ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง การรับบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ประจาปีการศึกษา 2562 รอบ 2
โดยที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิตประจาปีการศึกษา 2562 รอบ 2 จึงขอประกาศรายละเอียดวิธีการรับสมัครและการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้
1. สถานที่จัดการเรียนการสอน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
2. สาขาวิชาที่รับสมัคร และจานวนการรับเข้าศึกษา ดังนี้
ระดับปริญญา
ระดับปริญญาเอก

สาขาวิชา

การดาเนินการเรียนการสอน

สหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง จันทร์ – ศุกร์ (ทวิภาค)
รวม
3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสทิ ธิสมัครสอบคัดเลือก

จานวนรับ
2
2

3.1 ต้องไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรงซึ่งจะเบียดเบียนหรือขัดขวางต่อการศึกษา
3.2 ต้องไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสือ่ มเสียอย่างร้ายแรง
3.3 ต้องไม่มีชื่อในทะเบียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือในสถาบันการศึกษาขั้นสูงในประเทศ
เว้นแต่สภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติให้เป็นกรณีพิเศษ
4. เงื่อนไขการรับสมัคร
4.1 ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริงหากตรวจสอบใน
ภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว่า ผู้นั้น ขาดคุณสมบัติและหมด
สิทธิเข้าศึกษา กรณีที่ชาระค่าสมัครแล้วจะไม่มีการคืนเงินค่าสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
4.2 ภายหลังการเสร็จสิ้นกระบวนการรับสมัคร หากผู้ผ่านการคัดเลือกมีจานวนน้อย คณะฯ ขอสงวนสิทธิใน
การพิจารณายกเลิกการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษานั้น โดยจะทาการคืนค่าสมัครสอบให้กับผู้สมัคร
5. การรับสมัคร
รับสมัครผ่านระบบ INTERNET บัดนี้ – วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562
การชาระเงินค่าสมัคร

