ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระดับปริญญาตรี
ประจําปการศึกษา 2565
รอบที่ 3 ADMISSION
-----------------------------โดยที่มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร เห็นสมควรเปดรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2565 รอบที่ 3 ADMISSION ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายละเอียด
ดังตอไปนี้
1. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต/ศูนยลําปาง/ศูนยพัทยา/
ทาพระจันทร โดยเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ใน
การกําหนดสถานที่ศึกษาตามความเหมาะสมโดยมติสภามหาวิทยาลัย (ถามี)
2. คุณสมบัติทั่วไป / คุณสมบัติเฉพาะ ของแตละคณะ/หลักสูตรที่เปดรับ ใหเปนไปตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
3. เกณฑและวิธีการคัดเลือก ของแตละคณะ/หลักสูตรที่เปดรับ ใหเปนไปตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
การพิจารณาและการตัดสินผลคัดเลือก
ใหคณะกรรมการคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/มหาวิทยาลัย เปนผูวินจิ ฉัยชีข้ าด
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนทีส่ นิ้ สุด
4. ขอกําหนดสําหรับผูสมัคร
กอนการสมั คร ผู สมั ครตองศึ กษาคุ ณสมบั ติ ของแตละคณะ/สาขาวิ ชาที่ ต องการสมั ครอยางละเอียด
และปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอนที่ กํ า หนดดวยความระมั ด ระวั ง ตามคู มื อ ระบบการคั ด เลื อ กกลางบุ ค คลเขาศึ ก ษาใน
สถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System : TCAS) ปการศึกษา 2565 สําหรับผูสมัคร ของที่
ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ที่ www.mytcas.com
ผูสมัครทุกคนมีสิทธิ์เขาศึกษา คนละ 1 สิทธิ์ ผูสมัครสามารถเลือกสมัครแบบใดและรอบใดก็ไดตาม
หลักเกณฑกําหนด และเขามายืนยันสิทธิ์ในระบบตามประกาศของระบบการคัดเลือกกลาง และการสละสิทธิ์ให
เปนไปตามขอกําหนดของประกาศที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ซึ่งการยืนยันสิทธิ์และสละสิทธิ์จะตองทําใน
ระบบการคัดเลือกกลางตามระยะเวลาที่กําหนดไวเทานั้น การสละสิทธิ์นอกเหนือจากเวลาที่กําหนดหรือไปสละสิทธิ์
หรือแจงไมใชสิทธิ์ที่สถาบันอุดมศึกษา หรือการสงจดหมายขอสละสิทธิ์ ไมนับเปนการสละสิทธิ์ในระบบการคัดเลือกกลาง
5. การรับสมัคร
รอบที่ 3 Admission
รั บสมัครผานระบบรั บสมั ครออนไลน ทางอินเตอรเน็ต ในวันที่ 2-10 พฤษภาคม 2565 โดยที่ประชุ ม
อธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) เปนสวนกลางในการรับสมัครผานทาง student.mytcas.com
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ผู สมัครเลื อกสมัครไดสู งสุ ด ไมเกิน 10 อันดับ แบบเรียงลํ าดับ (ลํ าดับที่ 1 คือสาขาวิช าที่ตองการ
เขาศึกษามากที่สุด)

