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ประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

เรื่อง การรบัสมคัรบคุคลเข้าศกึษาในระดบัปริญญาตรี ประจ าปกีารศึกษา 2566 
รอบที ่1.2 แฟม้สะสมผลงาน (Portfolio 2)  

……………………………………………………………………… 

โดยที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็ นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี            
ประจ าปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1.2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio 2) มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายละเอียด
เกี่ยวกับการคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 

 

1. สถานทีจ่ัดการเรยีนการสอน  
มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ท่าพระจันทร์ ศูนย์ล าปาง 

และศูนย์พัทยา โดยเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์   
ในการก าหนดสถานที่ศึกษา ตามความเหมาะสมโดยมติสภามหาวิทยาลัย (ถ้ามี)  

 

2. รหสัคณะ/หลักสตูรที่เปดิรบัสมัคร และจ านวนรบั แยกตามหลักสตูร ดงันี้ 

รหสัสาขา คณะ/หลักสตูร/สาขาวชิา จ านวนรับ 
  คณะรฐัศาสตร์ (15) 

10050203903201AA ร.บ. วชิาเอกการเมืองการปกครอง 5 
10050203903201AB ร.บ. วชิาเอกสาขาการระหว่างประเทศ 5 
10050203903201AC ร.บ. วชิาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ 5 

  คณะเศรษฐศาสตร ์ (60) 
10050204611101A เศรษฐศาสตรบัณฑิต 60 

  สงัคมสงเคราะห์ศาสตร ์ (50)  
10050205903701A สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต 30 
10050405903701A สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ล าปาง) 20 

  คณะศลิปศาสตร์ (180)  
*10050206901401A ศศ.บ. วิชาเอกประวัติศาสตร์ 15 
10050206902001A ศศ.บ. ภาษาไทย 15 
*10050206902401A ศศ.บ. วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส 20 
*10050206902402A ศศ.บ. วิชาเอกภาษาเยอรมัน 15 
*10050206902404A ศศ.บ. วิชาเอกสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา 5 
10050206902501A ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ  10 
*10050206902401B ศศ.บ. อาณาบริเวณศึกษา วิชาเอกรัสเซียและยูเรเซียศึกษา  

(โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) 50 

*10050106902801B ศศ.บ. อาณาบริเวณศึกษา วิชาเอกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา  
(โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) 50 

 
10050208903501A 
10050208903501B 

คณะสงัคมวทิยาและมานษุยวทิยา 
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต 
สม.บ. การวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) 

(40) 
20 
20 
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รหสัสาขา คณะ/หลักสตูร/สาขาวชิา จ านวนรับ 
คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (240) 

10050209220201A วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20 
10050209210301A วท.บ. คณิตศาสตร์ 10 
10050209210302A วท.บ. คณิตศาสตร์ประยุกต์ 5 
10050209210401A วท.บ. เคมี 20 
10050209211001A วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 15 
10050209211002A วท.บ. วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร 20 
10050209211201A วท.บ. เทคโนโลยีชวีภาพ 20 
10050209211801A วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 10 
10050209211901A วท.บ. เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนายั่งยืน 10 
10050209212701A วท.บ. ฟิสิกส์ 10 
10050209212702A วท.บ. ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ 10 
10050209212801A วท.บ. วัสดุศาสตร ์ 5 
10050209213101A วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5 
10050209213301A วท.บ. สถิต ิ 5 
10050209500401A วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร 15 
10050209220201B วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) 20 
10050209213301B วท.บ. สถิติ (โครงการพิเศษ) 10 
10050209210301B วท.บ. คณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 10 
10050209210302B วท.บ. คณิตศาสตร์การจัดการ (โครงการพิเศษ) 10 
10050209211401B วท.บ. เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ (โครงการพิเศษ) 10 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ (296) 
10050210300501A วศ.บ. วิศกรรมคอมพิวเตอร์ 10 
10050210300601A วศ.บ. วิศวกรรมเคมี 20 
10050210300701A วศ.บ. วิศกรรมเครื่องกล 20 
10050210301601A วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 20 
10050210302101A วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 20 

