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ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร2 
เรื่อง  การรบัสมัครบุคคลเข=าศึกษาในระดบัปรญิญาตรี  

หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑติ (หลักสูตรนานาชาติ) 
คณะสถาปOตยกรรมศาสตร2และการผังเมือง ประจำปSการศึกษา 2564 

รอบ Inter Program Admission 3 
                                             ……………………………………. 

โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร5 เห็นสมควรเป;ดรับสมัครบุคคลเข?าศึกษา โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ             
หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปSตยกรรมศาสตร5และการผังเมือง               
ประจำปWการศึกษา 2564 รอบ Inter Program Admission 3 จึงขอประกาศกำหนดการรับสมัครและการคัดเลือก
ตลอดจนรายละเอียดตkาง ๆ ดังตkอไปน้ี 

1. สถานทีจ่ดัการเรียนการสอน 
หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปSตยกรรมศาสตร5และ 

การผังเมืองศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร5 ศูนย5รังสิต ท้ังน้ี การเปลี่ยนแปลงสถานท่ีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร5 
สงวนสิทธ์ิในการกำหนดสถานท่ีศึกษาตามความเหมาะสม โดยมติสภามหาวิทยาลัย  

2.  คุณสมบัติของผู=มีสิทธิ์สมัคร 
 2.1 คุณสมบัติทัว่ไป 

2.1.1 เปrนผู?สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาภาคสุดท?ายของชั้นมัธยมศึกษาปWที่ 6 หรือเทียบเทkาทั้งในและ
ตkางประเทศ ตามระบบการศึกษาของประเทศไทยหรือตkางประเทศ   

หมายเหตุ : ผู,สมัครที่กำลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในตDางประเทศ หรือโรงเรียน
นานาชาต ิในประเทศไทย ต ,องส Dงหล ักฐานการศึกษาให ,คณะพิจารณา ตามเกณฑOการเท ียบคุณว ุฒ ิท่ี
กระทรวงศึกษาธิการประกาศไว, 

2.1.2 ไมkเปrนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน เว?นแตkการศึกษาในมหาวิทยาลยัเป;ด หรือ 
หลักสูตรทางไกล (Online) ท่ีได?รับปริญญา 

2.1.3 ไมkเปrนผู?ปuวยหรืออยูkในสภาวะท่ีจะเปrนอุปสรรคร?ายแรงตkอการศึกษา 
2.1.4 ไมkเปrนผู?ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสยีอยkางร?ายแรง 

