ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เรือ่ ง การรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2565
รอบที่ 1.2 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio 2)
-----------------------------โดยที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร เห็ น สมควรเปดรั บ สมั ค รบุ ค คลเขาศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร
ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2565 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายละเอียด ดังตอไปนี้
1. สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ทาพระจันทร ศูนยลําปาง และ
ศูนยพัทยา โดยเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษามหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ในการกําหนด
สถานที่ศึกษาตามความเหมาะสมโดยมติสภามหาวิทยาลัย (ถามี)
2. รหัสคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ทีเ่ ปดรับสมัคร และจํานวนรับ แยกตามหลักสูตร ดังนี้
รหัส
10050203903201A
10050203903201A
10050203903201A
10050204611101A
10050205903701A
10050405903701A
10050206901401A
10050206902001A
10050206902401A
10050206902402A
10050206902404A
10050206902501A
10050206902401B
10050106902801B
10050209220201A
10050209210301A
10050209210302A
10050209210401A
10050209211001A
10050209211002A
10050209211201A
10050209211801A

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

คณะรัฐศาสตร
ร.บ. วิชาเอกการเมืองการปกครอง
ร.บ. วิชาเอกการระหวางประเทศ
ร.บ. วิชาเอกบริหารรัฐกิจ
คณะเศรษฐศาสตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร
สังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต
สังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต (ศึกษาที่ มธ.ศูนยลําปาง)
คณะศิลปศาสตร
ศศ.บ. ประวัติศาสตร
ศศ.บ. ภาษาไทย
ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส
ศศ.บ. ภาษาเยอรมัน
ศศ.บ. สเปนและลาตินอเมริกันศึกษา
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
ศศ.บ. รัสเซียศึกษา (โครงการพิเศษ)
ศศ.บ. เอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ทาพระจันทร)
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร
วท.บ. คณิตศาสตร
วท.บ. คณิตศาสตรประยุกต
วท.บ. เคมี
วท.บ. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
วท.บ. วิทยาศาสตรและนวัตกรรมทางอาหาร
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ
วท.บ. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งทอ

จํานวนรับ
5
5
5
60
30
15
15
15
20
15
5
10
70
50
10
10
5
15
10
10
15
10
1

รหัส
10050209211901A
10050209212701A
10050209212702A
10050209212801A
10050209213101A
10050209213301A
10050209500401A
10050209220201B
10050209213301B
10050209210301B
10050209210302B
10050209220201A
10050209211401B
10050210300501A
10050210300601A
10050210300701A
10050210301601A
10050210302101A
10050210303501A
10050210301001B
10050210301601B
10050210302101B
10050310302001A
10050210300001E
10050210300002E
10050212110101A
10050212112001A
10050212112001B
10050212902002B
10050214111701A
10050215800101AA
10050215800101AB
10050215800401A
10050415800101A
10050216400201D
10050216400301B
10050216400501B
10050216400502B
10050216400701B