 10050210303501A วศ.บ. วิศกรรมอุตสาหการ 20 
 10050210301001B วศ.บ. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (โครงการพิเศษ) 40 
*10050210301601B วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการอุตสาหกรรม (โครงการพิเศษ) 40 
10050210302101B วศ.บ. วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (โครงการพิเศษ) 40 
*10050310302001A วศ.บ. วิศวกรรมยานยนต์และระบบอัตโนมัติ (ศึกษาที่มธ. ศูนย์พัทยา) 30 
*10050210300001E
*10050210300002E
*10050210300702E
*10050210300602E
*10050210302102E
*10050210301602E

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรสองสถาบัน) (TEP) 
วศ.บ. (TEPE) (หลักสูตรนานาชาติ) (แยกรับเป็นสาขา) 
วศ.บ.  วิศวกรรมเครื่องกลและการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) (TEPE) 
วศ.บ. วิศวกรรมเคมีและการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) (TEPE) 
วศ.บ.  วิศวกรรมโยธาและการัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (หลักสูตรนานาชาติ) (TEPE) 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าและข้อมูล (หลักสูตรนานาชาติ) (TEPE) 

20 

4 
4 
4 
4 
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รหสัสาขา คณะ/หลักสตูร/สาขาวชิา จ านวนรับ 
คณะสหเวชศาสตร์  (225) 

10050212110101A วท.บ. กายภาพบ าบัด 5 
10050212112001A วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 20 
10050212112001B ศศ.บ. การจัดการกีฬา (โครงการพิเศษ) 130 
10050212902002B ศศ.บ. การฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) 70 

คณะพยาบาลศาสตร ์  (45) 
10050214111701A พยาบาลศาสตรบัณฑิต 45 

คณะศลิปกรรมศาสตร ์  (23) 
10050215800101AA ศป.บ. ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ 

วิชาเอกสิ่งทอ 3 

10050215800101AB ศป.บ. ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ 
วิชาเอกแฟชั่น 5 

10050215800401A ศป.บ. การละคอน 15 

10050216400501B 
10050216400701B 
10050216400301B 
10050216400502B 

คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการผงัเมอืง 
วท.บ. สถาปัตยกรรม 
สถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต 
ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
วท.บ. สถาปัตยกรรมเพ่ือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

(109) 
9 
4 
9 
14 

10050216400201D วท.บ. การจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
(DBTM) 

73 

10050217112501A 
10050217112701A 
10050217112702A 
10050417112701A 
10050417112702A 
10050417112703A 

คณะสาธารณสขุศาสตร์ 
วท.บ. การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม  
วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม  
วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ศึกษาท่ี มธ.ล าปาง) 
วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม (ศึกษาที่ มธ.ล าปาง)   
วท.บ. อนามัยชุมชน (ศึกษาที่ มธ.ล าปาง) 

(45) 
10 
10 
10 
5 
5 
5 

คณะวทิยาการเรยีนรูแ้ละศกึษาศาสตร์ (65) 
10050219903601A ศศ.บ. วิทยาการเรียนรู้ 65 

วทิยาลยันวตักรรม (60) 
10050123220101B วท.บ. นวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (โครงการพิเศษ) 

(ศึกษาท่ี มธ.ท่าพระจันทร์) 

33 

10050123904001B ศศ.บ. การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) 
(ศึกษาท่ี มธ.ท่าพระจันทร์) 

27 

วทิยาลยัสหวทิยาการ  (30) 
10050224210303B วท.บ. วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (โครงการพิเศษ) 10 
10050124903601B ศศ.บ. ปรชัญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) (โครงการพิเศษ) 15 
10050424903601B ศศ.บ. ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ล าปาง) 5 

วทิยาลยัพัฒนศาสตร ์ปว๋ย อึง๊ภากรณ์ (80) 
10050230903601B ศศ.บ. นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และสังคม (โครงการพิเศษ) 80 

รวม 1,563 
หมายเหตุ * หลักสูตรอยู่ระหว่างการปรับปรุง 
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3. คุณสมบัติเฉพาะ ของแต่ละคณะ/หลักสูตรที่เปิดรับ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

4. วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก ของแต่ละคณะ/หลักสูตรที่เปิดรับ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
การพจิารณาและการตดัสินผลคัดเลือก  