 2.2 คุณสมบัติเฉพาะของผู=สมัคร 
2.2.1 ระดับการศึกษา  

ผู ?สมัครต?องเปrนผู ?ท่ีกำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  
ในโรงเรียนไทย หรือ เทียบเทkา หรือ ระดับเกรด 12 (เทียบเทkาชั้น ม.6) ในโรงเรียนนานาชาติท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง และต?องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม อยkางน?อย 4 ภาคการศึกษา ไมkน?อยกวkา 2.50 หรือเทียบเทkา หรือ กรณีผู?สมัครท่ี
สำเร็จการศึกษาจากตkางประเทศด?วยระบบการศึกษาจากตkางประเทศระดับเกรด 12 หรือ เทียบเทkามัธยมศึกษาตอน
ปลายจากประเทศนั ้น ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร5 เรื ่อง แนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาเทkากับชั้น
มัธยมศึกษา ตอนปลายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร5 พ.ศ. 2562 ตามเอกสารแนบท?าย และต?องมีผลคะแนนสอบ 
NEW SAT หรือ GSAT หรือเทียบเทkา  
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  2.2.2  ผลการศึกษา 
      ผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อยkางน?อย 4 ภาคการศึกษา หรือวุฒิการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเทkา หรือ สําเร็จการศึกษาระดับเกรด 12 (เทียบเทkาชั้น ม.6) ในโรงเรียน
นานาชาติ ท่ีกระทรวงศึกษารับรอง ต?องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไมkต่ำกวkา 2.50 หรือ สำหรับผู?สมัครท่ีสำเร็จ
การศ ึกษาจากตkางประเทศ จะต ?องมีหล ักฐานการจบการศึกษาตามประกาศมหาว ิทยาลัยธรรมศาสตร5   
เรื่อง แนวทางการเทียบวุฒิการศึกษา เทkากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร5 พ.ศ. 2562  
ตามเอกสารแนบท?าย และผลคะแนนสอบ NEW SAT หรือ GSAT หรือเทียบเทkา โดยมีคะแนนในสkวน Math ไมkต่ำ
กวkา 450 คะแนน Reading and Writing ไมkต่ำกวkา 350 คะแนน (คะแนนเทียบเทkา NEW SAT Math ได?แกk คะแนน 
International Baccalaureate (Math) ไมkต่ำกวkาเกรด 4 รายละเอียดการสมัครสอบ GSAT สอบถามข?อมูลเพ่ิมเติม
ได?ท่ี www.smart.tbs.tu.ac.th อีเมล smart@tbs.tu.ac.th โทรศัพท5 02-224-9730, 02-613-2199, 02-225-2111 
และ 095-709-8747) 
      2.3 ผู =สมัครต=องเปmนผู =ที ่ต ั ้งใจเฉพาะที ่จะเข=าศึกษาในโครงการหลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง 
(หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปOตยกรรมศาสตร2และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร2 

 
3. สาขาวิชาทีร่ับสมัคร และจำนวนการรบัเข=าศึกษา ดังน้ี 

ระดับปริญญา สาขาวิชา การดำเนินการเรียนการสอน   จำนวนรับ 
ระดับปริญญาตรี การออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง 

(หลักสูตรนานาชาต)ิ 
              จันทร5 - ศุกร5  13 คน 

 
4.  เง่ือนไขการสมัคร 

4.1 ผู?สมัครทุกคนมีสิทธิ์คนละ 1 สิทธิ์ ในการตัดสินใจเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้ ผู?สมัครสามารถสมัคร                
ได?หลายสาขาวิชาหรือสมัครรอบใดก็ได?ตามหลักเกณฑ5ที่กำหนด แตkเมื่อยืนยันสิทธิ์แล?ว จะไมkสามารถสมัครเข?ารับ 
การคัดเลือกในรอบถัดไป หากต?องการสมัครในรอบถัดไป จะต?องสละสิทธ์ิท่ีมีอยูkกkอน ซ่ึงการยืนยันสิทธ์ิและการสละสิทธ์ิ
จะต?องดำเนินการผkานระบบบริหารจัดการสิทธิ์ของ ทปอ. ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว?เทkานั้น ทั้งนี้ การสละสิทธ์ิ 
ท่ีได?รับแล?วเพ่ือใช?สิทธ์ิใหมk จะกระทำได?เพียงคร้ังเดียว การสละสิทธ์ินอกเหนือจากระยะเวลาไมkนับเปrนการสละสิทธ์ิ
ในระบบกลาง  

4.2 ผู?สมัครต?องตรวจสอบและรับรองตนเองวkามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร หากมหาวิทยาลัย
ตรวจสอบในภายหลังพบวkาผู?สมัครรายใดมีคุณสมบัติไมkตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือวkาผู?นั้นขาดคุณสมบัต ิ
ไมkมีสิทธ์ิเข?าศึกษา กรณีท่ีเสียคkาสมัครแล?วจะไมkคืนเงินคkาสมัครให?ไมkวkากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 
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5. วิธกีารคัดเลือก/เกณฑ2การคัดเลือก  
5.1 เกณฑ2การคัดเลือก 
 5.1.1 Portfolio  
 5.1.2 มีผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษอยkางใดอยkางหน่ึง ดังตkอไปน้ี 

TOEFL 
ไมkต่ำกวkา 500 คะแนน        (Paper-based) หรือ 
ไมkต่ำกวkา 61 คะแนน          (Internet-based)  

