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ประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
เรือ่ง  การรบัสมคัรบคุคลเขา้ศกึษาในระดบัปรญิญาตร ี 

หลกัสตูรการออกแบบพฒันาชมุชนเมอืงบณัฑติ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 
คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง ประจ าปกีารศกึษา 2564 

โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา โครงการปริญญาตรี  ภาคพิเศษ             
หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง               
ประจ าปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอประกาศก าหนดการรับสมัคร และการคัดเลือก ตลอดจน
รายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

ศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  สงวนสิทธิ์          
ในการก าหนดสถานท่ีศึกษาตามความเหมาะสม โดยมติสภามหาวิทยาลัย  

2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 

 2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
2.1.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาภาคสุดท้ายของช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่าทั้งในและต่างประเทศ 

ตามระบบการศึกษาของประเทศไทยหรือต่างประเทศ   
หมายเหตุ : ผู้สมัครที่กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ หรือโรงเรียนนานาชาติ

ในประเทศไทย ต้องส่งหลักฐานการศึกษาให้คณะพิจารณา ตามเกณฑ์การเทียบคุณวุฒิท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศไว้ 
2.1.2 ไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น เว้นแต่การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิด หรือ 

หลักสูตรทางไกล (Online) ที่ได้รับปริญญา 
2.1.3 ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา 
2.1.4 ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 

 2.2 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
2.2.1 ระดับการศึกษา  

ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ในโรงเรียนไทย 
หรือ เทียบเท่า หรือ ระดับเกรด 12 (เทียบเท่าช้ัน ม.6) ในโรงเรียนนานาชาติที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และต้องมีคะแนน
เฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ ช้ัน ม.4 - ม.5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.50 หรือ ตั้งแต่ ช้ัน ม.4 - ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา หรือ 
กรณีผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศด้วยระบบการศึกษาจากต่างประเทศระดับเกรด 12 หรือ เทียบเท่ามัธยมศึกษา
ตอนปลายจากประเทศนั้น ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับช้ันมัธยมศึกษา          
ตอนปลายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2562 ตามเอกสารแนบท้าย และต้องมีผลคะแนนสอบ NEW SAT หรือ GSAT หรือ
เทียบเท่า    

ผลการศึกษา 
      1) ผลการเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 4 หรือ 6 ภาคการศึกษา หรือวุฒิการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า หรือ ส าเร็จการศึกษาระดับเกรด 12 (เทียบเท่าช้ัน ม.6) ในโรงเรียนนานาชาติ           
ที่กระทรวงศึกษารับรอง ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 หรือ ส าหรับผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษา 
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จากต่างประเทศ จะต้องมีหลักฐานการจบการศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางการเทียบวุฒิ
การศึกษาเท่ากับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2562 ตามเอกสารแนบท้าย และผลคะแนน
สอบ NEW SAT หรือ GSAT หรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนในส่วน Math ไม่ต่ ากว่า 450 คะแนน Reading and Writing  
ไม่ต่ ากว่า 350 คะแนน (คะแนนเทียบเท่า NEW SAT Math ได้แก่  คะแนน International Baccalaureate (Math)  
ไม่ ต่ ากว่ า เกรด  4  รายละ เอี ยดการสมั ค รสอบ  GSAT สอบถามข้อมู ล เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่  www.smart.tbs.tu.ac.th  
อีเมล์ smart@tbs.tu.ac.thโทรศัพท์ 02-224-9730, 02-613-2199, 02-225-2111 และ 095-709-8747) 
  2) ผู้สมัครต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษเพื่อสอบเข้าศึกษาโดยมีผลสอบ TU-GET ไม่ต่ ากว่า 500 
คะแนน หรือ TOEFL ส าหรับ Paper-based ไม่ต่ ากว่า 500 คะแนน หรือ ส าหรับ Computer-based ไม่ต่ ากว่า 173 
คะแนน หรือ ส าหรับ Internet-based ไม่ต่ ากว่า 61 คะแนน หรือได้คะแนน IELTS ไม่ต่ ากว่า ระดับ 6 
  3) กรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 2 แต่มีผลการเรียน    
ระดับดีมาก คณะอาจรับเข้าศึกษาแบบมีเง่ือนไขโดยต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ดังนี้ TU-GET 
ไม่ต่ ากว่า 400 คะแนน หรือ TOEFL ส าหรับ Paper-based ไม่ต่ ากว่า 400 คะแนน หรือส าหรับ Computer-based ไม่ต่ ากว่า 
97 คะแนน หรือ ส าหรับ Internet-based ไม่ต่ ากว่า 32 คะแนน หรือได้คะแนน IELTS ไม่ต่ ากว่า ระดับ 4.5 
 4) ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ตั้งใจเฉพาะที่จะเข้าศึกษาในโครงการหลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง             
(หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

