ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร3
เรื่อง การรับบุคคลเข=าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
คณะสถาปDตยกรรมศาสตร3และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร3 ศูนย3รังสิต
ประจำปKการศึกษา 2563 รอบ 2
โดยที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร: เห็นสมควรเป?ดรับสมัครบุคคลเข#าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสถาปIตยกรรมศาสตร:
และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร: ศูนย:รังสิต ประจำปQการศึกษา 2563 จึงขอประกาศรายละเอียดวิธีการรับสมัคร
และการสอบคัดเลือก ดังตVอไปนี้
1. สถานที่จัดการเรียนการสอน คณะสถาปIตยกรรมศาสตร:และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร: ศูนย:รังสิต
2. สาขาวิชาที่รับสมัคร และจำนวนการรับเข#าศึกษา ดังนี้
ระดับปริญญา
สาขาวิชา
การดำเนินการเรียนการสอน
ระดับปริญญาเอก
สหวิทยาการสภาพแวดล#อมสรรค:สร#าง จันทร: – ศุกร: (ทวิภาค)
ระดับปริญญาโท
สถาปIตยกรรม
จันทร: – ศุกร: (ทวิภาค)
การผังเมือง
เสาร: (ทวิภาค)
นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย: เสาร: (ทวิภาค)
รวม

จำนวนรับ
1
39
9
4
53

3. คุณสมบัติทั่วไปของผู=มีสิทธิส์ มัครสอบคัดเลือก
(1) ต#องไมVเปbนโรคติดตVออยVางร#ายแรงซึ่งจะเบียดเบียนหรือขัดขวางตVอการศึกษา
(2) ต#องไมVเปbนผู#มีความประพฤติเสื่อมเสียอยVางร#ายแรง
(3) ต#องไมVมีชื่อในทะเบียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร: หรือในสถาบันการศึกษาขั้นสูงในประเทศ
เว#นแตVสภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติให#เปbนกรณีพิเศษ
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4. เงื่อนไขการรับสมัคร
(1) ผู#สมัครต#องตรวจสอบและรับรองตนเองวVามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริงหากตรวจสอบใน
ภายหลังพบวVาผู#สมัครรายใดมีคุณสมบัติไมVตรงตามประกาศรับสมัครจะถือวVา ผู#นั้น ขาดคุณสมบัติและ
หมดสิทธิเ์ ข#าศึกษา กรณีที่ชำระคVาสมัครแล#วจะไมVมีการคืนเงินคVาสมัครให# ไมVวVากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
(2) ภายหลังการเสร็จสิ้นกระบวนการรับสมัคร หากผู#ผVานการคัดเลือกมีจำนวนน#อย คณะฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการ
พิจารณายกเลิกการจัดการเรียนการสอนในปQการศึกษานั้น โดยจะทำการคืนคVาสมัครสอบให#กับผู#สมัคร
5. การรับสมัคร
รับสมัครผVานระบบ INTERNET
ระดับปริญญาเอก เปXดรับสมัครตั้งแตZบัดนี้ – 14 พฤษภาคม 2563
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสภาพแวดล#อมสรรค:สร#าง
ระดับปริญญาโท เปXดรับสมัครตั้งแตZบัดนี้ – 3 กรกฎาคม 2563
- สถาปIตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
- การผังเมืองมหาบัณฑิต
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย:
การชำระเงินคVาสมัคร รับชำระเงินตามเวลาทำการของธนาคาร ตามกำหนดการของแตVละหลักสูตร
ขั้นตอนการรับสมัคร
(1) ศึกษารายละเอียดในประกาศรับสมัครฯ นี้ (โปรดพิมพ: / อVาน และศึกษาข#อมูลตVาง ๆ ด#วยตนเอง อยVาง
ละเอียดเพื่อผลประโยชน:ของตนเอง)
(2) เป?ดเว็บไซต:คณะสถาปIตยกรรมศาสตร:และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร: (www.tds.tu.ac.th)
คลิกที่หัวข#อ “รับสมัครนักศึกษาใหมVระดับบัณฑิตศึกษา”
(3) กรอกข#อความให#ถูกต#องและครบถ#วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด (โปรดบันทึกข#อมูลการสมัครด#วย
ตนเอง และตรวจสอบข#อมูลตVาง ๆ อยVางละเอียดเพื่อประโยชน:ของตนเอง) มหาวิทยาลัยจะถือวVาข#อมูล
การสมัครที่บันทึกในระบบ INTERNET เปbนสำคัญ
(4) ชำระเงิน (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินคVาสมัครให#ถูกต#องตรงตามข#อมูลที่ทำการสมัครให#
เรียบร#อยและเก็บไว#เปbนหลักฐาน เพื่อประโยชน:ของตนเอง)
(5) หลักฐานประกอบการรับสมัครที่ต#องทำการยื่นในระบบรับสมัคร ได#แกV
• รูปถVายสี หรือ ขาวดำ (หน#าตรง ไมVสวมหมวก ไมVใสVแวVนตาดำ)
• สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข#าราชการ 1 ฉบับ
• สำเนาทะเบียนบ#าน 1 ฉบับ
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•
•
•
•
•

สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือสำคัญ จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) 1 ฉบับ
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล, ยศ (ถ#ามี) 1 ฉบับ
เอกสารหลักฐานแสดงการโอนเงินคVาสมัครสอบ
ผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS ผลสอบ ต#องไมVเกิน 2 ปQนับถึงวันสมัคร
(ยกเว#นผู#ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่สอนโดยใช#ภาษาอังกฤษ ในระยะเวลาที่ไมVเกิน 2 ปQนับถึงวันสมัคร)
• หนังสือให#คำรับรอง (Confidential Recommendations) จำนวน 2 ฉบับ รายละเอียดตามแนบท#ายประกาศ
• เอกสารเค#าโครงการวิจัยที่คาดวVาจะทำวิทยานิพนธ: ประกอบด#วย ชื่อเรื่อง หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค:ของการวิจัย ขอบเขตการวิจัย ทฤษฎีที่เกี่ยวข#อง ระเบียบวิธีวิจัย ผลที่คาดวVาจะได#รับ
เอกสารอ#างอิง (เฉพาะระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโท หลักสูตรการผังเมือง แผน ก แบบ ก1)
หมายเหตุ ให#ผู#สมัครทำการรับรองสำเนาในเอกสารทุกฉบับ
6. อัตราคZาธรรมเนียมการสมัคร
(1) คVาสมัครสอบระดับปริญญาโท
(2) คVาสมัครสอบระดับปริญญาเอก

500 บาท
1,000 บาท

7. การทดสอบภาษาอังกฤษ
(1) ผู#สมัครจะต#องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามข#อกำหนดในคุณสมบัติเฉพาะ หรือเงื่อนไขการสมัคร
เข#ารับการคัดเลือกของแตVละหลักสูตรที่สมัครเข#าศึกษา หรือนำไปให=กรรมการในวันสอบสัมภาษณ3 ดังนี้
• ผู#สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่สอนโดยใช#ภาษาอังกฤษ ในระยะเวลาที่ไมVเกิน 2 ปQ นับจาก
วันที่สำเร็จการศึกษาถึงวันที่สมัครเข#าศึกษา ไมVต#องยื่นผลสอบ
• สำหรั บ ผู # ส มั ค รสำเร็ จ การศึ ก ษาจากหลั ก สู ต รที ่ ส อนโดยใช# ภ าษาภาษาไทย ต# อ งสV ง ผลทดสอบ
ภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS ต#องไมVเกิน 2 ปQนับถึงวันสมัคร โดยไมVกำหนดคะแนน
ขั้นต่ำ แตVหากได#คะแนนเกินเกณฑ:มาตรฐาน ไมVต#องลงเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ได#แกV TU-GET
ไมVต่ำกวVา 550 คะแนน หรือ TOEFL สำหรับข#อสอบ Paper-based ไมVต่ำกวVา 550 คะแนน หรือ
Computer-based ไมVต่ำกวVา 213 คะแนน หรือ Internet-based ไมVต่ำกวVา 79 คะแนน หรือ IELTS
ไมVต่ำกวVาระดับ 6.5