ขั้นตอนการสมัครเปนไปตามการบริหารจัดการ
ของทีป่ ระชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)
6. อัตราคาธรรมเนียมการสมัครเพื่อเขาศึกษา
สมัคร 1
อันดับ มีคาใชจายในการสมัคร 150 บาท
สมัคร 2
อันดับ มีคาใชจายในการสมัคร 200 บาท
สมัคร 3
อันดับ มีคาใชจายในการสมัคร 250 บาท
สมัคร 4
อันดับ มีคาใชจายในการสมัคร 300 บาท
สมัคร 5
อันดับ มีคาใชจายในการสมัคร 400 บาท
สมัคร 6
อันดับ มีคาใชจายในการสมัคร 500 บาท
สมัคร 7
อันดับ มีคาใชจายในการสมัคร 600 บาท
สมัคร 8
อันดับ มีคาใชจายในการสมัคร 700 บาท
สมัคร 9
อันดับ มีคาใชจายในการสมัคร 800 บาท
สมัคร 10
อันดับ มีคาใชจายในการสมัคร 900 บาท
เนื่องดวยสถานการณการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มติที่ประชุมสามัญที่ประชุม
อธิ ก ารบดี แ หงประเทศไทย และการประชุ ม สามั ญ ที่ ป ระชุ ม อธิ ก ารบดี แ หงประเทศไทย ครั้ ง ที่ 5/2564
ณ วั น ที่ 17 ตุ ล าคม 2564 พิ จ ารณาเห็ น ชอบ ลดคาสมั ค ร TCAS ปการศึ ก ษา 2565 รอบ 3 Admission 15%
(เฉพาะ TCAS65 เทานั้น) ทั้งนี้ อัตราคาธรรมเนียมการสมัครที่ปรับลด 15% แลว จะเปนไปตามอัตราที่อยูในระบบ
รับสมัครของทปอ. ที่ www.mytcas.com
7. การยืนยันสิทธิเ์ ขาศึกษา
การบริหารจัดการสิทธิ์เปนแบบ AutoClearing ประกาศผลเพียง 1 สาขาวิชา ในอันดับที่ดีที่สุด
ที่ ผ านการคั ด เลื อ ก โดยขั้ น ตอนการยื น ยั น สิ ท ธิ์ เ ขาศึ ก ษาใหเปนไปตามการบริ ห ารจั ด การและขั้ น ตอนของ
ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)
8. การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
8.1 เงื่อนไขของผูมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
(1) ตองเปนผูยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาผานระบบของที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)
(2) ตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหามตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วาดวยการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
(3) การขึ้ น ทะเบี ย นเปนนั ก ศึ ก ษา ตองเปนไปตามขอบั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ยธรรมศาสตร
วาดวยการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
หากมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ตรวจสอบพบภายหลั ง วาผู มี สิ ท ธิ์ เ ขาศึ ก ษาคนใดมี คุ ณ สมบั ติ
ไมครบถวนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัยจะถือวาการมีสิทธิ์เขาศึกษาในครั้งนี้ เปนโมฆะและจะไมคืนเงินให
ไมวากรณีใด ๆ
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8.2 รายละเอียดการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
ผูที่ยืนยันสิทธิ์การเขาศึกษากับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา และ
รายละเอียดการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา พรอมปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม ใหทราบภายหลังที่ www.reg.tu.ac.th
หากมีขอสงสัยประการใด สามารถติดตอสอบถามไดที่ งานรับเขาและทะเบียนประวัตินักศึกษา สํานักงานทะเบียน
นักศึกษา โทรศัพท 025644440-79 ตอ 1603-1609 เเละ 1626
9. ขอกําหนดเรื่องการทดสอบสมรรถนะ GREATS และการจัดพื้นฐานความรูภาษาตางประเทศสําหรับผูมีสิทธิ์เขาศึกษา
9.1 ผู มี สิ ท ธิ์ เ ขาศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตรตองเขารับ การทดสอบสมรรถนะ GREATS
เพื่อนําไปใชในการประเมินระดับสมรรถนะและทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา ทั้งนี้ หากมีผลการ
ทดสอบเปนไปตามเกณฑที่มหาวิทยาลัย กําหนด จะไดรับการยกเวนการเรียนวิชาศึกษาทั่วไปในสวนที่เกี่ยวของ
(ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง หลักเกณฑการยกเวนการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป สวนที่ 1 ดูรายละเอียด
ไดที่ https://tu.ac.th/academictu)
9.2 ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาที่มีผลคะแนนสอบวิชาสามัญภาษาอังกฤษ หรือ TU-GET หรือ TOEFL หรือ
IELTS หรือ GCE A-Level หรือ IBDP หรือ NCEE จะไดรับการจัดใหเรียนวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษตามระดับผล
คะแนน หรือไดรับการยกเวน การเรียนวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง เกณฑ
การจั ด การเรี ย นวิ ช าดานทั ก ษะการสื่ อ สารดวยภาษาอั ง กฤษ และดานการคิ ด อาน เขี ย น อยางมี วิ จ ารญาณ
สําหรับนักศึกษาเขาใหมระดับปริญญาตรี ดูรายละเอียดไดที่ https://tu.ac.th/academictu)
9.3 ผู ไมมี ผ ลคะแนนภาษาอั ง กฤษใหสมั ค รสอบที่ ส ถาบั น ภาษา มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร
หรือหากไมประสงคจะสอบจะถูกจัดใหเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานตัวแรกสุด
10. หลักสูตรและอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาชัน้
ปริญญาตรี ดูรายละเอียดไดทีเ่ ว็บไซต www.reg.tu.ac.th หรือเว็บไซตแตละคณะ
ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารย ดร.พิภพ อุดร)
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี
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ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2565
รอบที่ 3 Admission
กิจกรรม
รั บ สมั ค ร / ลงทะเบี ย นใชงานระบบ TCAS
(สําหรับผูที่ยังไมเคยลงทะเบียนมากอน) และ
เลือกสาขาวิชาทีต่ องการสมัครแบบเรียงลําดับ
ไมเกิน 10 อันดับ พรอมชําระเงินคาสมัคร
ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 3 ครั้งที่ 1
ผู สมั ค รทุ ก คนเขาระบบเพื่ อ ยื น ยั น สิ ท ธิ์
เขาศึ ก ษา หรื อ แสดงความจํ า นงในการ
ประมวลผลครั้งที่ 2
ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 3 ครั้งที่ 2
การสัมภาษณและตรวจคุณสมบัติเพิ่มเติม

