ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร2
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข=าศึกษาในระดับปริญญาตรี
หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะสถาปOตยกรรมศาสตร2และการผังเมือง ประจำปSการศึกษา 2565
รอบ Inter Program Admission 3
…………………………………….

โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร5 เห็นสมควรเป;ดรับสมัครบุคคลเข?าศึกษา โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ
หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปSตยกรรมศาสตร5และการผังเมือง
ประจำปWการศึกษา 2565 รอบ Inter Program Admission 3 จึงขอประกาศกำหนดการรับสมัครและการคัดเลือก
ตลอดจนรายละเอียดตjาง ๆ ดังตjอไปนี้
1. สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
หลั กสู ตรการออกแบบพั ฒนาชุมชนเมื องบั ณฑิต (หลั กสู ตรนานาชาติ) คณะสถาปS ตยกรรมศาสตร5และ
การผังเมืองศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร5 ศูนย5รังสิต ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร5
สงวนสิทธิ์ในการกำหนดสถานที่ศึกษาตามความเหมาะสม โดยมติสภามหาวิทยาลัย
2. คุณสมบัติของผู=มีสทิ ธิ์สมัคร
2.1 คุณสมบัติทวั่ ไป
2.1.1 เปqนผู?สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาภาคสุดท?ายของชั้นมัธยมศึกษาปWที่ 6 หรือเทียบเทjาทั้งในและ
ตjางประเทศ ตามระบบการศึกษาของประเทศไทยหรือตjางประเทศ
หมายเหตุ : ผู,สมัครที่กำลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในตDางประเทศ หรือโรงเรียน
นานาชาติ ในประเทศไทย ต, องสD ง หลั กฐานการศึ กษาให, ค ณะพิ จารณาตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ยธรรมศาสตรP
เรื่อง แนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาเทDากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรP พ.ศ. 2564
2.1.2 ไมjเปqนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอืน่ เว?นแตjการศึกษาในมหาวิทยาลัยเป;ด หรือ
หลักสูตรทางไกล (Online) ที่ได?รับปริญญา
2.1.3 ไมjเปqนผู?ปtวยหรืออยูjในสภาวะที่จะเปqนอุปสรรคร?ายแรงตjอการศึกษา
2.1.4 ไมjเปqนผู?ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอยjางร?ายแรง
2.2 คุณสมบัติเฉพาะของผู=สมัคร
2.2.1 ระดับการศึกษา
ผู ? ส มั ค รต?องเปq นผู ?ที่ กำลั งศึ กษาหรื อสำเร็จการศึ กษาในระดับ ชั ้นมั ธยมศึ กษาตอนปลาย (ม.6)
ในโรงเรียนไทย หรือ เทียบเทjา หรือ ระดับเกรด 12 (เทียบเทjาชั้น ม.6) ในโรงเรียนนานาชาติที่กระทรวงศึ กษาธิ การ
รับรอง และต?องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม อยjางน?อย 4 ภาคการศึกษา ไมjน?อยกวjา 2.50 หรือเทียบเทjา หรือ กรณีผู?สมัครที่
สำเร็จการศึกษาจากตjางประเทศด?วยระบบการศึกษาจากตjางประเทศระดับเกรด 12 หรือ เทียบเทjามัธยมศึกษา
ตอนปลายจากประเทศนั้น ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร5 เรื่อง แนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาเทjา กั บ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร5 พ.ศ. 2564