IELTS ผลคะแนนเฉลีย่รวม ไมkต่ำกวkา 6.0  หรือ 

TU-GET 
ไมkต่ำกวkา 500 คะแนน        (Paper-based) หรือ 
ไมkต่ำกวkา 61 คะแนน          (Computer-based)  

ในกรณีท่ีผู?สมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไมkเปrนไปตามเกณฑ5ท่ีกำหนดไว?ข?างต?นแตkมีผลการเรียนระดบัดีมาก 
คณะอาจรับเข?าศึกษาแบบมีเงื่อนไข โดยต?องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไมkต่ำกวkาเกณฑ5ท่ีกำหนดไว? ดังน้ี 

TOEFL 
ไมkต่ำกวkา 400 คะแนน        (Paper-based) หรือ 
ไมkต่ำกวkา 32 คะแนน          (Internet-based)  

IELTS ผลคะแนนเฉลีย่รวม ไมkต่ำกวkา 4.5  หรือ 

TU-GET 
ไมkต่ำกวkา 400 คะแนน        (Paper-based) หรือ 
ไมkต่ำกวkา 32 คะแนน          (Computer-based)  

ทั้งน้ี ต=องไมqเกิน 2 ปS นับจากวันที่สอบถึงวันที่ข้ึนทะเบียนเปmนนักศึกษา (ยกเว=นผู=เข=าศึกษาชาวตqางประเทศ
ที่ใช=ภาษาอังกฤษเปmนภาษาหลัก ไมqต=องย่ืนผลสอบภาษาอังกฤษ) 

    5.2 เกณฑ2การพิจารณารับเข=าศึกษา 
5.2.1 ผู?สมัครจะต?องมีคะแนนผkานเกณฑ5ขั้นต่ำตามเกณฑ5ท่ีโครงการฯ กําหนด   
5.2.2 ยื่นคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือเทียบเทkา (โดยยื่นกkอนสอบ

สัมภาษณ5 และผลสอบต?องไมkเกิน 2 ปW นับถึงวันยื่นผลสอบ)  
5.2.3 สอบสัมภาษณ5 เปrนภาษาอังกฤษและพิจารณาแฟòมผลงานศิลปะ หากมีประกาศนียบัตร หรือรางวัล          

การประกวดท่ีเก่ียวข?องกับโครงการฯ จะพิจารณาเปrนพิเศษ  
5.2.4 การพิจารณาและการตัดสินผลคัดเลือกของคณะกรรมการคณะ/สถาบัน/มหาวิทยาลัย ถ ือเปrน 

ท่ีสิ้นสุด  

5.3 เง่ือนไขอื่น ๆ  
5.3.1 ผู?มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ5ต?องดําเนินการขั้นตอนตkาง ๆ  ตามกําหนดการในประกาศนี้ มิฉะนั้นจะถือวkา

สละสิทธ์ิ  
5.3.2 ในการคัดเลือกผู?มีสิทธิ์เข?าศึกษา จะพิจารณาจากผู?สมัครที่มีคะแนนรวมเรียงตามลําดับ ตามเกณฑ5

คะแนนท่ีกําหนด ตามจํานวนนักศึกษาท่ีรับได?ในแตkละกลุkมของแตkละสาขา  
5.3.3 คะแนนสอบมาตรฐานที่ใช?ยื่นในการสมัครจะต?องมีอายุไมkเกิน 2 ปW นับจากวันสอบ โดยจะนําผล

คะแนนสอบคร้ังท่ีดีท่ีสุดมาพิจารณาคัดเลือก  
5.3.4 ผู?สมัครที่ศึกษาในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ที่ยังไมkสําเร็จการศึกษาต?องยื่นใบรับรองจาก