ให้คณะกรรมการคณะ/วิทยาลยั/สถาบนั/มหาวิทยาลยั เปน็ผูว้นิจิฉัยชีข้าด 
ผลการตดัสนิของคณะกรรมการถือเปน็ทีส่ิน้สดุ 

5. ข้อก าหนดส าหรับผู้สมัคร
ก่อนการสมัครผู้สมัครต้องศึกษาคุณสมบัติของแต่ละคณะ/สาขาวิชาที่ต้องการสมัครอย่างละเอียดและ

ปฏิบัติ ตามขั้ นตอนที่ ก าหนดด้วยความระมัดระวัง ตามคู่มื อระบบการคัด เลือกกลางบุคคลเข้าศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System: TCAS) ปีการศึกษา 2566 ส าหรับผู้สมัคร 
ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่ www.mytcas.com 

ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์ เข้าศึกษาคนละ 1 สิทธิ์ ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครแบบใดและรอบใดก็ได้          
ตามหลักเกณฑ์ก าหนด และเข้ามายืนยันสิทธิ์ในระบบตามประกาศของระบบการคัดเลือกกลาง และการสละสิทธิ์       
ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของประกาศที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ซึ่งการยืนยันสิทธิ์และสละสิทธิ์จะต้อง      
ท าในระบบการคัดเลือกกลางตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ เท่านั้น การสละสิทธิ์นอกเหนือจากเวลาที่ก าหนดหรือ 
ไปสละสิทธิ์ หรือแจ้งไม่ใช้สิทธิ์ที่สถาบันอุดมศึกษา หรือการส่งจดหมายขอสละสิทธิ์ ไม่นับเป็นการสละสิทธิ์ในระบบ     
การคัดเลือกกลาง 
6. การรบัสมคัร

 เมื่อผู้สมัครลงทะเบียนเข้าใช้งานตาม คู่มือระบบ TCAS66 ส าหรับผู้สมัคร ของ ทปอ. โดยตรวจสอบข้อมูล
พ้ืนฐาน ของตนเองที่ระบบได้มาจากฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษาและ    
ได้ตรวจสอบสถานะของตนเองที่ได้ด าเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ จนมั่นใจว่าระบบได้ด าเนินการเรียบร้อยตามที่ต้องการ
แล้ว ให้ด าเนินการตามระบบรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีขั้นตอน ดังนี้  

การสมัคร 
 วันที่ 14 – 29 ธันวาคม 2565 รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่ www.tuadmissions.in.th

- เปิดระบบรับสมัคร วันที่ 14 ธันวาคม 2565    เวลา 09.00  น.
- ปิดระบบรับสมัคร  วันที่ 29 ธันวาคม 2565    เวลา 23.59  น.

 วันที่ 14 – 30 ธันวาคม 2565 ช าระเงินผ่านระบบ Smart Bill Payment ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)
ตามเวลาท าการของธนาคาร 

 วันที่ 14 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566 ทักท้วงสถานะการสมัคร (กรณีสถานะและข้อมูล
ไม่ถูกต้อง)  โดยยื่นค าร้องออนไลน์ ที่ www.tuadmissions.in.th 

ขั้นตอนการรับสมัคร 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลผู้สมัคร 
ศึกษารายละเอียดในประกาศการรับสมัครฯ นี้ (โปรดพิมพ์/อ่าน และศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ด้วยตนเอง 

อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง) 
ขั้นตอนที่ 2 การลงทะเบียน 
ผู้สมัครลงทะเบียนขอเข้าใช้งานในระบบตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง (การลงทะเบียนไม่ถือเป็น

การรับสมัครเป็นเพียงขั้นตอนส่วนหนึ่งเพ่ือเข้าสมัคร เท่านั้น) 
ขั้นตอนที ่3 การเข้าใชร้ะบบรบัสมคัร 
ผู้สมัคร Login เข้าใช้ระบบ เลือกสมัครโครงการ คณะ/หลักสูตรที่ต้องการสมัคร จากนั้นเลือก 

“ยืนยันสมัครสอบ” และอัปโหลดไฟล์ Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบข้อมูลที่สมัคร 
4.1) ตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้อง หากพบว่ามีการกรอกข้อมูลของผู้สมัครไม่ถูกต้องขอให้ผู้สมัคร