1

2.2.2 ผลการศึกษา
ผลการเรี ย นระดั บ ชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย อยj า งน? อ ย 4 ภาคการศึ ก ษา หรื อ
วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเทjา หรือ สําเร็จการศึกษาระดับเกรด 12 (เทียบเทjาชั้น
ม.6) ในโรงเรียนนานาชาติ ที่กระทรวงศึกษารับรอง ต?องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไมjต่ำกวjา 2.50 หรือ สำหรับ
ผู?สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากตjางประเทศ จะต?องมีหลักฐานการจบการศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร5
เรื่อง แนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาเทjากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร5 พ.ศ. 2564
ตามเอกสารแนบท?าย และต?องมีผลการเรียนหรือผลคะแนนดังรายละเอียดตjอไปนี้
(1) ระบบอังกฤษ
ผู ? ส มั ค รที ่ ม ี ผ ลการสอบระดั บ GCE ‘A’ Level จำนวนอยj า งน? อ ย 3 วิ ช า
เกรด A*-E หรื อ ผลการสอบ Cambridge Pre-U จำนวนอยj า งน? อย 3 วิ ช า เกรด M1
หรือ D1-D3 และต?องมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร5 ไมjต่ำกวjาเกรด C หรือเทียบเทjา
(2) ระบบอเมริกา/แคนาดา
ผู ? ส มั ค รที ่ ส อบ GED กj อ นเดื อ นพฤษภาคม พ.ศ.2560 และมี ผ ลสอบ
GED 5 รายวิชา มีคะแนนรวมไมjน?อยกวjา 2,250 คะแนน และแตjละวิชาต?องได?อยjางน?อย
410 คะแนน และต?องมีผลสอบ NEW SAT หรือเทียบเทjา โดยมีคะแนนในสjวน Math
ไมjต่ำกวjา 450 คะแนน Critical Reading ไมjต่ำกวjา 350 คะแนน
ผู?สมัครสอบที่สอบ GED ตั้งแตjเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 เปqนต?นไป และมีผลสอบ
GED 4 รายวิชา โดยแตjละวิชามีคะแนนอยjางน?อย 145 คะแนน และต?องมีผลสอบ NEW
SAT หรือเทียบเทjา โดยมีคะแนนในสjวน Math ไมjต่ำกวjา 450 คะแนน Critical Reading
ไมjต่ำกวjา 350 คะแนน
(3) ระบบนิวซีแลนด5
(3.1) ผู?สมัครที่สอบผjานวิชา New Zealand National Certificate of
Educational Achievement ( NCEA) ซึ่ ง อ ยูj ใ น ค ว า ม ดู แ ล ข อ ง New Zealand
Qualifications Authority (NZQA) จำนวนไมjน?อยกวjา 80 หนjวยกิต ประกอบด?วย
- วิชาใน level 2 หรือสูงกวjาจำนวนไมjน?อยกวjา 60 หนjวยกิต และ
- วิชาใน level 1 หรือสูงกวjาจำนวนไมjน?อยกวjา 20 หนjวยกิต และ
- ต?องมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร5ไมjต่ำกวjา Achieved
การพิจารณาให?นับวิชา English for Speaker of other Languages
(ESLO) เปqนอีก 1 วิชาได?ด?วย
ผู ? จ บการศึ ก ษาจะต? อ งได? ร ั บ ประกาศนี ย บั ต ร NCEA level 2
ใบแสดงผลการสอบ (Record of Achievement) หนังสือรับรองระดับ จำนวนวิชา และ
จำนวนหนjวยกิตของแตjละวิชาจาก New Zealand Qualifications Authority (NZQA)
ทั้งนี้ การพิจารณาตามเกณฑ5ข?อที่ (3.1) ให?มีผลสำหรับผู?จบการศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศนิวซีแลนด5 ตั้งแตjปWการศึกษา 2553 เปqนต?นไป
หรือ
(3.2) ผู?สมัครที่สอบผjานวิชา New Zealand National Certificate of