โรงเรียนวkากําลังศึกษาเกรด 12 หรือเทียบเทkา และคาดวkาจะจบการศึกษาระดับเกรด 12 ภายในเดือนมิถุนายน 2564 
พร?อมท้ังผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อยkางน?อย 4 ภาคการศึกษา เปrนหลักฐานประกอบการสมัคร  
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5.3.5 ผู ?สมัครที ่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ซึ ่งเปrนโรงเรียนที ่ย ังไมkได?รับ 
การรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือจากสถาบันในตkางประเทศจะต?องยื ่นใบเทียบวุฒิการศึกษากับ
กระทรวงศึกษาธิการเปrนหลักฐานในการสมัคร 

5.3.6 ผู?สมัครที่ศึกษาในสถาบันในตkางประเทศที่ยังไมkจบการศึกษาต?องยื่นใบรับรองจากโรงเรียนวkากําลัง
ศึกษา เกรด 12 หรือเทียบเทkา และคาดวkาจะจบการศึกษาระดับเกรด 12 ภายในเดือนมิถุนายน 2564 พร?อมท้ัง 
ผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อยkางน?อย 4 ภาคการศึกษา เปrนหลักฐานประกอบการสมัคร นอกจากน้ัน 
ผู?สมัครจะต?องสkงหลักฐานการศึกษาให?คณะภายในวันแรกของการเรียนในภาคการศึกษาท่ี 1/2564 มิฉะน้ัน ผู?สมัคร
จะหมดสิทธ์ิการเปrนนักศึกษาของโครงการฯ  

5.3.7 ผู?สมัครที่ศึกษาในระบบการศึกษาที่มิได?คำนวณคkา GPA จะต?องยื่นจดหมายรับรองการเรียนและ 
ความประพฤติจากอาจารย5ในสถาบันเดิม อยkางน?อย 1 ฉบับเปrนหลักฐานประกอบการสมัคร  

5.3.8 การพิจารณาของคณะกรรมการถือเปrนท่ีสิ้นสุด  
5.3.9 ผู?สมัครไมkสามารถขอรับเงินคkาสมัครคืนไมkวkากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

6.  การรับสมัคร  
6.1 วิธีการสมัครและสqงเอกสาร 

ขั้นตอนที่ 1 ผู?สมัครเข?าเว็บไซต5คณะสถาปSตยกรรมศาสตร5และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร5 
www.tds.tu.ac.th/programs-uddi/ คลิกท่ีหัวข?อ Admission  

ขั ้นตอนที ่ 2 กรอกข?อความให?ถูกต?องและครบถ?วน ปฏิบัติตามขั ้นตอนที่กำหนด (โปรดบันทึกข?อมูล 
การสมัครด?วยตนเอง และตรวจสอบข?อมูลตkาง ๆ อยkางละเอียดเพ่ือประโยชน5ของตนเอง) มหาวิทยาลัยจะถือวkาข?อมูล
การสมัครท่ีบันทึกในระบบ INTERNET เปrนสำคัญ 

ข้ันตอนที่ 3 ผู?สมัครชำระเงินคkาสมัคร โดยการโอนเงินคkาสมัคร เข?าบัญชีธนาคารกรุงเทพ เลขท่ี 091-0-28409-0 
ชื่อบัญชี BACHELOR.UDDI.APTU ตามอัตราคkาธรรมเนียมการสมัครท่ีกำหนด พร?อมคkาธรรมเนียมการโอนเงินอัตรา
ตามที่ธนาคารกำหนด หากผู=สมัครรายใดมิได=ดำเนินการชำระเงินตามวันที่กำหนด จะถือวqาการกรอกข=อมูล 
การสมัครในระบบรับสมัครออนไลน2ทางอินเตอร2เน็ตเปmนโมฆะ 

ข้ันตอนที่ 4 ผู?สมัครยื่นเอกสารประกอบการสมัครท้ังหมดให?กับโครงการฯ โดยสkงทางอีเมล: uddi@ap.tu.ac.th 
ระบหุัวเร่ืองอีเมล “สมัครเข?าศึกษาหลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาต)ิ”                                 