ด าเนินการแก้ไขข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครที่บันทึกในระบบอินเตอร์เน็ตเป็นส าคัญ หรือ
ก่อนน าไปช าระเงินค่าสมัคร 

4.2) ผู้สมัครน าใบแจ้งการช าระเงินที่พิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ตไปยื่นช าระเงินค่าสมัคร
ผ่านระบบ Smart Bill Payment หรือเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตามวันที่ที่ก าหนด 
โดยช าระค่าสมัครตามอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครที่ก าหนด พร้อมค่าธรรมเนียมธนาคาร หากผู้สมัครรายใดมิได้ด าเนินการ
ช าระเงินค่าสมัครผ่านระบบ Smart Bill Payment หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ตามวันที่ที่ก าหนด 
จะถอืว่าการกรอกข้อมูลการสมัครในระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตเป็นโมฆะ 

4.3) ธนาคารรับช าระเงินค่าสมัคร และบันทึกข้อมูลการช าระเงินของผู้สมัคร บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
จะออกหลักฐานการช าระเงินค่าสมัคร พร้อมคืนใบแจ้งการช าระเงินให้ผู้สมัครเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร 
เมื่อช าระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว และข้อมูลในใบเสร็จการช าระเงินถูกต้องตามใบแจ้งการช าระเงินจะถือว่า      
การสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์ (โปรดตรวจสอบหลักฐานการช าระเงินค่าสมัครให้ถูกต้องตรงตามข้อมูลในใบแจ้ง         
การช าระเงินให้เรียบร้อยและเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพ่ือประโยชน์ของตนเอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะไม่คืนเงิน 
ค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)  

หมายเหต ุ: 
1) กรณีมีการน าใบสมัครที่ท าการยกเลิกในระบบแล้วไปช าระเงินจะไม่มีผลต่อการสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น

เพราะข้อมูลการสมัครในระบบถูกยกเลิกไปแล้วใบสมัครดังกล่าวเป็นโมฆะ จะไม่มีการน าข้อมูลใบสมัครที่ถูกยกเลิก  
ไปแล้วมาประมวลผลหรือจัดสถานที่สอบให้แต่อย่างใด ดังนั้น ก่อนจะน าใบสมัครไปช าระเงินโปรดตรวจสอบใบสมัคร
ให้เรียบร้อยว่าเป็นฉบับที่ถูกต้องและไม่ได้ถูกท ารายการยกเลิกไปแล้ว  

2) การตรวจสอบสถานะการสมัคร ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการช าระเงินค่าสมัคร ได้หลังจากช าระเงินค่าสมัคร
แล้ว 1 วัน ที่ www.tuadmissions.in.th  ในกรณีสถานะการสมัครไม่ถูกต้อง ผู้สมัครสามารถทักท้วงและยื่นค าร้องออนไลน์ 
ได้ที่  www.tuadmissions.in.th โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานใบสมัครและหลักฐานการช าระเงิน 
ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566 หากพ้นก าหนดแล้วมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาค าร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 
สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ 02-564-4441-79 ต่อ 1935-1937  หรือทางเพจ Facebook: งานรับเข้า ม. ธรรมศาสตร์  

3) ผู้สมัครหากประสงค์จะขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ได้แก่  เลขประจ าตัวประชาชน วันเดือนปี เกิด
ให้กรอกค าร้องออนไลน์ ผ่านอินเตอร์เน็ต ที่ www.tuadmissions.in.th พร้อมแนบหลักฐานส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
หรือสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ 02-564-4440-79 ต่อ 1935-1937 หรือทางเพจ Facebook: งานรับเข้า ม. ธรรมศาสตร์ 

7. อตัราคา่ธรรมเนยีมการสมคัรเพื่อเขา้ศึกษา
 คณะ/หลกัสตูร/สาขาวชิา อัตราคา่สมคัร 

 หลักสตูรภาษาไทย 200 บาทต่อสาขา 
 หลักสตูรภาษาตา่งประเทศ

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์
- วศ.บ. (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรสองสถาบัน) (TEP)
- วศ.บ. (TEPE) (หลักสูตรนานาชาติ) (แยกรับเป็นสาขา)

1,000 บาทต่อสาขา 

2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
- วท.บ. การจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (DBTM) 1,000 บาทต่อสาขา 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมการช าระเงนิผา่นธนาคาร 