Educational Achievement ( NCEA) ซึ่ ง อ ยูj ใ น ค วา ม ดู แ ล ขอ ง New Zealand
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Qualifications Authority (NZQA) ใน level 2 หรือสูงกวjา อยjางน?อย 5 วิชา ไมjซ้ำกัน
นับจำนวนรวมไมjน?อยกวjา 60 หนjวยกิต ประกอบด?วยวิชาบังคับ 2 วิชา ได?แกj
- English (literacy) ใน level 2 หรือสูงกวjา อยjางน?อย 4 หนjวยกิต
- Mathematics (numeracy) ใน level 2 หรือสูงกวjา อยjางน?อย 4 หนjวยกิต
- ต?องมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร5ไมjต่ำกวjา Achieved
การพิจารณาไมjนับรวมวิชา English for Speaker of other Languages (ESLO)
ผู ? จ บการศึ ก ษาจะต? อ งได? ร ั บ ใบแสดงผลการสอบ (Record of
Achievement) และหนังสือรับรองระดับ จำนวนวิชา และจำนวนหนjวยกิตของแตjละ
วิชาจาก New Zealand Qualifications Authority (NZQA)
ทั้งนี้ การพิจารณาตามเกณฑ5ข?อที่ (3.2) ให?มีผลสำหรับผู?จบการศึกษา
ในระดั บ มั ธยมศึ กษาตอนปลายของประเทศนิ วซี แ ลนด5 ตั้ ง แตj ปW การศึ กษา 2552
เปqนต?นไป
(4) หลักสูตรนานาชาติ International Baccalaureate (IB)
ผู?สมัครจะต?องได?รับประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียน
(High School Diploma) และ/หรื อ ได? ร ั บ IB Diploma และ/หรื อ IB DP Course
Results ดังนี้
(4.1) ผู ? ส มั ค รที ่ ส ำเร็ จ การศึ กษาจากตj า งประเทศ จะต? องได? รั บ IB
Diploma กลjาวคือเปqนผู?มีคะแนนรวมจาก 5 หมวดรายวิชา และอีก 1 วิชาเลือก ไมjต่ำกวjา
24 คะแนน พร?อมกับผjานการประเมิน Extended Essay (EE), Theory of Knowledge
(TOK) และ Creativity, Action & Service (CAS) ตามเกณฑ5 ข อง International
Baccalaureate Organization (IBO) และต? องมี ค ะแนนวิ ช าคณิ ต ศาสตร5 ไมj ต ่ ำ กวj า
เกรด C หรือเทียบเทjา ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณาให?ยกเว?นการเรีย นบางวิชา
ในปW 1 ที่ผู?สมัครเรียนผjานมาแล?วตามหลักสูตร IB Diploma ในระดับ Higher Level
ที่ได?คะแนนสูงกวjา 4-5 ขึ้นไป เชjนเดียวกับมหาวิทยาลัยในตjางประเทศ เชjน อังกฤษ
สหรัฐอเมริกา หรือ
(4.2) ได?รับ IB Diploma Course Results (IBCR) อยjางน?อย 5 วิชา
โดยแตjละวิชาจะต?องไมjซ้ำกัน และได?ผลการเรียนในแตjละวิชา ไมjน?อยกวjาเกรด 3 และ
ต?องมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร5 ไมjต่ำกวjาเกรด C หรือเทียบเทjา
(5) หลักสูตรนานาชาติจากประเทศอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากข?อ (1) - (4)
ตรวจสอบการเที ยบวุฒิ ตj างประเทศ จากการประกาศกระทรวงศึ กษาธิการ
เรื่อง การเทียบความรู?วุฒิตjางประเทศ ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2545 และ
ต?องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX ที่จบการศึกษาไมjน?อยกวjา 2.50 หรือเทียบเทjา 2.50
*หมายเหตุ คะแนนเทียบเทjา NEW SAT Math ได?แกj คะแนน International
Baccalaureate (Math) ไมjต่ำกวjาเกรด 4 หรือ คะแนนวิชา CU-AAT ในสjวนของ Math
ที่ไมjต่ำกวjา 450 หรือ คะแนน SMART 1 ในสjวนของ Math ไมjต่ำกวjา 40 คะแนน

