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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
รหัสสาขา 10050216400201D
หลักสูตรการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) จานวนรับ 70 คน
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2563
 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. เกณฑ์ภาษาต่างประเทศ (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)
เกณฑ์การคัดเลือก
1. ผูส้ มัครทีม่ ผี ลการเรียนสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3.0 ขึน้ ไป
 ยื่นผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) อย่างน้อย 5 ภาคการศึกษา (สาหรับโรงเรียนที่มี 2 ภาคการศึกษา) หรือ
ผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPAX) อย่างน้อย 7 ภาคการศึกษา (สาหรับโรงเรียนที่มี 3 ภาคการศึกษา)
 ยื่นคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ (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)
2. ผูส้ มัครทีม่ ผี ลการเรียนสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2.50 - 2.99
 ยื่นผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) อย่างน้อย 5 ภาคการศึกษา (สาหรับโรงเรียนที่มี 2 ภาคการศึกษา) หรือ
ผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPAX) อย่างน้อย 7 ภาคการศึกษา (สาหรับโรงเรียนที่มี 3 ภาคการศึกษา)
 ยื่นคะแนนมาตรฐาน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- SAT Math I หรือ II ไม่ต่ากว่า 600 คะแนน, Science ไม่ต่ากว่า 600 คะแนน
- GCSE/IGCSE Math ไม่ตากว่
่ า B, Physics/Chemistry ไม่ต่ากว่า B
- IB Diploma Math ไม่ต่ากว่า 5, Physics/Chemistry ไม่ต่ากว่า 5
- NCEA/NZQA Math Achieved, Science Achieved
 ยื่นคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ (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)
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เอกสารประกอบการสมัคร
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
หน้า 1 ข้อมูลส่วนตัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ
หน้า 2 ประวัติการศึกษา
หน้า 3 - 6 จดหมายแนะนาตัว (Statement of purpose)
หน้า 7 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
หน้า 8 ผลคะแนนภาษาต่างประเทศ
หน้า 9 หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
หน้า 10 ผลคะแนนมาตราฐานอื่น กรณีผลการเรียนสะสม 2.50 - 2.99
ผูส้ มัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครมาที่ E-mail dbtm@ap.tu.ac.th ภายในวันที่ 20 มกราคม 2564 พร้อมทัง้ อัพโหลดไฟล์เอกสารใน
รูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง และไม่ตอ้ งมีคานา-สารบัญ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร
ประกาศรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิส์ อบสัมภาษณ์
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564
การรายงานตัว เวลา 09.00 น. น.
สถานที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ประกาศรายชือ่ ผูผ้ า่ นการคัดเลือก
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th และ student.mytcas.com
ยืนยันสิทธิเ์ ข้าศึกษาในระบบ TCAS
วันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ student.mytcas.com
** หมายเหตุ ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ชาระค่ายืนยันสิทธิ์ในวันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2564 จานวนเงิน 20,000 บาท
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 3 มีนาคม 2564
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ.ศูนย์รังสิต โทร 02-986-9605-6 ต่อ 4026, 4030 เว็บไซต์ www.tds.tu.ac.th/dbtm
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รอบที่ 1.2 PORTFOLIO 2

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
รหัสสาขา 10050216400501B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)
จานวนรับ 10 คน
รหัสสาขา 10050216400701B หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต
จานวนรับ
5 คน
รหัสสาขา 10050216400301B หลักสูตรภูมสิ ถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
จานวนรับ
7 คน
รหัสสาขา 10050216400502B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมเพือ่ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
จานวนรับ 10 คน
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สมัครที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2563
 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. ไม่มคี วามผิดปกติของการเห็นภาพ (VA) ตาบอด หรือตาบอดสีทั้ง 2 ข้าง ตามเกณฑ์การทดสอบ FARNSWORTH D 15 hue test
เกณฑ์การคัดเลือก
1. พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)
2. จดหมายแนะนาตัว Statement of Purpose
3. ผลการเรียน (GPAX) ณ วันที่สมัคร ไม่ต่ากว่า 2.75
เอกสารประกอบการสมัคร
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
หน้า 1 ข้อมูลส่วนตัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ
หน้า 2 ประวัติการศึกษา
หน้า 3 จดหมายแนะนาตัว (Statement of purpose)
หน้า 4 ประกาศนียบัตรต่าง ๆ (ถ้ามี)
หน้า 5 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