วัน เดือน ป
วันที่ 2 - 10 พฤษภาคม 2565

สถานที่ / เว็บไซต
student.mytcas.com

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
วันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2565

student.mytcas.com
student.mytcas.com

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
วันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2565

student.mytcas.com
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
(กําหนดการตามที่แตละคณะกําหนด)

ประกาศรายชือ่ ผูยืนยันสิทธิเ์ ขาศึกษา
ประกาศปฏิทนิ กิจกรรมนักศึกษาใหม
การจัดระดับพื้นฐานความรู
ภาษาตางประเทศ
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม
การจดทะเบียน
การตรวจรางกายนักศึกษาใหม
เปดภาคการศึกษา

วันที่ 2 มิถุนายน 2565
จะแจงใหทราบภายหลัง

www.tuadmissions.in.th
สํานักงานทะเบียนนักศึกษา
www.reg.tu.ac.th

เดือนสิงหาคม 2565
(จะแจงใหทราบภายหลัง)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
รหัส 10050216400501B
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)

รอบที่ 3 ADMISSION

จานวนรับ 90 คน

คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร 
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่ งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ .  คณิตศาสตร์ .  ภาษาต่างประเทศ .  ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50
 2.75
 3.00
 ไม่กาหนด
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
 คะแนน GAT
วิชา ความถนัดทั่วไป
ค่าน้าหนัก 30 . %
 คะแนน PAT 4 . วิชา ความถนัดทางสถาปัตยกรรม . ค่าน้าหนัก 40 . % และต้องมีคะแนนไม่ต่ากว่า 60 . คะแนน
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา คณิตศาสตร์ 1
. ค่าน้าหนัก 15 . %
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา ฟิสิกส์
. ค่าน้าหนัก 15 . %
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
สอบสัมภาษณ์
วันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว เวลา 8.30 น. สถานที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่แสดงการเลือกลาดับในการสมัคร จาก www.mytcas.com
2. วุฒิการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมสาเนา และผู้สมัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
3. บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา และผูส้ มัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
4. บัตรประจาตัวประชาชนของบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง (ฉบับจริงพร้อมสาเนา และลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
5. ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (ฉบับจริงพร้อมสาเนา และผูส้ มัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
6. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) (ฉบับจริงพร้อมสาเนา และผูส้ มัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
7. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 รูป (ห้ามใช้รูปถ่ายสติกเกอร์
และรูปถ่ายจากการสแกน)
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มัธยมศึกษาปีที่ ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร 02.986-9605-6 ต่อ 3014, 3016
ID Line official: @tdsofficial
เว็บไซต์ www.tds.tu.ac.th
อีเมล์ servicestudent@ap.tu.ac.th

หน้า 70 จาก 101

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
รหัส 10050216400701B
หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต

รอบที่ 3 ADMISSION

จานวนรับ 40 คน

รหัส 10050216400301B
หลักสูตรภูมสิ ถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
จานวนรับ 28 คน
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่ งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ .  คณิตศาสตร์ .  ภาษาต่างประเทศ .  ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50
 2.75
 3.00
 ไม่กาหนด
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
 คะแนน GAT วิชา ความถนัดทั่วไป
ค่าน้าหนัก 30 . %
 คะแนน PAT 4 . วิชา ความถนัดทางสถาปัตยกรรม . ค่าน้าหนัก 40 . %
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา คณิตศาสตร์ 1
. ค่าน้าหนัก 15 . %
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป
. ค่าน้าหนัก 15 . %
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
สอบสัมภาษณ์
วันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว 8.30 น.
สถานที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่แสดงการเลือกลาดับในการสมัคร จาก www.mytcas.com
2. วุฒิการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมสาเนา และผู้สมัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
3. บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา และผูส้ มัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
4. บัตรประจาตัวประชาชนของบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง (ฉบับจริงพร้อมสาเนา และลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
5. ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (ฉบับจริงพร้อมสาเนา และผูส้ มัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
6. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) (ฉบับจริงพร้อมสาเนา และผูส้ มัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
7. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 รูป (ห้ามใช้รูปถ่ายสติกเกอร์
และรูปถ่ายจากการสแกน)
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มัธยมศึกษาปีที่ ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร 02.986-9605-6 ต่อ 3014, 3016
ID Line official: @tdsofficial
เว็บไซต์ www.tds.tu.ac.th
อีเมล์ servicestudent@ap.tu.ac.th