3

2.3 ผู = สมั ครต= องเปl นผู = ท ี ่ ต ั ้ งใจเฉพาะที ่ จะเข= าศึ กษาในโครงการหลั กสู ตรการออกแบบพั ฒนาชุ มชนเมือง
(หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปOตยกรรมศาสตร2และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร2
3. จำนวนการรับเข=าศึกษารอบ Inter Program Admission 3 มีการรับนักศึกษา ดังนี้
สาขาวิชา

จำนวนรับ

หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

10 คน

4. เงื่อนไขการสมัคร
4.1 ผู?สมัครทุกคนมีสิทธิ์คนละ 1 สิทธิ์ ในการตัดสินใจเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้ ผู?สมัครสามารถสมัคร
ได?หลายสาขาวิชาหรือสมัครรอบใดก็ได?ตามหลักเกณฑ5ที่กำหนด แตjเมื่อยืนยันสิทธิ์แล?ว จะไมjสามารถสมัครเข?ารับ
การคัดเลือกในรอบถัดไป หากต?องการสมัครในรอบถัดไป จะต?องสละสิทธิ์ที่มีอยูjกjอน ซึ่งการยืนยันสิทธิ์และการสละสิทธิ์
จะต?องดำเนินการผjานระบบบริหารจัดการสิทธิ์ของ ทปอ. ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว?เทjานั้น ทั้งนี้ การสละสิทธิ์
ที่ได?รับแล?วเพื่อใช?สิทธิ์ใหมj จะกระทำได?เพียงครั้งเดียว การสละสิทธิ์นอกเหนือจากระยะเวลาไมjนับเปqนการสละสิท ธิ์
ในระบบกลาง
4.2 ผู?สมัครต?องตรวจสอบและรับรองตนเองวjา มีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัค ร หากมหาวิทยาลัย
ตรวจสอบในภายหลังพบวjาผู?สมัครรายใดมีคุณสมบัติไมjตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือวjาผู?นั้นขาดคุณสมบัติ
ไมjมีสิทธิ์เข?าศึกษา กรณีที่เสียคjาสมัครแล?วจะไมjคืนเงินคjาสมัครให?ไมjวาj กรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
5. วิธกี ารคัดเลือก/เกณฑ2การคัดเลือก
5.1 เกณฑ2การคัดเลือก
5.1.1 Portfolio
5.1.2 มีผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษอยjางใดอยjางหนึง่ ดังตjอไปนี้
ไมjต่ำกวjา 500 คะแนน
(Paper-based)
TOEFL
ไมjต่ำกวjา 61 คะแนน
(Internet-based)
IELTS
ผลคะแนนเฉลีย่ รวม ไมjต่ำกวjา 6.0
ไมjต่ำกวjา 500 คะแนน
(Paper-based)
TU-GET
ไมjต่ำกวjา 61 คะแนน
(Computer-based)

หรือ
หรือ
หรือ

ในกรณีที่ผู?สมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไมjเปqนไปตามเกณฑ5ที่กำหนดไว?ข?างต?นแตjมผี ลการเรียนระดับดีมาก
คณะอาจรับเข?าศึกษาแบบมีเงื่อนไข โดยต?องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไมjต่ำกวjาเกณฑ5ที่กำหนดไว? ดังนี้
ไมjต่ำกวjา 400 คะแนน
(Paper-based)
หรือ
TOEFL
ไมjต่ำกวjา 32 คะแนน
(Internet-based)
IELTS
ผลคะแนนเฉลีย่ รวม ไมjต่ำกวjา 4.5
หรือ
ไมjต่ำกวjา 400 คะแนน
(Paper-based)
หรือ
TU-GET
ไมjต่ำกวjา 32 คะแนน
(Computer-based)
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ทั้งนี้ ต=องไมqเกิน 2 ปS นับจากวันที่สอบถึงวันที่ขึ้นทะเบียนเปlนนักศึกษา (ยกเว=นผู=เข=าศึกษาชาวตq างประเทศที่ใ ช=
ภาษาอังกฤษเปlนภาษาหลัก ไมqต=องยื่นผลสอบภาษาอังกฤษ)