โปรดตรวจสอบสถานะการสมคัรก่อนการช าระเงิน  
ในกรณีทีช่ าระเงนิซ้ าหรอืน าใบทีย่กเลกิการสมคัรไปช าระเงนิ มหาวทิยาลยัจะไม่คนืคา่สมคัรใหไ้มว่า่กรณใีดทัง้สิน้ 



6 

8. การสอบสัมภาษณ์

- ประกาศรายชื่อผูม้สีทิธิส์อบสมัภาษณ ์วันที่ 25 มกราคม 2566 ที่ www.tuadmissions.in.th

- สอบสัมภาษณ ์วันที่ 28 , 29 มกราคม 2566 รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

9. ประกาศรายชือ่ผูผ้า่นการคดัเลอืก วนัที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ student.mytcas.com  และ www.tuadmissions.in.th

10. การยนืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา

- ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบกลางของ ทปอ. วันที่ 7- 8 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ student.mytcas.com

- ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิ์เขา้ศกึษา (ทีย่นืยันสทิธิเ์ขา้ศกึษา)  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ที ่www.tuadmissions.in.th

ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาให้เป็นไปตามการบริหารจัดการและขั้นตอนของที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) ก าหนดให้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยเลือกสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือกเพียงสาขาวิชาเดียว    
ในระบบ TCAS ถ้าผู้สมัครได้กด “ยืนยันสิทธิ์” เข้าศึกษาในสาขาวิชาหนึ่งไปแล้ว และต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาที่      
ยืนยันสิทธิ์ ผู้สมัครสามารถท าการเปลี่ยนแปลงได้อีกเพียง 2 ครั้ง เท่านั้น จนถึงเวลาปิดระบบการให้ยืนยันสิทธิ์  
(นับรวมจ านวนครั้งที่กด “ยืนยันสิทธิ์” ได้สูงสุด 3 ครั้ง) โดยระบบจะนับเป็นหนึ่งครั้งของการยืนยันสิทธิ์หากถ้า
ผู้สมัครไม่กด “ยืนยันสิทธิ์” หรือ  “ไม่ใช้สิทธิ์” ภายในช่วงเวลาที่ก าหนด จะถือว่าผู้สมัครยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ ในการ      
เข้าศึกษา และไม่ต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งจะขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษาภายหลังจากช่วงเวลา         
ที่ก าหนดไม่ได ้

11. การขึน้ทะเบยีนเปน็นักศึกษา
11.1 เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

(1) ต้องเป็นผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
(2) ต้องมีคุณสมบัติทั่ วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
(3) การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
หากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษาในครั้งนี้ เป็นโมฆะและจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณี ใด ๆ 
11.2 รายละเอียดการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา และ
รายละเอียดการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา พร้อมปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ให้ทราบภายหลัง ที่ www.reg.tu.ac.th 
หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานรับเข้าและทะเบียนประวัตินักศึกษา ส านักงานทะเบียนนักศึกษา 
โทรศัพท ์025644440-79  ต่อ 1603-1609 เเละ 1626 

12. หลักสูตรและอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ชั้นปริญญาตรี ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.reg.tu.ac.th หรือเว็บไซต์แต่ละคณะ

ประกาศ   ณ   วันที่   กันยายน  พ.ศ. 2565 

 (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์) 
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับเข้าศึกษา 

 ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

29

http://www/
http://www.tuadmissions.in.th/
http://www.reg.tu.ac.th/
http://www.reg.tu.ac.th/
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ปฏทิินการคดัเลอืกบุคคลเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ระดบัปรญิญาตรี ประจ าปีการศกึษา 2566 
รอบที ่1.2 แฟม้สะสมผลงาน (Portfolio 2) 

 
ก าหนดการ วนั  เดือน  ป ี สถานที ่/ เวบ็ไซต ์

ผูส้มคัรลงทะเบยีนใชง้านระบบ TCAS66 ตัง้แตว่นัที ่ 28 ตลุาคม 2565 เปน็ตน้ไป student.mytcas.com 

รบัสมคัรผา่นระบบออนไลนเ์ทา่นัน้         วนัที ่14 - 29 ธนัวาคม 2565 

 เปิดระบบรบัสมัครเวลา 09.00 น. 