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา
วท.บ. เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
วท.บ. ฟสิกส
วท.บ. ฟสิกสอิเล็กทรอนิกส
วท.บ. วัสดุศาสตร
วท.บ. วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
วท.บ. สถิติ
วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร (โครงการพิเศษ)
วท.บ. สถิติ (โครงการพิเศษ)
วท.บ. คณิตศาสตร (โครงการพิเศษ)
วท.บ. คณิตศาสตรการจัดการ (โครงการพิเศษ)
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร (ศึกษาที่ มธ.ศูนยลําปาง)
วท.บ. เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ (โครงการพิเศษ)
คณะวิศวกรรมศาสตร
วศ.บ. วิศกรรมคอมพิวเตอร
วศ.บ. วิศวกรรมเคมี
วศ.บ. วิศกรรมเครื่องกล
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
วศ.บ. วิศกรรมอุตสาหการ
วศ.บ. วิศวกรรมซอฟตแวร (โครงการพิเศษ)
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟาอุตสาหการ (โครงการพิเศษ)
วศ.บ. วิศวกรรมโยธาและการบริหารการกอสราง (โครงการพิเศษ)
วศ.บ. วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต (V-TECH) (ศึกษาที่ มธ.ศูนยพัทยา)
วศ.บ. (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรสองสถาบัน) (TEP)
วศ.บ. (หลักสูตรนานาชาติ) (TEPE)
คณะสหเวชศาสตร
วท.บ. กายภาพบําบัด
วท.บ. วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย
ศศ.บ. การจัดการกีฬา (โครงการพิเศษ)
ศศ.บ. การฝกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ)
คณะพยาบาลศาสตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะศิลปกรรมศาสตร
ศป.บ. สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ วิชาเอกออกแบบสิ่งทอ
ศป.บ. สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ วิชาเอกออกแบบแฟชั่น
ศป.บ. การละคอน
ศป.บ. ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม (ศึกษาที่ มธ.ศูนยลําปาง)
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง
วท.บ. การจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (DBTM)
ภูมสิ ถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
วท.บ. สถาปตยกรรม
วท.บ. สถาปตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย
สถาปตยกรรมภายในบัณฑิต

จํานวนรับ
10
10
10
5
5
5
15
10
10
10
10
10
10
10
20
20
20
20
20
20
20
20
10
30
15
5
15
130
70
30
3
5
10
10
75
7
10
10
5
2

รหัส
10050219903601A
10050123220101B
10050123904001B
10050224210303B
10050124903601B
10050424903601A
10050424903601B
10050230903601B

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา
คณะวิทยาการเรียนรูและศึกษาศาสตร
ศศ.บ. วิทยาการเรียนรู
วิทยาลัยนวัตกรรม
วท.บ. นวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ทาพระจันทร)
ศศ.บ. การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสรางสรรค (โครงการพิเศษ)
(ศึกษาที่ มธ.ทาพระจันทร)
วิทยาลัยสหวิทยาการ
วท.บ. วิทยาศาสตรและนวัตกรรมขอมูล (โครงการพิเศษ)
ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ทาพระจันทร)
ศศ.บ.สหวิทยาการสังคมศาสตร (ศึกษาที่ มธ.ศูนยลําปาง)
ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ศูนยลําปาง)
วิทยาลัยพัฒนศาสตร ปวย อึง๊ ภากรณ
ศศ.บ. นวัตกรรมการพัฒนามนุษยและสังคม (โครงการพิเศษ)
รวม