 6.2 คqาสมัคร 1,000 บาท  

7.  กำหนดการรับสมัคร  
รายละเอียด วันที ่

 7.1 เป;ดรับสมัคร บัดน้ี ถงึ วันท่ี 17 มิถุนายน 2564 
 7.2 ประกาศรายชื่อผู?มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ5 วันท่ี 24 มิถุนายน 2564 
 7.3 สอบสัมภาษณ5 (Online) วันท่ี 25 มิถุนายน 2564 
 7.4 ประกาศรายชื่อผู?ผkานการคัดเลือก  วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 
 7.5 ชำระคkาธรรมเนียมพิเศษเก็บแรกเข?า 
 (จำนวนเงิน 20,000 บาท เพ่ือยืนยันสิทธ์ิเข?าศึกษา โดยทางโครงการฯ 
 จะไมkคืนเงินคkาธรรมเนียมไมkวkากรณีใด ๆ) 

วันท่ี 30 มิถุนายน ถงึ  
1 กรกฎาคม 2564 

 7.6 ประกาศรายชื่อผู?ยืนยันสิทธ์ิเข?าศึกษา วันท่ี 7 กรกฎาคม 2564 
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8. หลักฐานประกอบการสมัครที่ผู =สมัครจะต=องยื่นทั้งหมดให=กับโครงการฯ โดยลงชื่อรับรองสำเนาถูกต=อง      

ทุกฉบับ 
 8.1 หลักฐานการชำระเงินคkาสมัครออกโดย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                      จำนวน 1 ฉบับ 
 8.2 วุฒิการศึกษา                                                                                            จำนวน 1 ฉบับ  
   8.2.1 ใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อยkางน?อย 4 ภาคการศึกษา หรือวุฒิการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเทkา หรือ สำเร็จการศึกษาระดับเกรด 12 (เทียบเทkาชั้น ม.6) ในโรงเรียน
นานาชาติท่ีกระทรวงศึกษารับรอง ต?องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไมkต่ำกวkา 2.50 หรือ เทียบเทkา 
         8.2.2 สำหรับผู ?สมัครที ่สำเร ็จการศึกษาจากตkางประเทศ หลักฐานการจบการศึกษาตามประกาศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร5 เร ื ่อง แนวทางการเทียบวุฒ ิการศึกษาเทkากับชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลายของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร5 พ.ศ. 2562 และผลคะแนนสอบ NEW SAT หรือ GSAT หรือเทียบเทkา  
 หมายเหตุ  กรณีที่ผู?สมัครประสงค5จะยื่นคะแนนเฉลี่ยภาคการศึกษาใดที่ได?ศึกษาในตkางประเทศให?ยื่นเอกสาร
หลักฐานการเทียบคะแนนและเอกสารรับรองท่ีเปrนทางการในวันสอบสัมภาษณ5          
 8.3 ใบแสดงผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TU - GET หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือเทียบเทkา    จำนวน 1 ฉบับ 
 หมายเหตุ   สืบเนื่องจากสถานการณ5การแพรkระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบใหมk
และระลอก 3 ได?ขยายขอบเขตการแพรkระบาดของโรคออกเปrนวงกว?างและกระจายในหลายพ้ืนท่ี ทำให?มีการประกาศ
เลื่อนการจัดสอบภาษาอังกฤษ ซ่ึงทำให?ผู?สมัครเสียโอกาส เน่ืองจากไมkมีคะแนนสอบเพ่ือใช?ในการยื่นสมัครเข?าศึกษา
ในหลักสูตร เพื่อเปrนการเพิ ่มโอกาสให?กับผู?สมัคร จึงกำหนดให?ผู?สมัครสามารถสkงผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ           
ตามเกณฑ5ท่ีกำหนดภายหลังจากวันท่ีป;ดรับสมัครได? กำหนดสkงผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษภายในวันท่ี 24 มิถุนายน 2564
ทางอีเมล uddi@ap.tu.ac.th 
   ท้ังน้ีหากผู?สมัครไมkได?ดำเนินการยื่นคะแนนภาษาอังกฤษภายในระยะเวลาท่ีกำหนด หรือยื่นคะแนน
ภาษาอังกฤษท่ีไมkเปrนไปตามเกณฑ5ท่ีกำหนด มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินคkาสมัครในทุกกรณี และผู?สมัคร
จะไมkมีสิทธิ์เข?ารับการสอบสัมภาษณ5เพ่ือคัดเลือกเข?าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบ Inter Program Admission 3 
หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปSตยกรรมศาสตร5และการผังเมือง                       
ประจำปWการศึกษา 2564 
 8.4 รูปถkายขนาด 2 น้ิว สวมชุดสุภาพ หน?าตรง ไมkสวมหมวก และแวkนตาดำ ถkายไว? ไมkเกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป 
 8.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                                                          จำนวน 1 ฉบับ 
 8.6 สำเนาทะเบียนบ?านของผู?สมัคร                                                                         จำนวน 1 ฉบับ 
 8.7 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล เฉพาะกรณีท่ีชื่อ - สกุล ในหลักฐานไมkตรงกัน (ถ?ามี)           จำนวน 1 ฉบับ 
 8.8 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา หรือ ผู?ปกครอง พร?อมรับรองสำเนาถูกต?อง อยkางละ 1 ฉบับ  