  ปิดระบบรับสมัครเวลา  23.59 น. 

www.tuadmissions.in.th  
 

ช าระเงนิคา่สมคัร   
ผ่านระบบ Smart Bill Payment     

วนัที ่14 – 30 ธนัวาคม 2565  
(ปิดช าระเงินตามเวลาท าการธนาคาร) 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
ทุกสาขาทั่วประเทศ 

ทกัทว้งสถานะการสมคัร  
(กรณสีถานะและขอ้มลูไมถ่กูตอ้ง) 

วนัที ่14 ธนัวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566 www.tuadmissions.in.th 
ระบบค าร้องออนไลน ์

ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิส์อบสมัภาษณ์ วนัที ่25 มกราคม 2566 www.tuadmissions.in.th 

สอบสมัภาษณ ์
 

วนัที ่28 – 29 มกราคม 2566 
 

วัน/สถานทีส่อบสัมภาษณ์จะแจง้
ให้ทราบ พร้อมการประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

ประกาศรายชือ่ผูผ้า่นการคดัเลอืก วนัที ่7 กมุภาพนัธ ์2566 student.mytcas.com หรือ 
www.tuadmissions.in.th 

ยนืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา ผา่นระบบกลาง ของ ทปอ. วนัที ่7-8 กมุภาพนัธ ์2566 student.mytcas.com 

ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิเ์ขา้ศกึษา 
(ทีย่นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา) 
ประกาศโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

วนัที ่17 กมุภาพนัธ ์2566 www.tuadmissions.in.th 

ประกาศปฏทินิกจิกรรมนกัศึกษาใหม ่

 การจัดระดับพืน้ฐานความรู้ภาษาต่างประเทศ 

 การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม ่

 การจดทะเบียน 

 การตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่ 

จะแจ้งให้ทราบภายหลัง ส านักงานทะเบียนนักศึกษา 
www.reg.tu.ac.th  
 

เปดิภาคการศกึษา  เดือนสิงหาคม 2566 
(จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์           

 

http://www.tuadmissions.in.th/
http://www.tuadmissions.in.th/
http://www.tuadmissions.in.th/
http://www.tuadmissions.in.th/
http://www.tuadmissions.in.th/
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คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง 
รหสัสาขา 10050216400201D วท บ. การจดัการออกแบบ ธรุกจิ และเทคโนโลย ี(หลกัสตูรภาษาองักฤษ) (DBTM) 

หมายเหตุ: หลักสูตรอยู่ระหว่างปรบัปรุงเป็นหลักสูตรนานาชาต ิ
จ านวนรบั   73    คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 6             ปวช. 
        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                               กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต า่ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์   คณิตศาสตร์   ภาษาต่างประเทศ  ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัรขัน้ต า่         2.50      2.75      3.00      ไม่ก าหนด  

 4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ 
- เกณฑภ์าษาตา่งประเทศ (อยา่งใดอยา่งหนึ่ง) ดังนี ้

- TU-GET ไม่ต ่ากว่า 450 คะแนน / TU-GET ไมต่ ่ากว่า 45 (CBT) 
- TOEFL ไม่ต ่ากว่า 450 (paper-based ) ไม่ต า่กว่า 45 (Internet base) 
- IELTS ไม่ต ่ากว่า 5.0 
- NEW SAT/ GSAT ไม่ต ่ากว่า 400 คะแนน (Reading & Writing ต้องมีผลคะแนนไม่น้อยว่า 20 คะแนน) 

เกณฑก์ารคดัเลอืก   

1. ผูส้มคัรทีม่ผีลการเรยีนสะสมในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 3.0 ขึน้ไป ยืน่เอกสารดงันี้ 
   1.1 ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) อย่างน้อย 5 ภาคการศึกษา (ส าหรับโรงเรียนทีม่ี 2 ภาคการศกึษา) หรือ 

   ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) อย่างน้อย 7 ภาคการศึกษา (ส าหรับโรงเรียนท่ีมี 3 ภาคการศึกษา)  
   1.2 ผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ (อยา่งใดอยา่งหนึ่ง)ดงันี ้