จํานวนรับ
65
35
30
10
5
10
5
20
1,315

3. คุณสมบัติทั่วไป
นักศึกษามหาวิทยาลัยตองมีคณ
ุ สมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้
3.1) สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา
3.2) ไมเปนนั ก ศึกษาของมหาวิท ยาลัยหรือสถาบั น อุ ดมศึก ษาอื่น เวนแตการศึกษาในมหาวิท ยาลัยเปด หรือ
การศึกษาหลักสูตรทางไกล (Online) ที่ไดรับปริญญา
3.3) ไมเปนผูปวยหรืออยูในสภาวะที่เปนอุปสรรครายแรงตอการศึกษา
3.4) ไมเปนผูประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอยางรายแรง
นอกจากคุณสมบัติและลักษณะตองหามดังกลาวแลว ผูซึ่งจะเขาศึกษาในหลักสูตรการศึกษาใดตองมีคุณสมบัติเฉพาะ
ตามขอกําหนดหลักสูตรที่เขาศึกษาและตามประกาศมหาวิทยาลัยวาดวยการรับเขาศึกษาดวย
4. คุณสมบัติเฉพาะ ของแตละคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ที่เปดรับ ใหเปนไปตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
5. วิธีการคัดเลือก/เกณฑการคัดเลือก ของแตละคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ที่เปดรับ ใหเปนไปตามรายละเอียดแนบทาย
ประกาศนี้
การพิจารณาและการตัดสินผลคัดเลือก
ใหคณะกรรมการคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/มหาวิทยาลัย เปนผูวินจิ ฉัยชีข้ าด
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนทีส่ ิ้นสุด
6. ขอกําหนดสําหรับผูสมัคร
กอนการสมัคร ผูสมัครตองศึกษาคุณสมบัติของแตละคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ที่ตองการสมัครอยางละเอียด
และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดดวยความระมัดระวัง ตามคูมือระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
(Thai University Central Admission System : TCAS) ปการศึ ก ษา 2565 สํ า หรั บ ผู สมั ค ร ของที่ ป ระชุ ม อธิ ก ารบดี
แหงประเทศไทย (ทปอ.) ที่ www.mytcas.com
ผูสมัครทุกคนมีสิทธิ์เขาศึกษา คนละ 1 สิทธิ์ ผูสมัครสามารถเลือกสมัครแบบใดและรอบใดก็ไดตามหลักเกณฑ
กําหนด และเขามายืนยันสิทธิ์ในระบบตามประกาศของระบบการคัดเลือกกลาง และการสละสิทธิ์ใ หเปนไปตามขอกําหนด
ของประกาศที่ ป ระชุม อธิการบดี แหงประเทศไทย ซึ่ งการยื น ยัน สิท ธิ์และสละสิท ธิ์ จะตองทํ าในระบบการคัดเลือกกลาง
ตามระยะเวลาที่ กํ า หนดไวเทานั้ น การสละสิ ท ธิ์ น อกเหนื อ จากเวลาที่ กํ า หนดหรื อ ไปสละสิ ท ธิ์ หรื อ แจงไมใชสิ ท ธิ์ ที่
สถาบันอุดมศึกษา หรือการสงจดหมายขอสละสิทธิ์ ไมนับเปนการสละสิทธิ์ในระบบการคัดเลือกกลาง
3