3. จ านวนรับทั้งหลักสูตร  30  คน 
 มีการรับนักศึกษา ดังนี ้ 

 สาขาวชิา 

Inter 
Portfolio 2 

Inter Program 
– admission 1 

TCAS 3 
 

Admission 1 Admission 2 

หลักสูตรการออกแบบพัฒนา
ชุมชนเมืองบัณฑิต (หลักสูตร
นานาชาติ) 

15 10 2 3 

หมายเหตุ : 1) กรณีจ านวนรับในรอบแรกไม่ครบตามจ านวนท่ีระบุ จะรับเพิ่มในรอบถัดไป จนครบตามจ านวนท่ีต้องการ  
    2) หลักสูตรฯ มีการเปิดรับในรอบ TCAS 3 Admission 1 & Admission 2 ผ่านระบบการรับเข้าของ ทปอ. ผู้สมัครสามารถ
ติดตามรายละเอียดการรับผ่านระบบการรับเข้าของ ทปอ. ได้ท่ี student.mytcas.com 

4.  เงื่อนไขการสมัคร 
4.1 ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์คนละ 1 สิทธิ์ ในการตัดสินใจเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้  ผู้สมัครสามารถสมัคร              

ได้หลายสาขาวิชาหรือสมคัรรอบใดก็ไดต้ามหลักเกณฑท์ี่ก าหนด แต่เมื่อยืนยันสิทธิ์แล้ว จะไม่สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ในรอบถัดไป หากต้องการสมัครในรอบถัดไป จะต้องสละสิทธ์ิที่มีอยู่ก่อน ซึ่งการยืนยันสิทธ์ิและการสละสทิธ์ิจะต้องด าเนินการ
ผ่านระบบบริหารจัดการสิทธิ์ของ ทปอ. ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้เท่านั้น ท้ังนี้ การสละสิทธิ์ที่ได้รับแล้วเพื่อใช้สิทธิ์ใหม่          
จะกระท าได้เพียงครั้งเดียว การสละสิทธ์ินอกเหนือจากระยะเวลาไม่นับเป็นการสละสิทธ์ิในระบบกลาง  

4.2 ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบ        
ในภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิ์ เข้าศึกษา 
กรณีที่เสียค่าสมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
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5. วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก  
5.1 เกณฑ์การคัดเลือก 
 5.1.1 Portfolio  
 5.1.2 มีผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปนี้ 

TOEFL 

ไม่ต่ ากว่า 61 คะแนน          (Internet-based) 
ไม่ต่ ากว่า 173 คะแนน        (Computer-based) 
ไม่ต่ ากว่า 500 คะแนน        (Paper-based) 
ไม่ต่ ากว่า 500 คะแนน        (TOEFL ITP) 

หรือ 

หรือ 

หรือ 
หรือ 

IELTS ผลคะแนนเฉลี่ยรวม ไม่ต่ ากว่า 6.0  หรือ 

TU-GET ไม่ต่ ากว่า 500 คะแนน  

ในกรณีท่ีผู้สมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ข้างต้น แต่มีผลการเรียนระดับดีมาก คณะอาจ
รับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข โดยต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ดังน้ี 

TOEFL 

ไม่ต่ ากว่า 32 คะแนน          (Internet-based) 
ไม่ต่ ากว่า 97 คะแนน          (Computer-based) 
ไม่ต่ ากว่า 400 คะแนน        (Paper-based) 
ไม่ต่ ากว่า 400 คะแนน        (TOEFL ITP) 