5.2 เกณฑ2การพิจารณารับเข=าศึกษา
5.2.1 ผู?สมัครจะต?องมีคะแนนผjานเกณฑ5ขั้นต่ำตามเกณฑ5ที่โครงการฯ กําหนด
5.2.2 ยื่นคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS หรือ TU-GET หรือเทียบเทjา (โดยยื่นกjอนสอบ
สัมภาษณ5 และผลสอบต?องไมjเกิน 2 ปW นับถึงวันยื่นผลสอบ)
5.2.3 สอบสัมภาษณ5 เปqนภาษาอังกฤษและพิจารณาแฟ•มผลงานศิลปะ หากมีประกาศนียบัตร หรือรางวัล
การประกวดที่เกี่ยวข?องกับโครงการฯ จะพิจารณาเปqนพิเศษ
5.2.4 การพิ จารณาและการตั ดสิ นผลคั ดเลื อกของคณะกรรมการคณะ/สถาบั น/มหาวิ ทยาลั ย ถื อเปq น
ที่สิ้นสุด
5.3 เงื่อนไขอื่น ๆ
5.3.1 ผู?มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ5ต?องดําเนินการขั้นตอนตjาง ๆ ตามกําหนดการในประกาศนี้ มิฉะนั้นจะถือวjา
สละสิทธิ์
5.3.2 ในการคัดเลือกผู?มีสิทธิ์เข?าศึกษา จะพิจารณาจากผู?สมัครที่มีคะแนนรวมเรียงตามลําดับ ตามเกณฑ5
คะแนนที่กําหนด ตามจํานวนนักศึกษาที่รับได?ในแตjละกลุjมของแตjละสาขา
5.3.3 คะแนนสอบมาตรฐานที ่ ใช? ย ื ่ นในการสมั ค รจะต? องมี อายุ ไมj เกิ น 2 ปW นั บ จากวั นสอบ โดยจะนํา
ผลคะแนนสอบครั้งที่ดีที่สุดมาพิจารณาคัดเลือก
5.3.4 ผู?สมัครที่ศึกษาในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย หรือในสถาบันในตjางประเทศ ที่ยังไมjสําเร็ จ
การศึ กษาต? องยื ่ นใบรั บ รองจากโรงเรี ย นวj า กํ า ลั ง ศึ กษาเกรด 12 หรื อเที ย บเทj า และคาดวj า จะจบการศึ ก ษา
ระดั บ เกรด 12 ภายในเดื อ นมิ ถ ุ น ายน 2565 พร? อ มทั ้ ง ผลการศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
อยjางน?อย 4 ภาคการศึกษา เปqนหลักฐานประกอบการสมัคร ทั้งนี้ ผู?สมัครจะต?องสjงหลักฐานการศึกษาให?คณะภายใน
วันแรกของการเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 มิฉะนั้น ผู?สมัครจะหมดสิทธิ์การเปqนนักศึกษาของโครงการฯ
5.3.5 ผู?สมัครที่ศึกษาในระบบการศึกษาที่มิ ได?คำนวณคjา GPA จะต?องยื่นจดหมายรับรองการเรียนและ
ความประพฤติจากอาจารย5ในสถาบันเดิม อยjางน?อย 1 ฉบับเปqนหลักฐานประกอบการสมัคร
5.3.6 การพิจารณาของคณะกรรมการถือเปqนที่สิ้นสุด
5.3.7 ผู?สมัครไมjสามารถขอรับเงินคjาสมัครคืนไมjวjากรณีใด ๆ ทั้งสิน้
6. การรับสมัคร
6.1 วิธีการสมัครและสqงเอกสาร
ขั้นตอนที่ 1 ผู?สมัครเข?าเว็บไซต5ค ณะสถาปSตยกรรมศาสตร5และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร5
www.tds.tu.ac.th/programs-uddi คลิกที่หัวข?อ Admission
ขั ้ นตอนที ่ 2 กรอกข? อความให? ถู กต? องและครบถ? วน ปฏิ บ ั ต ิ ตามขั ้ นตอนที่ กำหนด (โปรดบั นทึ กข? อมูล
การสมัครด?วยตนเอง และตรวจสอบข?อมูลตjาง ๆ อยjางละเอียดเพื่อประโยชน5ของตนเอง) มหาวิทยาลัยจะถือวjาข?อมูล
การสมัครที่บันทึกในระบบ INTERNET เปqนสำคัญ
ขั้นตอนที่ 3 ผู?สมัครชำระเงินคjาสมัคร โดยการโอนเงินคjาสมัคร เข?าบัญชีธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 091-0-28409-0
ชื่อบัญชี BACHELOR.UDDI.APTU ตามอัตราคjาธรรมเนียมการสมัครที่กำหนด พร?อมคjาธรรมเนียมการโอนเงินอัตรา
ตามที่ธนาคารกำหนด หากผู=สมัครรายใดมิ ได=ดำเนิ นการชำระเงิ นตามวันที่กำหนด จะถือวqาการกรอกข=อ มู ล
การสมัครในระบบรับสมัครออนไลน2ทางอินเตอร2เน็ตเปlนโมฆะ
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ขั้นตอนที่ 4 ผู?สมัครยื่นเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดให?กับโครงการฯ โดยสjงทางอีเมล: uddi@ap.tu.ac.th
ระบุหัวเรื่องอีเมล “สมัครเข?าศึกษาหลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)”
6.2 คqาสมัคร 1,000 บาท (ไมqรวมคqาธรรมเนียมธนาคาร)
7. กำหนดการรับสมัคร
รายละเอียด