7. การรับสมัคร
เมื่อผูสมัครลงทะเบียนเขาใชงานตาม คูมือระบบ TCAS65 สําหรับผูสมัคร ของ ทปอ. โดยตรวจสอบขอมูล
พื้ น ฐาน ของตนเองที่ ระบบไดมาจากฐานขอมู ลของศู น ยขอมู ลสารสนเทศเพื่ อ การคั ด เลื อ กเขาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและ
ไดตรวจสอบสถานะของตนเองที่ไดดําเนินการในขั้นตอนตาง ๆ จนมั่นใจวาระบบไดดําเนินการเรียบรอยตามที่ตองการแลว
ใหดําเนินการตามระบบรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยมีขั้นตอน ดังนี้
วันที่ 15 ธันวาคม 2564 - 10 มกราคม 2565 รับสมัครผานระบบออนไลน ที่ www.tuadmissions.in.th
- เปดระบบรับสมัคร วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.
- ปดระบบรับสมัคร วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 23.59 น.
วันที่ 15 ธันวาคม 2564 - 11 มกราคม 2565 ชําระเงินผานระบบ Smart Bill Payment ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) ตามเวลาทําการของธนาคาร
วันที่ 16 ธันวาคม 2564 - 13 มกราคม 2565 ทักทวงสถานะการสมัคร (กรณีสถานะและขอมูลไมถูกตอง)
โดยยื่นคํารองออนไลน ที่ www.tuadmissions.in.th
ขั้นตอนการรับสมัคร
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาขอมูลผูสมัคร
ศึ ก ษารายละเอี ย ดในประกาศการรั บ สมั ค รฯ นี้ (โปรดพิ ม พ/อาน และศึ ก ษาขอมู ล ตาง ๆ ดวยตนเอง
อยางละเอียดเพื่อประโยชนของตนเอง)
ขั้นตอนที่ 2 การลงทะเบียน
ผูสมัครลงทะเบียนขอเขาใชงานในระบบตรวจสอบขอมูลใหครบถวนถูกตอง (การลงทะเบี ยนไมถือเปนการ
รับสมัครเปนเพียงขั้นตอนสวนหนึ่งเพื่อเขาสมัคร เทานั้น)
ขัน้ ตอนที่ 3 การเขาใชระบบรับสมัคร
ผูสมั คร Login เขาใชระบบ เลือกสมั ครโครงการ คณะ/หลั ก สูต ร/สาขาวิ ช า ที่ ต องการสมั ค ร จากนั้ น เลื อ ก
“ยืนยันสมัครสอบ” และอัปโหลดไฟล Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบขอมูลที่สมัคร
4.1) ตรวจสอบขอมู ลการสมั ครใหถู กตอง หากพบวามี การกรอกขอมู ล ของผูสมั ครไมถู กตอง ขอใหผู สมั ค ร
ดํ าเนิ น การแกไขขอมู ล ใหมใหถู ก ตอง มหาวิ ท ยาลั ย จะถื อ ขอมู ล การสมั ค รที่ บั น ทึ ก ในระบบอิ น เตอรเน็ ต เปนสํ า คั ญ
หรือกอนนําไปชําระเงินคาสมัคร
4.2) ผูสมัครนําใบแจงการชําระเงินที่พิมพจากระบบรับสมัครออนไลน ทางอินเตอรเน็ตไปยื่นชําระเงินคาสมัคร
ผานระบบ Smart Bill Payment หรื อ เคานเตอร ธนาคารกรุ งเทพ จํ ากั ด (มหาชน) ไดทุ ก สาขาทั่ ว ประเทศ ตามวั น ที่
ที่กําหนด โดยชําระคาสมัครตามอัตราคาธรรมเนียมการสมัครที่กําหนด พรอมคาธรรมเนีย มธนาคาร หากผูสมัครรายใดมิได
ดําเนินการชําระเงินคาสมัครผานระบบ Smart Bill Payment หรือเคานเตอร ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ตามวันที่