หรือ 

หรือ 

หรือ 
หรือ 

IELTS ผลคะแนนเฉลี่ยรวม ไม่ต่ ากว่า 4.5 หรือ 

TU-GET ไม่ต่ ากว่า 400 คะแนน  

ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบถึงวันที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ยกเว้นผู้เข้าศึกษาชาวต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาหลัก ไม่ต้องยื่นผลสอบภาษาอังกฤษ) 

    5.2 เกณฑ์การพิจารณารับเข้าศึกษา 
5.2.1 ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าตาม เกณฑ์ที่โครงการฯ ก าหนด   
5.2.2 ยื่นคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือเทียบเท่า (โดยยื่นก่อนสอบสัมภาษณ์ 

และผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นผลสอบ)  
5.2.3 สอบสัมภาษณ์ เป็นภาษาอังกฤษและพิจารณาแฟ้มผลงานศิลปะ หากมีประกาศนียบัตร หรือรางวัล         

การประกวดที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ  
5.2.4 การพิจารณาและการตัดสินผลคัดเลือกของ คณะกรรมการคณะ/สถาบัน/มหาวิทยาลัย ถือเป็นท่ีสิ้นสุด  

5.3  เงื่อนไขอื่น ๆ  
5.3.1 ผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ต้องด าเนินการขั้นตอนต่าง ๆ ตามก าหนดการในประกาศนี้ และมาสอบสัมภาษณ์ในวัน 

และเวลาตามที่ก าหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธ์ิ  
5.3.2 ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะพิจารณาจากผู้สมัครที่มีคะแนนรวมเรียงตามล าดับ ตามเกณฑ์คะแนน      

ที่ก าหนด ตามจ านวนนักศึกษาท่ีรับได้ในแต่ละกลุ่มของแต่ละสาขา  
5.3.3 คะแนนสอบมาตรฐานที่ใช้ยื่นในการสมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ โดยจะน าผลคะแนนสอบ  

ครั้งท่ีดีที่สุดมาพิจารณาคัดเลือก  
5.3.4 ผู้สมัครที่ศึกษาในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาต้องยื่นใบรับรองจากโรงเรียนว่า

ก าลังศึกษาเกรด 12 หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับเกรด 12 ภายในเดือนพฤษภาคม 2564 พร้อมทั้ง 
ผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคการศึกษา เป็นหลักฐานประกอบการสมัคร  

5.3.5 ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยซึ่งเป็นโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการรับรองจาก
กระทรวงศึกษาธิการ หรือจากสถาบันในต่างประเทศจะต้องยื่นใบเทียบวุฒิการศึกษากับกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลักฐานในการสมัคร 
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5.3.6 ผู้สมัครที่ศึกษาในสถาบันในต่างประเทศที่ยังไม่จบการศึกษาต้องยื่นใบรับรองจากโรงเรียนว่าก าลังศึกษา          
เกรด 12 หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับเกรด 12 ภายในเดือนพฤษภาคม 2564 พร้อมทั้งผลการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคการศึกษา เป็นหลักฐานประกอบการสมัคร นอกจากนั้น ผู้สมัครจะต้องส่งหลักฐานการศึกษาให้คณะ
ภายในวันแรกของการเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2564 มิฉะนั้น ผู้สมัครจะหมดสิทธ์ิการเป็นนักศึกษาของโครงการฯ  

5.3.7 ผู้สมัครที่ศึกษาในระบบการศึกษาที่มิได้ค านวณค่า GPA จะต้องยื่นจดหมายรับรองการเรียนและ 
ความประพฤติจากอาจารย์ในสถาบันเดิม อย่างน้อย 1 ฉบับเป็นหลักฐานประกอบการสมัคร  

5.3.8 การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิ้นสุด  
5.3.9 ผู้สมัครไม่สามารถขอรับเงินค่าสมัครคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