- TU-GET ไม่ต ่ากว่า 450 คะแนน / TU-GET ไมต่ ่ากว่า 45 (CBT) 
- TOEFL ไม่ต ่ากว่า 450 (paper-based )  ไม่ต ่ากว่า 45 (Internet base) 
- IELTS ไม่ต ่ากว่า 5.0 
- NEW SAT/ GSAT  ไม่ต ่ากว่า 400 คะแนน (Reading & Writing ต้องมีผลคะแนนไม่น้อยว่า 20 คะแนน) 

2. ผูส้มคัรทีม่ผีลการเรยีนสะสมในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 2.50 - 2.99  ยืน่เอกสารดงันี ้
   2.1 ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) อย่างน้อย 5 ภาคการศึกษา (ส าหรับโรงเรียนทีม่ี 2 ภาคการศกึษา) หรือ 

ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) อย่างน้อย 7 ภาคการศึกษา (ส าหรับโรงเรียนท่ีมี 3 ภาคการศึกษา) 
   2.2 ผลคะแนนมาตรฐาน (อยา่งใดอยา่งหนึ่ง)ดงันี ้

- SAT  Math I หรือ II  ไม่ต ่ากว่า 600 คะแนน 
- GSAT  Math  ไม่ต ่ากว่า 600 คะแนน 
- GCSE/IGCSE  Math ไม่ต ่ากว่า B, Physics/Chemistry ไมต่ ่ากว่า B 
- IB Diploma  Math ไม่ต ่ากว่า 5, Physics/Chemistry ไมต่ ่ากว่า 5 
- NCEA/NZQA  Math Achieved,  Science  Achieved 

2.3 ผลคะแนนมาตรฐานภาษาองักฤษ (อยา่งใดอยา่งหนึ่ง)ดงันี ้
- TU-GET ไม่ต ่ากว่า 450 คะแนน / TU-GET ไมต่ ่ากว่า 45 (CBT) 
- TOEFL ไม่ต ่ากว่า 450 (paper-based ) ไม่ต า่กว่า 45 (Internet base) 
- IELTS ไม่ต ่ากว่า 5.0 
- NEW SAT/ GSAT  ไม่ต ่ากว่า 400 คะแนน (Reading & Writing ต้องมีผลคะแนนไม่น้อยว่า 20 คะแนน) 

3. ผา่นการสอบสมัภาษณโ์ดยคณะกรรมการ 
4. การพจิารณาและตดัสนิผลการคดัเลอืกของคณะกรรมการถอืเปน็ทีส่ิน้สดุ 
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Portfolio ตามรปูแบบของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์รายละเอยีดดงันี้ 
             หน้า 1   หน้าปก 
             หน้า 2   ข้อมูลผู้สมัคร 
             หน้า 3   ประวัติการศึกษา 
             หน้า 4 – 6  จดหมายแนะน าตัว (Statement of Purpose) 
             หน้า 7   ระเบียนแสดงผลการเรยีน (ปพ.1) 
             หน้า 8   ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ตามประกาศ) 
             หน้า 9   ผลคะแนนมาตราฐานอ่ืน (กรณีผลการเรียนสะสม 2.50-2.99)              
             หน้า 10 หลักฐานการแสดงการเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ (ถ้ามี) 

ผู ้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัพโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง และ                     
ไม่ต้องมีค าน า-สารบัญ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร และจะต้องส่งไฟล์มาที่อีเมล dbtm@ap.tu.ac.th  ด้วย 
ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิส์อบสมัภาษณ ์ 
 วันท่ี 25 มกราคม 2566                ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th   
สอบสมัภาษณ ์    
           วันท่ี เสาร์ 28  มกราคม 2566  

การรายงานตัว  เวลา    09.00  น.    สถานท่ี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต 

ประกาศรายชือ่ผูผ้า่นการคดัเลอืก 
 วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2566                ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th และ  student.mytcas.com 
ยนืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา ผา่นระบบกลาง ของ ทปอ.       
           วันท่ี 7-8 กุมภาพันธ์ 2566                   ที ่ student.mytcas.com 
ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา  
 วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2566                ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th     
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ.ศูนยร์ังสิต  โทร 02-986-9605-6  ต่อ 4026, 4030  
เว็บไซต์ www.tds.tu.ac.th/dbtm 
อีเมล : dbtm@ap.tu.ac.th   Facebook : Design, Business & Technology Management 
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