ที่กําหนดจะถือวาการกรอกขอมูลการสมัครในระบบรับสมัครออนไลนเปนโมฆะ
4.3) ธนาคารรั บ ชํ าระเงิ นคาสมั คร และบั นทึ กขอมู ลการชํ าระเงิ นของผู สมั คร บั นทึ กขอมู ลเรี ยบรอยแลว
จะออกหลักฐานการชําระเงินคาสมัคร พรอมคืนใบแจงการชําระเงินใหผูสมัครเก็บไวเปนหลักฐานการสมัคร เมื่อชําระเงิน
คาสมัครเรียบรอยแลว และขอมูลในใบเสร็จการชําระเงินถูกตองตามใบแจงการชํา ระเงิน จะถือวาการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ
(โปรดตรวจสอบหลักฐานการชําระเงินคาสมัครใหถู กตองตรงตามขอมูลในใบแจงการชําระเงินใหเรียบรอยและเก็บไวเปน
หลักฐานเพื่อประโยชนของตนเอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะไมคืนเงินคาสมัครไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)
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หมายเหตุ :
1) กรณี มี ก ารนํ า ใบสมั ค รที่ ทํ า การยกเลิ ก ในระบบแลวไปชํ า ระเงิ น จะไมมี ผ ลตอการสมั ค รใด ๆ ทั้ ง สิ้ น
เพราะขอมูลการสมัครในระบบถูกยกเลิกไปแลวใบสมัครดังกลาวเปนโมฆะ จะไมมีการนําขอมูลใบสมัครที่ถูกยกเลิกไปแลวมา
ประมวลผลหรือจั ดสถานที่สอบใหแตอยางใด ดังนั้น กอนจะนําใบสมัครไปชําระเงินโปรดตรวจสอบใบสมัครใหเรียบรอย
วาเปนฉบับที่ถูกตองและไมไดถูกทํารายการยกเลิกไปแลว
2) การตรวจสอบสถานะการสมัคร ผูสมัครตรวจสอบสถานะการชําระเงินคาสมัคร ไดหลังจากชําระเงินคาสมัครแลว
1 วั น ที่ www.tuadmissions.in.th ในกรณี สถานะการสมั ครไมถู ก ตอง ผู สมั ครสามารถทั ก ทวงและยื่ น คํ ารองออนไลน
ไดที่ www.tuadmissions.in.th โดยกรอกขอมู ล ใหครบถวน พรอมแนบหลั ก ฐานใบสมั ค รและหลั ก ฐานการชํ า ระเงิ น
ระหวางวันที่ 16 ธันวาคม 2564 - 13 มกราคม 2565 หากพนกําหนดแลวมหาวิ ทยาลัยจะไมรับพิจารณาคํารองใด ๆ ทั้งสิ้น
สอบถามเพิ่มเติมไดที่ 02-564-4440-79 ตอ 1935-1937 หรือทางเพจ Facebook: งานรับเขา ม. ธรรมศาสตร
3) ผูสมัครหากประสงคจะขอแกไขขอมูลสวนตัว ไดแก เลขประจําตัวประชาชน วันเดือนปเกิดใหกรอกคํารอง
ออนไลน ผานอินเตอรเน็ต ที่ www.tuadmissions.in.th พรอมแนบหลักฐานสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสอบถามเพิ่มเติม
ไดที่ 02-564-4440-79 ตอ 1935-1937 หรือทางเพจ Facebook: งานรับเขา ม. ธรรมศาสตร
โปรดตรวจสอบสถานะการสมัครกอนการชําระเงิน
ในกรณีทชี่ าํ ระเงินซํา้ หรือนําใบทีย่ กเลิกการสมัครไปชําระเงิน มหาวิทยาลัยจะไมคืนคาสมัครใหไมวากรณีใด ๆ ทัง้ สิ้น
8. อัตราคาธรรมเนียมการสมัครเพื่อเขาศึกษา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรภาษาไทย

อัตราคาสมัคร
200 บาทตอสาขา

หลักสูตรภาษาตางประเทศ
1. คณะวิศวกรรมศาสตร
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน : TEP (หลักสูตรนานาชาติ)
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต : TEPE (หลักสูตรนานาชาติ)
2. คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

1,000 บาทตอสาขา
1,000 บาทตอสาขา

ไมรวมคาธรรมเนียมการชําระเงินผานธนาคาร
9. การยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา
ขั้นตอนการยืนยั นสิทธิ์เขาศึกษาใหเปนไปตามการบริหารจัดการและขั้น ตอนของสมาคมที่ ประชุมอธิการบดี
แหงประเทศไทย (ทปอ.) กํ าหนดใหยื น ยั น สิท ธิ์เขาศึ ก ษาโดยเลือ กสาขาวิช าที่ ผ านการคั ด เลือ กเพี ย งสาขาวิช าเดี ย วใน
ระบบ TCAS ถาผูสมัครไดกด “ยืนยันสิทธิ์” เขาศึกษาในสาขาวิชาหนึ่งไปแลว และตองการเปลี่ยนสาขาวิชาที่ยืนยันสิทธิ์
ผูสมัครสามารถทําการเปลี่ยนแปลงไดอีกเพียง 2 ครั้งเทานั้น จนถึงเวลาปดระบบการใหยื นยันสิทธิ์ (นับรวมจํานวนครั้ง
ที่กด “ยืนยันสิทธิ์” ไดสูงสุด 3 ครั้ง) โดยระบบจะนับเปนหนึ่งครั้งของการยืนยันสิทธิ์ หากถาผูสมัครไมกด “ยืนยันสิทธิ์ หรือ
“ไมใชสิทธิ์” ภายในชวงเวลาที่กําหนด จะถือวาผูสมัครยังไมไดใชสิทธิ์ในการเขาศึกษา และไมตองการเขาศึกษาในสาขาวิชา
ที่ไดรับการคัดเลือก ซึ่งจะขอใชสิทธิ์เขาศึกษา ภายหลังจากชวงเวลาที่กําหนดไมได
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10. การขึน้ ทะเบียนเปนนักศึกษา
10.1) เงื่อนไขของผูมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
(1) ตองเปนผูยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาผานระบบของที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)
(2) ตองมี คุ ณสมบั ติ ทั่ วไปและไมมี ลั กษณะตองหามตามขอบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยธรรมศาสตรวาดวยการศึ กษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
(3) การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา ตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2561
หากมหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร ตรวจสอบพบภายหลั งวาผู มี สิ ทธิ์เขาศึ กษาคนใดมี คุ ณสมบั ติ ไมครบถวนตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัยจะถือวาการมีสิทธิ์เขาศึกษาในครั้งนี้ เปนโมฆะและจะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ
10.2) การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
ผู ที่ ยื นยั นสิ ทธิ์ การเขาศึ กษากั บมหาวิ ทยาลั ย มหาวิ ทยาลั ยจะประกาศเลขทะเบี ยนนั กศึ กษา และรายละเอี ยด
การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา พรอมปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม ใหทราบภายหลัง ที่ www.reg.tu.ac.th หากมีขอสงสัยประการใด
สามารถติ ดตอสอบถามไดที่ งานรั บเขาและทะเบี ยนประวั ติ นั กศึ กษา สํ านั กงานทะเบี ยนนั กศึ กษา โทรศั พท 025644440-79
ตอ 1603-1609 เเละ 1626
11. การจัดระดับพื้นฐานความรูภาษาตางประเทศสําหรับผูมีสิทธิ์เขาศึกษา
11.1) ผูมี สิท ธิ์เขาศึกษาในมหาวิท ยาลัยธรรมศาสตรตองเขารับ การทดสอบสมรรถนะ GREATS เพื่ อนําไปใช
ในการประเมินระดับสมรรถนะและทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา ทั้งนี้ หากมีผลการทดสอบเปนไปตามเกณฑ
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด จะไดรับการยกเวนการเรียนวิชาศึกษาทั่วไปในสวนที่เกี่ยวของ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เรื่อง หลักเกณฑการยกเวนการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป สวนที่ 1 ดูรายละเอียดไดที่ https://tu.ac.th/academictu)
11.2) ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาที่ มีผลคะแนนสอบวิชาสามัญภาษาอังกฤษ หรือ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ
GCE A-Level หรื อ IBDP หรื อ NCEE จะไดรั บ การจั ด ใหเรี ย นวิ ช าพื้ น ฐานภาษาอั ง กฤษตามระดั บ ผลคะแนน หรื อ
ไดรับการยกเวนการเรียนวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง เกณฑการจัดการเรียนวิชา
ดานทั ก ษะการสื่ อ สารดวยภาษาอั ง กฤษ และดานการคิ ด อาน เขี ย น อยางมี วิ จ ารญาณ สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาเขาใหม
ระดับปริญญาตรี ดูรายละเอียดไดที่ https://tu.ac.th/academictu)
11.3) ผูไมมีผลคะแนนภาษาอังกฤษใหสมัครสอบที่สถาบั นภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หรือ หากไมประสงค
จะสอบจะถูกจัดใหเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานตัวแรกสุด
ผูที่ยืนยันสิทธิ์การเขาศึกษากั บมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา และรายละเอียดการ
ขึ้ น ทะเบี ย นเปนนั ก ศึ ก ษา พรอมปฏิ ทิ น กิ จกรรมนั ก ศึ ก ษาใหม ใหทราบภายหลัง ที่ www.reg.tu.ac.th หากมี ข อสงสั ย
ประการใด สามารถติ ด ตอสอบถามไดที่ งานรั บ เขาและทะเบี ย นประวั ติ นั ก ศึ ก ษา สํ า นั ก งานทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษา
โทรศัพท 025644440-79 ตอ 1603-1609 เเละ 1626
12. หลักสูตรและอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา ชั้นปริญญาตรี
ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.reg.tu.ac.th หรือเว็บไซตแตละคณะ
ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารย ดร. พิภพ อุดร)
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี
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ปฏิทนิ การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2565
รอบที่ 1.2 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio 2)
กิจกรรม
วัน เดือน ป
สถานที่ / เว็บไซต
ลงทะเบียนใชงานระบบ TCAS65 ผูสมัคร