วันที่

บัดนี้ ถึง วันที่ 29 พฤษภาคม 2565
1. เปิดรับสมัคร
2 มิถุนายน 2565
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
6 มิถุนายน 2565
3. สอบสัมภาษณ์ (Online)
10 มิถุนายน 2565
4. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
18 – 19 มิถุนายน 2565
5. ผูผ้ ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ Clearing House ที่เว็บไซต์ ของ ทปอ.
6. ผูส้ มัครสละสิทธิ์ Clearing House ทีเ่ ว็บไซต์ ของ ทปอ.
7. ชําระค่าธรรมเนียมพิเศษเก็บแรกเข้า จํานวนเงิน 20,000 บาท เพื่อยืนยันสิทธิ์
20 – 22 มิถุนายน 2565
เข้าศึกษา โดยทางโครงการฯ จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมไม่ว่ากรณีใด ๆ
30 มิถุนายน 2565
8. ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษา (ทีย่ ืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา)
* ผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบบริหารจัดการสิทธิ์ ของ ทปอ. (Clearing house) ตามช่วงเวลาที่กำหนด
โดยขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาให้เป็นไปตามกระบวนการจัดการและขั้นตอนของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กำหนด

8. หลักฐานประกอบการสมัครที่ผู =สมัครจะต=องยื่ นทั้ งหมดให=กับโครงการฯ โดยลงชื่อรับรองสำเนาถูก ต=อ ง
ทุกฉบับ
8.1 หลักฐานการชำระเงินคjาสมัครออกโดย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
จำนวน 1 ฉบับ
8.2 วุฒิการศึกษา
จำนวน 1 ฉบับ
8.2.1 ใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อยjางน?อย 4 ภาคการศึกษา หรือวุฒิการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเทjา หรือ สำเร็จการศึกษาระดับเกรด 12 (เทียบเทjาชั้น ม.6) ในโรงเรียน
นานาชาติที่กระทรวงศึกษารับรอง ต?องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไมjต่ำกวjา 2.50 หรือ เทียบเทjา
8.2.2 สำหรั บ ผู ? ส มั ค รที ่ ส ำเร็ จ การศึ กษาจากตj า งประเทศ หลั ก ฐานการจบการศึ ก ษาตามประกาศ
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร5 เรื ่ อ ง แนวทางการเที ย บวุ ฒ ิ ก ารศึ ก ษาเทj า กั บ ชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร5 พ.ศ. 2564 ต?องมีผลการเรียนหรือผลคะแนนตามที่กำหนด
หมายเหตุ กรณีที่ผู?สมัครประสงค5จะยื่นคะแนนเฉลี่ยภาคการศึกษาใดที่ได?ศึกษาในตjางประเทศให?ยื่นเอกสาร
หลักฐานการเทียบคะแนนและเอกสารรับรองที่เปqนทางการในวันสอบสัมภาษณ5
8.3 ใบแสดงผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS หรือ TU - GET หรือเทียบเทjา จำนวน 1 ฉบับ
8.4 รูปถjายขนาด 2 นิ้ว สวมชุดสุภาพ หน?าตรง ไมjสวมหมวก และแวjนตาดำ ถjายไว? ไมjเกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
8.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
จำนวน 1 ฉบับ
8.6 สำเนาทะเบียนบ?านของผู?สมัคร
จำนวน 1 ฉบับ
8.7 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ - สกุล ในหลักฐานไมjตรงกัน (ถ?ามี)
จำนวน 1 ฉบับ
8.8 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา หรือ ผู?ปกครอง พร?อมรับรองสำเนาถูกต?อง อยjางละ 1 ฉบับ