บัดนี้ – วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562

หน้า 1 จาก 7

ขั้นตอนการรับสมัคร
5.1 ศึกษารายละเอียดในประกาศรับสมัครฯ นี้ (โปรดพิมพ์ / อ่าน และศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ด้วยตนเอง อย่าง
ละเอียดเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง)
5.2 เปิดเว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (www.tds.tu.ac.th)
คลิกที่หัวข้อ “การรับสมัคร” และ “ระดับบัณฑิตศึกษา”
5.3 กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กาหนด (โปรดบันทึกข้อมูลการสมัครด้วย
ตนเอง และตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง) มหาวิทยาลัยจะถือว่าข้อมูล
การสมัครที่บันทึกในระบบ INTERNET เป็นสาคัญ
5.4 ชาระเงิน (โปรดตรวจสอบหลั กฐานการช าระเงิ นค่า สมั ครให้ถูกต้ องตรงตามข้อมู ล ที่ ทาการสมั ค รให้
เรียบร้อยและเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อประโยชน์ของตนเอง)
5.5 หลักฐานประกอบการรับสมัครที่ต้องทาการยื่นในระบบรับสมัคร ได้แก่
(1) รูปถ่ายสี หรือ ขาวดา (หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดา)
(2) สาเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ 1 ฉบับ
(3) สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
(4) สาเนาปริญญาบัตร หรือสาเนาหนังสือสาคัญ จานวน 1 ฉบับ
(5) สาเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) 1 ฉบับ
(6) สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล, ยศ (ถ้ามี) 1 ฉบับ
(7) เอกสารหลักฐานแสดงการโอนเงินค่าสมัครสอบ
(8) ผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS ผลสอบ ต้องไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันสมัคร
(ยกเว้นผู้ที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ ในระยะเวลาที่ไม่เกิน 2 ปีนบั
ถึงวันสมัคร)
(9) หนังสือให้คารับรอง (Confidential Recommendations) จานวน 2 ฉบับ รายละเอียดตามแนบ
ท้ายประกาศ
(10) เอกสารเค้าโครงการวิจัยที่คาดว่าจะทาวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอบเขตการวิจัย ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ระเบียบวิธีวิจัย ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เอกสารอ้างอิง
หมายเหตุ ให้ผู้สมัครทาการรับรองสาเนาในเอกสารทุกฉบับ
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6. อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร
1,000 บาท
7. การทดสอบภาษาอังกฤษ
7.1 ผู้สมัครจะต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามข้อกาหนดในคุณสมบัติเฉพาะ หรือเงื่อนไขการสมัคร
เข้ารับการคัดเลือกของแต่ละหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษา หรือนาไปให้กรรมการในวันสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
(1) ผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ ในระยะเวลาที่ไม่เกิน 2 ปี นับ
จากวันที่สาเร็จการศึกษาถึงวันที่สมัครเข้าศึกษา ไม่ต้องยื่นผลสอบ
(2) สาหรับผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่สอนโดยใช้ภาษาภาษาไทย ต้องส่ง ผลทดสอบ
ภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันสมัคร โดยไม่
กาหนดคะแนนขั้นต่า ก่อนสาเร็จการศึกษาต้องมีคะแนนภาษาต่างประเทศอย่างใดอย่างหนึ่ง ตาม
ระดับคะแนนที่กาหนด ได้แก่
- TU-GET (Paper-based) ไม่ต่ากว่า 550 คะแนน หรือ
- TU-GET (Computer-based) ไม่ตากว่า 79 คะแนน หรือ
- TOEFL (Paper-based) หรือ TOEFL-ITP (Institutional Testing Program) ไม่ต่ากว่า 550 คะแนน หรือ
- TOEFL (Internet-based) ไม่ต่ากว่า 79 คะแนน หรือ
- IELTS ระดับ 6.5 ขึ้นไป
(3) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้บริการจัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษให้แก่บุคคลทั่วไป TU-GET
(Thammasat University – Graduate English Test) จัดโดยสถาบันภาษา สามารถสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สานักงานเลขานุการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30-18.30 น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.00 น.
(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) โทร. 0-2623-5134, 08-7972-7755 โทรสาร 0-2623-5138 E-mail:
tugetlitu@gmail.com
8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน สัมภาษณ์ แผนผังที่นั่งสอบ
8.1 เอกสารที่ต้องนาไปในวันสอบคือ บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่มีรูปถ่าย ลายมือชื่อ
และมีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก ระบุชัดเจนเท่านั้น โดยจะต้องเป็นบัตรตัวจริงและยังไม่หมดอายุ
8.2 กรณีที่ผู้เข้าสอบไม่นาบัตรตามข้อ 8.1 ไปแสดงในวันสอบ มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ
ทั้งสิ้นและจะถูกตัดสิทธิในการสอบครั้งนี้
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8.3 หากผู้ใดทาการทุจริต หรือ ร่วมกระทาการทุจริตในการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะถูกตัดสิทธิ
ในการสอบและการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกกรณี
9. การกาหนดวันสอบ วิชาสอบ วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ผลการสอบ
ดูรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศ และปฏิทินกาหนดการฯ
10. การขึ้นทะเบียนนักศึกษา
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา จะต้องนาหลักฐานการสาเร็จการศึกษามามอบให้มหาวิทยาลัยในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยมหาวิทยาลัยจะประกาศรายละเอียดและกาหนดการต่าง ๆ ที่นักศึกษาใหม่ต้องทราบและต้องปฏิบัติ
ทาง www.tds.tu.ac.th
11. เงื่อนไขของผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
11.1 ผู้ที่ผ่านการรับเข้าศึกษาต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนกาหนด ภายใน
14 วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษา เว้นแต่กรณีมีเหตุผลความจาเป็นนายทะเบียนอาจอนุญาตผ่อนผันการขึ้นทะเบียนได้ แต่
ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาแรก ผู้ที่ผ่านการรับเข้าศึกษาโดยใช้วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศต้องยื่น
ใบสาคัญแสดงวุฒิการศึกษาต่อคณะในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วย แต่หากยังไม่สามารถนาส่งได้นายทะเบียนอาจผ่อนผัน
ให้นามาส่งในภายหลัง แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาแรก หากพ้นกาหนดเวลาที่ผ่อนผันให้แล้วยังไม่อาจ
นาส่งได้ให้นายทะเบียนเพิกถอนการขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษา
11.2 ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสังกัดหลักสูตรใดแล้วจะย้ายหลักสูตรมิได้ เว้นแต่จะมีเหตุผลและความจาเป็น ให้
นักศึกษายื่นคาร้องพร้อมแสดงเหตุผลต่อคณบดีเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการประจาคณะ
การขอย้ายหลักสูตรจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะของหลักสูตรที่จะขอย้ายไปศึกษา และให้นับ
ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่การศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วยเมื่อได้รับความเห็นชอบตามวรรคสองแล้วให้นับระยะเวลาการศึกษา ตั้งแต่
เป็นนักศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย
11.3 หากมีการตรวจพบว่าผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม หรือได้ใช้เอกสาร
หลักฐาน ประกอบการขึ้นทะเบียนอันเป็นเท็จ ให้นายทะเบียนเสนอต่ออธิการบดีเพิกถอนการขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษาผู้นั้น
หากมีกรณีตามวรรคหนึ่งปรากฏขึ้นกับผู้ที่สาเร็จการศึกษาไปแล้ว ให้อธิการบดีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพิกถอนปริญญาบัตรของผู้นั้น