ตั้งแตวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เปนตนไป

student.mytcas.com

รับสมัครผานระบบออนไลนเทานัน้

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 - 10 มกราคม 2565
เปดระบบรับสมัครวันแรก เวลา 09.00 น.
ปดระบบรับสมัครวันสุดทาย เวลา 23.59 น.
วันที่ 15 ธันวาคม 2564 - 11 มกราคม 2565
(ปดชําระเงินตามเวลาทําการธนาคาร)
วันที่ 16 ธันวาคม 2564 - 13 มกราคม 2565

www.tuadmissions.in.th

ชําระเงินคาสมัคร
ผานระบบ Smart Bill Payment
การทักทวงสถานะการสมัคร
(กรณีสถานะและขอมูลไมถูกตอง)
การประกาศรายชือ่ ผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ
การสอบสัมภาษณ

การประกาศรายชือ่ ผูผานการคัดเลือก

วันที่ 7 กุมภาพันธ 2565

การยืนยันสิทธิเ์ ขาศึกษา ผานระบบกลาง ของ
ทปอ.
การประกาศรายชือ่ ผูมีสิทธิเ์ ขาศึกษา
(ทีย่ นื ยันสิทธิเ์ ขาศึกษา)
ประกาศโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประกาศปฏิทนิ กิจกรรมนักศึกษาใหม
การจัดระดับพืน้ ฐานความรู
ภาษาตางประเทศ
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม
การจดทะเบียน
การตรวจรางกายนักศึกษาใหม
เปดภาคการศึกษา

วันที่ 7-8 กุมภาพันธ 2565

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
www.tuadmissions.in.th
ระบบคํารองออนไลน
www.tuadmissions.in.th
วัน/สถานที่สอบสัมภาษณ
จะแจงใหทราบ พรอมการ
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ
student.mytcas.com หรือ
www.tuadmissions.in.th
student.mytcas.com

วันที่ 15 กุมภาพันธ 2565

www.tuadmissions.in.th

จะแจงใหทราบภายหลัง

สํานักงานทะเบียนนักศึกษา
www.reg.tu.ac.th

เดือนสิงหาคม 2565
(จะแจงใหทราบภายหลัง)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