หน้า 6 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
หน้า 7 ใบรับรองแพทย์ ออกโดยโรงพยาบาลรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชน เท่านัน้ แพทย์ระบุ “ไม่พบภาวะตาบอดสี”
หน้า 8 เป็นต้นไป : ผลงาน (ฉบับจริง) งานออกแบบตามโจทย์ที่กาหนดในเกณฑ์การรับแฟ้มสะสมผลงานของแต่ละหลักสูตร ดังนี้
สถาปัตยกรรม เกณฑ์การรับแฟ้มสะสมผลงานมีดังนี้
1. เนื้อหางานในแฟ้มสะสมผลงานทางด้านความถนัดทางสถาปัตยกรรมต้องประกอบด้วยลักษณะงานดังนี้
1.1 งานออกแบบ 2 มิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Photoshop Illustrator เป็นต้น ส่งเป็นงานพิมพ์ออกมา (Printout) ไม่จากัดขนาด
(วันสัมภาษณ์ให้นาไฟล์ดิจิทัลผลงานที่ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์มาประกอบการสัมภาษณ์ด้วย)
1.2 งานออกแบบ 3 มิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น SketchUp Rhino 3dsMax เป็นต้น ส่งเป็นงานพิมพ์ออกมา (Printout) ไม่จากัดขนาด
(วันสัมภาษณ์ให้นาไฟล์ดิจิทัลผลงานที่ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์มาประกอบการสัมภาษณ์ด้วย)
1.3 งานสเก็ตช์ภาพหรือลายเส้นไม่จากัดเทคนิค โดยแบ่งเป็น
- งานสเก็ตช์ภาพทางสถาปัตยกรรม
- งานสเก็ตช์ภาพอื่น ๆ
1.4 งานออกแบบตามโจทย์ที่กาหนด ติดตามโจทย์ที่กาหนดให้จากเว็บไซด์ www.tds.tu.ac.th (ไม่จากัดรูปแบบการนาเสนอ)
1.5 ผลงานอื่น ๆ ตามความถนัดและความสนใจ
2. ไม่จากัดจานวนหน้า ขนาด และรูปแบบการนาเสนอ
3. ส่งต้นฉบับจริง (ไม่ใช้สาเนา)
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สถาปัตยกรรมภายใน เกณฑ์การรับแฟ้มสะสมผลงานมีดงั นี้
1. เนื้อหาในแฟ้มสะสมผลงานทางด้านความถนัดสถาปัตยกรรมภายใน ประกอบด้วยลักษณะงาน ดังนี้
1.1 งานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ไม่จากัดเทคนิคการนาเสนอ
1.2 ผลงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น งานสเกตภาพ หรือ ภาพลายเส้นอื่น ๆ งานออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ไม่จากัด จานวนหน้า ขนาด และ
รูปแบบการนาเสนอ หรือ ผลงานอื่นๆ ที่สะท้อนความคิดสร้างสรรค์
1.3 งานออกแบบตามโจทย์ที่กาหนด ติดตามโจทย์ที่กาหนดให้จากเว็บไซต์ www.tds.tu.ac.th
1.4 ความสามารถพิเศษอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา
2. ไม่จากัดจานวนหน้า ขนาด และรูปแบบการนาเสนอ
3. ส่งต้นฉบับจริง (ไม่ใช้สาเนา)
ภูมสิ ถาปัตยกรรม เกณฑ์การรับแฟ้มสะสมผลงานมีดงั นี้
1. เนื้อหาในแฟ้มสะสมผลงานทางด้านความถนัดทางภูมสิ ถาปัตยกรรมประกอบด้วยลักษณะงานดังนี้
1.1 ทัศนียภาพด้านงานภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape Perspective Drawing) ไม่จากัดเทคนิคการนาเสนอ
1.2 งานออกแบบตามโจทย์ที่กาหนด ติดตามโจทย์ที่กาหนดให้จากเว็บไซด์ www.tds.tu.ac.th
1.3 ผลงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น งานสเก็ตช์ภาพ หรือภาพลายเส้นอื่นๆ (Hand Drawing/ Sketch) งานออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
(Photoshop, Illustrator, SketchUp, 3D Program)
2. ไม่จากัดจานวนหน้า ขนาด และรูปแบบการนาเสนอ
3. ส่งต้นฉบับจริง (ไม่ใช้สาเนา)
สถาปัตยกรรม เพือ่ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เกณฑ์การรับแฟ้มสะสมผลงานมีดงั นี้
1. เนื้อหางานในแฟ้มสะสมผลงานทางด้านความถนัดทางสถาปัตยกรรม ควรประกอบด้วยลักษณะงาน ดังนี้
1.1 งานสเก็ตช์ภาพหรือลายเส้ นไม่จากัดเทคนิค เช่น งานสเก็ตช์ภาพทางสถาปัตยกรรม งานสเก็ตช์ภาพทางสถาปัตยกรรมภายใน หรือ
งานสเก็ตช์ภาพหรือลายเส้นอื่น ๆ เป็นต้น (ไม่จาเป็นต้องมีครบทุกประเภท)
1.2 งานออกแบบ (ถ้ามี) เช่น งานออกแบบผลิตภัณฑ์ กราฟฟิค เป็นต้น (ไม่จากัดรูปแบบการนาเสนอ)
1.3 ผลงานอื่นๆ ตามความถนัดและความสนใจ
2. ไม่จากัดจานวนหน้า ขนาด และรูปแบบการนาเสนอ
3. ส่งต้นฉบับจริง (ไม่ใช้สาเนา)
ผูส้ มัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร ด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ (EMS) ตามกาหนดระยะเวลาการรับสมัคร (นับวันประทับตราไปรษณีย์
วันสุดท้ายที่ปิดรับสมัคร)
ที่อยูส่ าหรับจัดส่ง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต งานบริการการศึกษา 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121 (วงเล็บมุมซอง “รอบ 1.2 Portfolio”)
หมายเหตุ : การขอรับคืน Portfolio ภายในวันที่ 1-15 มีนาคม 2564 (วันเวลาราชการ) หากเลยกาหนดคณะฯ ขออนุญาตทาลาย
ประกาศรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิส์ อบสัมภาษณ์
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบสัมภาษณ์ วันที่เสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564
การรายงานตัว เวลา 08.30 น.
สถานที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ประกาศรายชือ่ ผูผ้ า่ นการคัดเลือก
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th และ student.mytcas.com
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS
วันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ student.mytcas.com
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 3 มีนาคม 2564
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง โทร 02.986-9605-6 ต่อ 3014, 3016
ID Line official: @tdsofficial
เว็บไซต์ www.tds.tu.ac.th
อีเมล servicestudent@ap.tu.ac.th
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