6

9. การจัดระดับพื้นฐานความรู=ภาษาตqางประเทศสำหรับผู=มีสิทธิ์เข=าศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร5 ได?มีการกำหนดให?ผู?ที่ผjานการคัดเลือกเข?าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร5
ทุ กคนจะต? องเข?า รั บการทดสอบความรู ?ภาษาอังกฤษและสมรรถนะ GREATS เพื ่ อนำไปใช? ในการประเมินระดับ
สมรรถนะ และทั กษะที ่ จำเปq นในศตวรรษที ่ 21 ของนั กศึ กษา รวมทั ้ ง นำไปจั ด ทำระบบสำหรั บ การสj ง เสริ ม
การสร?างสมรรถนะตามแนวทาง GREATS เพื่อให?นักศึกษาพัฒนาตนเองให?มีคุณภาพสูงสุดตามศักยภาพของแตjละคน
ซึ่งนำไปสูjการเปqนผู?นำรุjนใหมjที่ประสบความสำเร็จในศตวรรษที่ 21
10. เงื่อนไขของผู=มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเปlนนักศึกษา
10.1 ต?องเปqนผู?ผjานการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข?าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร5 ตามโครงการนี้
10.2 ต?องเปqนผู?สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทjา และหากปรากฏวjาผู?มีสิทธิ์
เข?าศึกษาไมjสำเร็จการศึกษาตามที่กำหนด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร5จะไมjรับเข?าศึกษา
10.3 การขึ้นทะเบีย นนั กศึ กษา ให?เปqนไปตามข?อบังคับ มหาวิ ทยาลัย ธรรมศาสตร5 วjาด?วย การศึกษาระดั บ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2561
หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร5ตรวจสอบพบภายหลังวjาผู?มีสิทธิ์เข?าศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไมjครบถ?วนตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด จะถือวjาการมีสิทธิ์เข?าศึกษาในครั้งนี้ เปqนโมฆะ และจะไมjคืนเงินให?ไมjวjากรณีใด ๆ
11. อัตราคqาธรรมเนียมการศึกษา
นักศึกษาต?องเสียคjาธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ดังตjอไปนี้
- ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร5วj าด?วยอัตราคjาธรรมเนียมการศึ กษาชั้ นปริญญาตรี โครงการพิเศษ
พ.ศ. 2553
- ประกาศคณะสถาปSตยกรรมศาสตร5และการผังเมือง เรื่อง คjาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โครงการพิเศษ หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
และหลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร5 พ.ศ. 2556
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(รองศาสตราจารย5 ดร. ชาลี เจริญลาภนพรัตน5)
ผู?ชjวยอธิการบดีฝtายรับเข?าศึกษา
ปฏิบตั ิการแทนอธิการบดี
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