.th


5 

9. เกณฑ์การคัดเลือก
9.1 ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าตามเกณฑ์ที่โครงการฯ ก าหนด  
9.2 ยื่นคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือเทียบเท่า (โดยยื่นก่อนสอบ
สัมภาษณ์ และผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นผลสอบ) 
9.3 สอบสัมภาษณ์ เป็นภาษาอังกฤษ  
9.4 การพิจารณาและการตัดสินผลคัดเลือกของคณะกรรมการคณะ/สถาบัน/มหาวิทยาลัย ถือเป็นที่สิ้นสุด 

10. เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
10.1 ต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามโครงการนี้
10.2 ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และหากปรากฏว่าผู้มีสิทธิ์

เข้าศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตามที่ก าหนด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะไม่รับเข้าศึกษา  
10.3 การขึ้นทะเบียนนักศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด จะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษาในครั้งนี้ เป็นโมฆะ และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

11. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
นักศึกษาต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ดังต่อไปนี้ 
- ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรี โครงการพิเศษ

พ.ศ. 2553 
- ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โครงการพิเศษ หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
และหลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2556 

ประกาศ  ณ  วนัที่           เมษายน  พ.ศ. 2564 

     (รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร) 
รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
ปฏิบัติการแทนอธิการบด ี

1   พฤษภาคม