6.  การรับสมัคร  
6.1 วิธีการสมัครและส่งเอกสาร 

ขั้นตอนที่  1  ผู้สมัครเข้าเว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
www.tds.tu.ac.th/uddi คลิกท่ีหัวข้อ Admission หรือ www.uddi.tds.tu.ac.th คลิกท่ีหัวข้อ Application 

ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนด (โปรดบันทึกข้อมูลการสมัครด้วย
ตนเอง และตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง) มหาวิทยาลัยจะถือว่าข้อมูลการสมัครที่บันทึกใน
ระบบ INTERNET เป็นส าคัญ 

ขั้นตอนที่ 3 ผู้สมัครน าใบช าระเงินค่าสมัครที่พิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต ไปยื่นช าระเงินค่า
สมัคร ผ่านระบบ Teller Payment เท่านั้น ที่ เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาท่ัวประเทศ ตามวันท่ีที่
ก าหนด โดยช าระค่าสมัครตามอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครที่ก าหนดพร้อมค่าธรรมเนียมธนาคาร อัตราตามที่ธนาคารก าหนด 
หากผู้สมัครรายใดมิได้ด าเนินการช าระเงินค่าสมัครผ่าน ระบบ Teller Payment ที่ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) ตามวันที่ที่ก าหนด จะถือว่าการกรอกข้อมูลการสมัครในระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตเป็นโมฆะ 

ขั้นตอนที่ 4 ผู้สมัครยื่นเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดให้กับโครงการฯ โดยสามารถยื่นได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 

 ส่งด้วยตนเอง ตามวันที่ท่ีรับสมัคร เวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ หรือ 

 ส่งทางไปรษณีย์ ตามวันที่ท่ีรับสมัคร โดยถือวันท่ีมีการประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ โดยระบุหน้าซอง ดังนี ้                                  
 
 
 
 

 
 6.2 ค่าสมัคร 1,000 บาท  

7.  ก าหนดการรับสมัคร  
 

รายละเอยีด Inter Portfolio 2 
Inter Program – 

admission 1 

 ผูส้มคัรลงทะเบยีนใชง้านระบบ          
 TCAS 64 ที ่student.mytcas.com 

5 ม.ค. 64 เปน็ตน้ไป 

 1. เปิดรับสมัคร 4 ม.ค. – 12 ก.พ. 64 1 มี.ค. – 1 เม.ย. 64 

 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 1 มี.ค. 64 19 เม.ย. 64 

 3. สอบสัมภาษณ์ 6 มี.ค. 64 23 เม.ย. 64 

 

โครงการหลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง (หลักสูตรนานาชาติ)  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  
99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 
โทรศัพท์ 02-986-9434, 02-986-9605-6 ต่อ 6110-6111 

 
 

http://www.tds.tu.ac.th/uddi
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รายละเอยีด Inter Portfolio 2 
Inter Program – 

admission 1 

 4. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก 23 มี.ค. 64 3 พ.ค. 64 

 5. ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์   
 Clearing House ท่ีเว็บไซต์ ของ ทปอ. 

10 - 11 พ.ค. 64 10 - 11 พ.ค. 64 

 6. ช าระค่าธรรมเนียมพิเศษเก็บแรกเข้า   
 จ านวนเงิน 20,000 บาท เพื่อยืนยันสิทธิ์ 
 เข้าศึกษา และทางโครงการฯ จะไม่คืน 
 เงินค่าธรรมเนียมไม่ว่ากรณีใด ๆ 

10 – 12 พ.ค. 64 10 – 12 พ.ค. 64 

 7. ผู้สมัครสละสิทธิ์ Clearing House         
 ท่ีเว็บไซต์ ของ ทปอ. 