หน้า 71 จาก 101

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
รหัส 10050216900401B
หลักสูตรการผังเมืองบัณฑิต

รอบที่ 3 ADMISSION

จานวนรับ 50 คน

คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่ งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ .  คณิตศาสตร์ .  ภาษาต่างประเทศ
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50
 2.75
 3.00

.  ไม่กาหนด
 ไม่กาหนด

เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
 คะแนน GAT วิชา ความถนัดทั่วไป
ค่าน้าหนัก 30 . %
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา ภาษาไทย
. ค่าน้าหนัก 35 . %
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา ภาษาอังกฤษ
. ค่าน้าหนัก 35 . %
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
สอบสัมภาษณ์
วันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว เวลา 8.30 น. สถานที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่แสดงการเลือกลาดับในการสมัคร จาก www.mytcas.com
2. วุฒิการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมสาเนา และผู้สมัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
3. บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา และผูส้ มัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
4. บัตรประจาตัวประชาชนของบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง (ฉบับจริงพร้อมสาเนา และลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
5. ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (ฉบับจริงพร้อมสาเนา และผูส้ มัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
6. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) (ฉบับจริงพร้อมสาเนา และผูส้ มัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
7. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 รูป (ห้ามใช้รูปถ่ายสติกเกอร์
และรูปถ่ายจากการสแกน)
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มัธยมศึกษาปีที่ ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร 02.986-9605-6 ต่อ 3014, 3016
ID Line official: @tdsofficial
เว็บไซต์ www.tds.tu.ac.th
อีเมล์ servicestudent@ap.tu.ac.th

หน้า 72 จาก 101

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
รหัส 10050216400502B
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมเพือ่ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

รอบที่ 3 ADMISSION

จานวนรับ 30 คน

คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่ งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ .  คณิตศาสตร์ .  ภาษาต่างประเทศ
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50
 2.75
 3.00

.  ไม่กาหนด
 ไม่กาหนด

เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
 คะแนน GAT วิชา ความถนัดทั่วไป
ค่าน้าหนัก 30 . %
 คะแนน PAT 4 . วิชา ความถนัดทางสถาปัตยกรรม . ค่าน้าหนัก 20 . %
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา คณิตศาสตร์ 1
. ค่าน้าหนัก 30 . %
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป
. ค่าน้าหนัก 20 . %
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
สอบสัมภาษณ์
วันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว เวลา 8.30 น. สถานที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่แสดงการเลือกลาดับในการสมัคร จาก www.mytcas.com
2. วุฒิการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมสาเนา และผู้สมัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
3. บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา และผูส้ มัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
4. บัตรประจาตัวประชาชนของบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง (ฉบับจริงพร้อมสาเนา และลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
5. ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (ฉบับจริงพร้อมสาเนา และผูส้ มัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
6. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) (ฉบับจริงพร้อมสาเนา และผูส้ มัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
7. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 รูป (ห้ามใช้รูปถ่ายสติกเกอร์
และรูปถ่ายจากการสแกน)
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มัธยมศึกษาปีที่ ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร 02.986-9605-6 ต่อ 3014, 3016
ID Line official: @tdsofficial
เว็บไซต์ www.tds.tu.ac.th
อีเมล์ servicestudent@ap.tu.ac.th
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เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
รหัส 10050216400201D
หลักสูตรการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
(DBTM)