ประกาศ ณ วันที่

มิถุนายน พ.ศ. 2562

(รองศาสตราจารย์ ดร. ชาลี เจริญลาภนพรัตน์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี
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เอกสารแนบท้าย รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ กาหนดการสอบ วิชาที่สอบ
ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
ภาษาอังกฤษ:
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
ชื่อย่อ (ไทย):
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):
ชื่อย่อ (อังกฤษ):
รูปแบบของหลักสูตร
ระยะเวลาศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง
Doctor of Philosophy Program in Integrated Science of Built Environment
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง)
ปร.ด. (สหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง)
Doctor of Philosophy (Integrated Science of Built Environment)
Ph. D. (Integrated Science of Built Environment)

แบบ 1.1 และ 2.1 ศึกษา 3 ปี
แบบ 2.2 ศึกษา 3.5 ปี
ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
การรับเข้าศึกษา นักศึกษาชาวไทย และนักศึกษาต่างชาติ
วัน-เวลา ในการดาเนินการเรียนการสอน
วันเวลาราชการปกติ เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.
จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
48 / 72 หน่วยกิต
2. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ผู้เข้าศึกษาต้องเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการศึกษา ดังนี้
1. ค่าจดทะเบียนลักษณะวิชา

หน่วยกิตละ

2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ

ภาคการศึกษาละ

4,000 บาท
30,000 บาท

3. ค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ค่าบารุงห้องสมุด

ปีการศึกษาละ

4,000 บาท

- ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครือข่าย

ปีการศึกษาละ

1,600 บาท
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- ค่าบารุงมหาวิทยาลัย (สาหรับชาวไทย)

ปีการศึกษาละ

1,500 บาท

- ค่าบารุงมหาวิทยาลัย (สาหรับชาวต่างชาติ) ปีการศึกษาละ

15,000 บาท

- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา (เก็บครั้งเดียว)

1,000 บาท

3. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
และมีคุณสมบัติ ดังนี้
แผนการศึกษา แบบ 1.1 (ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท ทาวิทยานิพนธ์อย่างเดียว)
1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน
การผังเมือง การออกแบบชุมชนเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2) มีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25 จาก 4.00 จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศซึ่ง สภา
มหาวิทยาลัยรับรองวิทยะฐานะ
3) ต้องมีความรู้ด้านการวิจัย และเคยผ่านงานวิจัยที่เป็นวิทยานิพนธ์มาแล้ว หรือมีประสบการณ์ด้านงานวิจัย
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และในการเลือกแผนการศึกษา ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง
แผนการศึกษา แบบ 2.1 (ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโทศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์)
1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน
การผังเมืองการออกแบบชุมชนเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2) มีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25 จาก 4.00 จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภา
มหาวิทยาลัยรับรองวิทยะฐานะ
แผนการศึกษา แบบ 2.2 (ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรีศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์)
1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน
การผังเมือง การออกแบบชุมชนเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2) มีผลการเรียนเกียรตินิยมอันดับ 1 หรืออันดับ 2 หรือ มีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จาก 4.00 จาก
สถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยะฐานะ
4. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
1. หากผู้ สมัครมีอาจารย์ที่ ปรึกษาที่ เป็น คณาจารย์ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง จะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ
2. หากผู้สมัครมีผลคะแนนภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
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5. ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือก
กาหนดการ

การดาเนินการ
วันสมัคร online
บัดนี้ – วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562
วันชาระเงิน
บัดนี้ – วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562
เกณฑ์การพิจารณา
สอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์ อบข้อเขียนและสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ทาง www.tds.tu.ac.th
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562
การขึ้นทะเบียนนักศึกษา
ประกาศให้ทราบอีกครั้ง
วันเปิดภาคการศึกษา
สิงหาคม 2562
หมายเหตุ กาหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. วิชาที่สอบ
ความรู้และความถนัดในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง
7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา 02-986-9605-6 ต่อ 3034
www.tds.tu.ac.th

Email info@ap.tu.ac.th

Facebook

www.facebook.com/aptu.community
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