12 – 13 มี.ค. 64 12 – 13 มี.ค. 64 

 8. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 26 พ.ค. 64 26 พ.ค. 64 

* ผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องด าเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบบริหารจัดการสิทธิ์ ของ ทปอ. (Clearing house) ตามช่วงเวลา 

ที่ก าหนด โดยขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาให้เป็นไปตามกระบวนการจัดการและขั้นตอนของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(ทปอ.) ก าหนด   

8. หลักฐานประกอบการสมัครที่ผู้สมัครจะต้องยื่นทั้งหมดให้กับโครงการฯ โดยลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
 8.1 หลักฐานการช าระเงินค่าสมัครออกโดย ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  จ านวน 1 ฉบับ 
 8.2 วุฒิการศึกษา  จ านวน 1 ฉบับ  
   8.2.1 ใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 หรือ 6 ภาคการศึกษา หรือวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า หรือ ส าเร็จการศึกษาระดับเกรด 12 (เทียบเท่าช้ัน ม.6) ในโรงเรียนนานาชาติที่กระทรวงศึกษา
รับรอง ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 
         8.2.2 ส าหรับผู้ สมั ครที่ ส า เร็ จการศึ กษาจากต่ างประเทศ  หลั กฐานการจบการศึ กษาตามประกาศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
พ.ศ. 2562 ตามเอกสารแนบท้าย และผลคะแนนสอบ NEW SAT หรือ GSAT หรือเทียบเท่า  
 หมายเหตุ  กรณีที่ผู้สมัครประสงค์จะยื่นคะแนนเฉลี่ยภาคการศึกษาใดที่ได้ศึกษาในต่างประเทศให้ยื่นเอกสารหลักฐาน
การเทียบคะแนนและเอกสารรับรองที่เป็นทางการในวันสอบสัมภาษณ์          
 8.3 ใบแสดงผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TU - GET หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือเทียบเท่า  จ านวน 1 ฉบบั    
 8.4 รูปถ่ายขนาด 2 น้ิว สวมชุดสุภาพ หน้าตรง ไม่สวมหมวก และแว่นตาด า ถ่ายไว้ ไม่เกิน 6 เดือน        จ านวน 1 รูป 
 8.5 บัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน 1 ฉบับ 
 8.6 ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร  จ านวน 1 ฉบับ 
 8.7 (ถ้ามี) ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ - สกุล เฉพาะกรณีที่ช่ือ - สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน    จ านวน 1 ฉบับ 
 8.8 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของบิดาและมารดา หรือ ผู้ปกครอง พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง      อย่างละ 1 ฉบับ 
 ผู้สมคัรตอ้งน าหลกัฐานตวัจรงิในข้อ 8.2, 8.3, 8.4, 8.6 และ 8.7 มาแสดงในวนัสอบสมัภาษณ ์นอกจากนี้ ผู้สมัครต้องน า 
Portfolio มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย    

9.   การจัดระดับพื้นฐานความรู้ภาษาต่างประเทศส าหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                                                          
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีการก าหนดให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกคนจะต้อง

เข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษและสมรรถนะ GREATS เพื่อน าไปใช้ในการประเมินระดับสมรรถนะ และทักษะที่จ าเป็น 
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ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา รวมทั้ง น าไปจัดท าระบบส าหรับการส่งเสริมการสร้างสมรรถนะตามแนวทาง GREATS เพื่อให้
นักศึกษาพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพสูงสุดตามศักยภาพของแต่ละคน ซึ่งน าไปสู่การเป็นผู้น ารุ่นใหม่ที่ประสบความส าเร็จ 
ในศตวรรษที่ 21  

10. เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
10.1 ต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามโครงการนี้
10.2 ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และหากปรากฏว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ไม่ส าเร็จการศึกษาตามที่ก าหนด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะไม่รับเข้าศึกษา  
10.3 การขึ้นทะเบียนนักศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2561 
หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด จะถือว่าการมีสิทธ์ิเข้าศึกษาในครั้งนี้ เป็นโมฆะ และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

11. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
นักศึกษาต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ดังต่อไปนี้ 
- ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาช้ันปริญญาตรี โครงการพิเศษ พ.ศ. 2553
- ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับปริญญา

ตรีและบัณฑิตศึกษา โครงการพิเศษ หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตร 
การออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2556 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี   พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 

 (รองศาสตราจารย์ ดร. ชาลี เจรญิลาภนพรัตน์) 
  รองอธิการบดีฝา่ยวิชาการ 
   ปฏิบัติการแทนอธิการบด ี
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