รอบที่ 3 ADMISSION

จานวนรับ 15 คน

คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่ งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ .  คณิตศาสตร์ .  ภาษาต่างประเทศ
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50
 2.75
 3.00
4. เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- TU-GET ไม่ต่ากว่า 450 คะแนน
- TOEFL ไม่ต่ากว่า 133 (Computer base) ไม่ต่ากว่า 45 (Internet base)
- IELTS ไม่ต่ากว่า 5.0
- NEW SAT ไม่ตากว่
่ า 400 คะแนน (Reading & Writing ต้องมีผลคะแนนไม่น้อยว่า 20 คะแนน)
- GSAT ไม่ต่ากว่า 400 คะแนน (Reading & Writing ต้องมีผลคะแนนไม่น้อยว่า 20 คะแนน)

.  ไม่กาหนด
 ไม่กาหนด

เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา ภาษาอังกฤษ ค่าน้าหนัก 100 . % และต้องมีคะแนนไม่ต่ากว่า 50 . คะแนน
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
2. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ
3. ผลคะแนนวิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครมาที่อีเมล dbtm@ap.tu.ac.th ในรูปแบบ PDF ไฟล์ ระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2565 ถึง
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com

ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com

สอบสัมภาษณ์
วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว เวลา 9.00 น.
สถานที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
รายละเอียดหน้าถัดไป =>
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เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

รอบที่ 3 ADMISSION

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง (ต่อ)
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่แสดงการเลือกลาดับในการสมัคร จาก www.mytcas.com
2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริง พร้อมสาเนา และผูส้ มัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
3. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง พร้อมสาเนา และผูส้ มัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
4. ผลคะแนนวิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง พร้อมสาเนา และผู้สมัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
5. บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา และผูส้ มัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
6. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา และลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1ฉบับ
7. สาเนาบัตรประชาชน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง (ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
8. สาเนาทะเบียนบ้าน (ผู้สมัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
โทร 029869605 ต่อ 4026 เว็บไซต์ http://www.tds.tu.ac.th/dbtmadmission/
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เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

รอบที่ 3 ADMISSION

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
รหัส 10050216400401E
หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (UDDI) จานวนรับ 5 คน
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่ งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ .  คณิตศาสตร์ .  ภาษาต่างประเทศ .  ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50
 2.75
 3.00
 ไม่กาหนด
4. เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
วิชา TOEFL (Paper-based) .
ขัน้ ต่า 500 คะแนน
วิชา TOEFL (Internet-based) .
ขั้นต่า 61 คะแนน
วิชา IELTS .
ขัน้ ต่า 6.0 คะแนน
วิชา TU-GET (Paper-based) .
ขัน้ ต่า 500 คะแนน
วิชา TU-GET (Computer-based) .
ขัน้ ต่า 74 คะแนน
วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ .
ขัน้ ต่า 55 คะแนน
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
 คะแนน GAT วิชา ความถนัดทั่วไป
ค่าน้าหนัก 30 . %
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา
สังคม
. ค่าน้าหนัก 30 . %
วิชา
อังกฤษ
. ค่าน้าหนัก 40 . %
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับจริง ที่มีค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ตากว่
่ า 2.5
2. วุฒิบัตรการศึกษา (ปพ.2) ของผู้สมัคร ฉบับจริง
3. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ฉบับจริง
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
5. สาเนาทะเบียนบ้าน
6. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ, เปลีย่ นนามสกุล
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครมายัง uddi@ap.tu.ac.th ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565
ระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
สอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว เวลา 9.00 น.
สถานที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
รายละเอียดหน้าถัดไป =>
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รอบที่ 3 ADMISSION

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง (ต่อ)
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่แสดงการเลือกลาดับในการสมัคร จาก www.mytcas.com พร้อมลงลายมือชื่อ
2. ระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1) ที่มีค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.5 ฉบับจริง พร้อมสาเนาเอกสารที่ลงนามสาเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
3. วุฒิบัตรการศึกษา (ปพ.2) ของผู้สมัคร ฉบับจริง พร้อมสาเนาเอกสารที่ลงนามสาเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
4. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ฉบับจริง พร้อมสาเนาเอกสารที่ลงนามสาเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
5. บัตรประจาตัวประชาชน ฉบับจริง พร้อมสาเนาเอกสารที่ลงนามสาเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
6. สาเนาทะเบียนบ้าน ลงนามสาเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
7. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ, เปลีย่ นนามสกุล
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
โครงการหลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
โทร 02-986-9605-6 ext. 6110-1
เว็บไซต์ http://www.tds.tu.ac.th/programs-uddi หรือ https://www.uddi.tds.tu.ac.th
ช่องทางออนไลน์ Email: uddi@ap.tu.ac.th / Line: @922dmlid / Facebook: https://www.facebook.com/UDDIThammasat
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