9.   การจัดระดับพ้ืนฐานความรู=ภาษาตqางประเทศสำหรับผู=มีสิทธิ์เข=าศึกษา                                                          
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร5 ได?มีการกำหนดให?ผู?ที่ผkานการคัดเลือกเข?าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร5 

ทุกคนจะต?องเข?ารับการทดสอบความรู ?ภาษาอังกฤษและสมรรถนะ GREATS เพื ่อนำไปใช?ในการประเมินระดับ
สมรรถนะ และทักษะท่ีจำเปrนในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษา รวมท้ัง นำไปจัดทำระบบสำหรับการสkงเสริมการสร?าง
สมรรถนะตามแนวทาง GREATS เพื ่อให?นักศึกษาพัฒนาตนเองให?มีคุณภาพสูงสุดตามศักยภาพของแตkละคน  
ซ่ึงนำไปสูkการเปrนผู?นำรุkนใหมkท่ีประสบความสำเร็จในศตวรรษท่ี 21  
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10. เง่ือนไขของผู=มีสิทธิ์ข้ึนทะเบียนเปmนนักศึกษา
10.1 ต?องเปrนผู?ผkานการคัดเลือกและมีสิทธ์ิเข?าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร5 ตามโครงการน้ี
10.2 ต?องเปrนผู?สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทkา และหากปรากฏวkาผู?มีสิทธ์ิ

เข?าศึกษาไมkสำเร็จการศึกษาตามท่ีกำหนด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร5จะไมkรับเข?าศึกษา 
10.3 การขึ้นทะเบียนนักศึกษา ให?เปrนไปตามข?อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร5 วkาด?วย การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร5ตรวจสอบพบภายหลังวkาผู?มีสิทธิ์เข?าศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไมkครบถ?วนตามท่ี

มหาวิทยาลัยกำหนด จะถือวkาการมีสิทธ์ิเข?าศึกษาในคร้ังน้ี เปrนโมฆะ และจะไมkคืนเงินให?ไมkวkากรณีใด ๆ 

11. อัตราคqาธรรมเนียมการศึกษา
นักศึกษาต?องเสียคkาธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ดังตkอไปน้ี 
- ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร5วkาด?วยอัตราคkาธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรี โครงการพิเศษ

พ.ศ. 2553 
- ประกาศคณะสถาปSตยกรรมศาสตร5และการผังเมือง เรื่อง คkาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โครงการพิเศษ หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
และหลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร5 พ.ศ. 2556 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี   มิถุนายน  พ.ศ. 2564 

 (รองศาสตราจารย5 ดร.พิภพ อุดร) 
       รองอธิการบดีฝuายวิชาการ 
       ปฏิบตัิการแทนอธิการบด ี

2