วันที่ 27 มกราคม 2565
วันที่ 29 – 30 มกราคม 2565
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คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง
รหัส 10050216400201D
วท.บ. การจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) จํานวนรับ 75 คน
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูสมัคร
1. เกณฑการสําเร็จการศึกษา
เปนผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ปวช.
เปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
กศน.
เปนผูเทียบวุฒิความรูตางประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูหลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หนวยกิตกลุมสาระขัน้ ตํา่ ตลอดหลักสูตร
วิทยาศาสตร
คณิตศาสตร
ภาษาตางประเทศ ไมกําหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ตํ่า
2.50
2.75
3.00
ไมกําหนด
4. เกณฑภาษาตางประเทศ (อยางใดอยางหนึง่ )
- TU-GET ไมตํ่ากวา 450 คะแนน
- TOEFL ไมตํ่ากวา 133 (Computer base) ไมตํ่ากวา 45 (Internet base)
- IELTS ไมตํ่ากวา 5.0
- NEW SAT ไมตํ่ากวา 400 คะแนน (Reading & Writing ตองมีผลคะแนนไมนอยวา 20 คะแนน)
- GSAT ไมตํ่ากวา 400 คะแนน (Reading & Writing ตองมีผลคะแนนไมนอยวา 20 คะแนน)
เกณฑการคัดเลือก
1. ผูสมัครทีม่ ีผลการเรียนสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3.0 ขึน้ ไป ยืน่ เอกสารดังนี้
1.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) อยางนอย 5 ภาคการศึกษา (สําหรับโรงเรียนที่มี 2 ภาคการศึกษา) หรือ ผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) อยางนอย 7 ภาคการศึกษา (สําหรับโรงเรียนที่มี 3 ภาคการศึกษา)
1.2 ผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ (อยางใดอยางหนึง่ )
- TU-GET ไมตํ่ากวา 450 คะแนน
- TOEFL ไมตํ่ากวา 133 (Computer base) ไมตํ่ากวา 45 (Internet base)
- IELTS ไมตํ่ากวา 5.0
- NEW SAT ไมตํ่ากวา 400 คะแนน (Reading & Writing ตองมีผลคะแนนไมนอยวา 20 คะแนน)
- GSAT ไมตํ่ากวา 400 คะแนน (Reading & Writing ตองมีผลคะแนนไมนอยวา 20 คะแนน)
2. ผูสมัครทีม่ ีผลการเรียนสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2.50 - 2.99 ยืน่ เอกสารดังนี้
2.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) อยางนอย 5 ภาคการศึกษา (สําหรับโรงเรียนที่มี 2 ภาคการศึกษา) หรือ ผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) อยางนอย 7 ภาคการศึกษา (สําหรับโรงเรียนที่มี 3 ภาคการศึกษา)
2.2 ผลคะแนนมาตรฐาน (อยางใดอยางหนึง่ )
- SAT Math I หรือ II ไมตํา่ กวา 600 คะแนน, Science ไมตํ่ากวา 600 คะแนน
- GCSE/IGCSE Math ไมตํา่ กวา B, Physics/Chemistry ไมตํ่ากวา B
- IB Diploma Math ไมตํ่ากวา 5, Physics/Chemistry ไมตํ่ากวา 5
- NCEA/NZQA Math Achieved, Science Achieved
2.3 ผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ (อยางใดอยางหนึง่ )
- TU-GET ไมตํ่ากวา 450 คะแนน
- TOEFL ไมตํ่ากวา 133 (Computer base) ไมตํ่ากวา 45 (Internet base)
- IELTS ไมตํ่ากวา 5.0
- NEW SAT ไมตํ่ากวา 400 คะแนน (Reading & Writing ตองมีผลคะแนนไมนอยวา 20 คะแนน)
- GSAT ไมตํ่ากวา 400 คะแนน (Reading & Writing ตองมีผลคะแนนไมนอยวา 20 คะแนน)
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เอกสารประกอบการสมัคร
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รายละเอียดดังนี้
หนา 1 หนาปก
หนา 2 ขอมูลผูสมัคร
หนา 3 ประวัตกิ ารศึกษา
หนา 4 – 6 จดหมายแนะนําตัว (Statement of Purpose)
หนา 7 ใบแสดงผลการเรียน
หนา 8 ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ตามประกาศ)
หนา 9 ผลคะแนนมาตราฐานอื่น (กรณีผลการเรียนสะสม 2.50-2.99)
หนา 10 หลักฐานการแสดงการเขารวมกิจกรรมตางๆ (ถามี)
ผูสมัครตองสงเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟลเอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล ไมเกิน 10 หนา ไมรวมปกหนา-หลัง และ
ไมตองมีคํานํา-สารบัญ โดยมีขนาดไฟลไมเกิน 20 MB เขาในระบบรับสมัคร และจะตองสงไฟลมาที่ อีเมล dbtm@ap.tu.ac.th ดวย
การประกาศรายชือ่ ผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ
วันที่ 27 มกราคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต www.tuadmissions.in.th
การสอบสัมภาษณ
วันที่ 30 มกราคม 2565
การรายงานตัว เวลา 09.00 น.
สถานที่ คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
การประกาศรายชือ่ ผูผานการคัดเลือก
วันที่ 7 กุมภาพันธ 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต www.tuadmissions.in.th และ student.mytcas.com
การยืนยันสิทธิเ์ ขาศึกษาในระบบ TCAS
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ 2565
ที่ student.mytcas.com
การประกาศรายชือ่ ผูมีสิทธิเ์ ขาศึกษา (ทีย่ นื ยันสิทธิเ์ ขาศึกษา)
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มธ.ศูนยรังสิต โทร 02-986-9605-6 ตอ 4026, 4030 เว็บไซต www.tds.tu.ac.th/dbtm
อีเมล : dbtm@ap.tu.ac.th Facebook : Design, Business & Technology Management