หน#า 3 จาก 17

• มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร: ใ ห# บ ริ ก ารจั ด ทดสอบความรู # ภ าษาอั ง กฤษให# แ กV บ ุ ค คลทั ่ ว ไป TU-GET
(Thammasat University – Graduate English Test) จัดโดยสถาบันภาษา สามารถสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได#ที่ สำนักงานเลขานุการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร: ทVาพระจันทร: วันจันทร: – วันศุกร:
เวลา 08.30-18.30 น. วันเสาร: – วันอาทิตย: เวลา 08.30 – 16.00 น. (เว#นวันหยุดนักขัตฤกษ:) โทร.
0-2623-5134, 08-7972-7755 โทรสาร 0-2623-5138 E-mail: tugetlitu@gmail.com
8. การประกาศรายชื่อผู=มสี ิทธิส์ อบข=อเขียน สัมภาษณ3 แผนผังที่นั่งสอบ
(1) เอกสารที่ต#องนำไปในวันสอบคือ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่มีรูปถVาย ลายมือชื่อ
และมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ระบุชัดเจนเทVานั้น โดยจะต#องเปbนบัตรตัวจริงและยังไมVหมดอายุ
(2) กรณีที่ผู#เข#าสอบไมVนำบัตรตามข#อ 8 (1) ไปแสดงในวันสอบ มหาวิทยาลัยจะไมVอนุญาตให#เข#าสอบไมVวVากรณีใด ๆ
ทั้งสิ้นและจะถูกตัดสิทธิใ์ นการสอบครั้งนี้
(3) หากผู#ใดทำการทุจริต หรือ รVวมกระทำการทุจริตในการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร: จะถูกตัดสิทธิ์
ในการสอบและการเข#าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร:ทุกกรณี
9. การกำหนดวันสอบ วิชาสอบ วันประกาศรายชือ่ ผูม= สี ทิ ธิส์ อบ ผลการสอบ
ดูรายละเอียดในเอกสารแนบท#ายประกาศ และปฏิทินกำหนดการฯ
10. การขึ้นทะเบียนนักศึกษา
ผู#ที่ผVานการคัดเลือกเข#าศึกษา จะต#องนำหลักฐานการสำเร็จการศึกษามามอบให#มหาวิทยาลัยในวันขึ้นทะเบียน
เปbนนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยมหาวิทยาลัยจะประกาศรายละเอียดและกำหนดการตVาง ๆ ที่นักศึกษาใหมV
ต#องทราบและต#องปฏิบัติทาง www.tds.tu.ac.th
11. เงื่อนไขของผู=มสี ิทธิข์ ึ้นทะเบียนเปfนนักศึกษา
(1) ผู#ที่ผVานการรับเข#าศึกษาต#องขึ้นทะเบียนเปbนนักศึกษาตามหลักเกณฑ:และวิธีการที่นายทะเบียนกำหนด
ภายใน 14 วันนับแตVวันเป?ดภาคการศึกษา เว#นแตVกรณีมีเหตุผลความจำเปbนนายทะเบียนอาจอนุญาตผVอนผัน
การขึ้นทะเบียนได# แตVต#องไมVเกินภาคการศึกษาที่ 1 ของปQการศึกษาแรก
ผู#ที่ผVานการรับเข#าศึกษาโดยใช#วุฒิการศึกษาจากตVางประทศต#องยื่นใบสำคัญแสดงวุฒิการศึกษาตVอคณะในวัน
ขึ้นทะเบียนเปbนนักศึกษาด#วย แตVหากยังไมVสามารถนำสVงได#นายทะเบียนอาจผVอนผันให#นำมาสVงในภายหลัง
แตVต#องไมVเกินภาคการศึกษาที่ 1 ของปQการศึกษาแรก หากพ#นกำหนดเวลาที่ผVอนผันให#แล#วยังไมVอาจนำสVงได#
ให#นายทะเบียนเพิกถอนการขึ้นทะเบียนการเปbนนักศึกษา
(2) ผู#ที่ขึ้นทะเบียนเปbนนักศึกษาสังกัดหลักสูตรใดแล#วจะย#ายหลักสูตรมิได# เว#นแตVจะมีเหตุผลและความจำเปbน
ให#นักศึกษายืน่ คำร#องพร#อมแสดงเหตุผลตVอคณบดีเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะ
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การขอย#ายหลักสูตรจะต#องได#รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะของหลักสูตรที่จะขอย#าย
ไปศึกษา และให#นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแตVการศึกษาในหลักสูตรเดิมด#วย
เมื่อได#รับความเห็นชอบตามวรรคสองแล#วให#นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแตVเปbนนักศึกษาในหลักสูตรเดิมด#วย
(3) หากมีการตรวจพบวVาผู#ซึ่งได#ขึ้นทะเบียนเปbนนักศึกษาไมVมีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต#องห#ามตามข#อ 22 หรือ
ได#ใช#เอกสารหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนอันเปbนเท็จ ให#นายทะเบียนเสนอตVออธิการบดีเพิกถอนการ
ขึ้นทะเบียนการเปbนนักศึกษาผู#นั้น
หากมีกรณีตามวรรคหนึ่งปรากฎขึ้นกับผู#ที่สำเร็จการศึกษาไปแล#ว ให#อธิการบดีเสนอตVอสภามหาวิทยาลัย
เพิกถอนปริญญาบัตร ของผู#นั้น

ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารย: ดร. ชาลี เจริญลาภนพรัตน:)
รองอธิการบดีฝõายวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี
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เอกสารแนบท=าย รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ กำหนดการสอบ วิชาที่สอบ
ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสภาพแวดล=อมสรรค3สร=าง
คณะสถาปDตยกรรมศาสตร3และการผังเมือง
1. ข=อมูลทั่วไป
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสภาพแวดล#อมสรรค:สร#าง
ภาษาอังกฤษ:
Doctor of Philosophy Program in Integrated Science of Built Environment
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สหวิทยาการสภาพแวดล#อมสรรค:สร#าง)
ชื่อยVอ (ไทย):
ปร.ด. (สหวิทยาการสภาพแวดล#อมสรรค:สร#าง)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Doctor of Philosophy (Integrated Science of Built Environment)
ชื่อยVอ (อังกฤษ): Ph. D. (Integrated Science of Built Environment)
รูปแบบของหลักสูตร
ระยะเวลาศึกษา แบบ 1.1 และ 2.1 ศึกษา 3 ปQ
แบบ 2.2 ศึกษา 3.5 ปQ
ภาษาที่ใช#
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
การรับเข#าศึกษา นักศึกษาชาวไทย และนักศึกษาตVางชาติ
วัน-เวลา ในการดำเนินการเรียนการสอน
วันเวลาราชการปกติ เรียนวันจันทร: – วันศุกร: เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.
จำนวนหนAวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
48 / 72 หนVวยกิต
2. คZาใช=จZายในการศึกษา
ผู#เข#าศึกษาต#องเสียคVาใช#จVายตVาง ๆ ในการศึกษา ดังนี้
(1) คVาจดทะเบียนลักษณะวิชา
(2) คVาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ
(3) คVาธรรมเนียมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร:
• คVาบำรุงห#องสมุด
• คVาธรรมเนียมการใช#บริการเครือขVาย
• คVาบำรุงมหาวิทยาลัย (สำหรับชาวไทย)
• คVาบำรุงมหาวิทยาลัย (สำหรับชาวตVางชาติ)
• คVาขึ้นทะเบียนนักศึกษา (เก็บครั้งเดียว)
หน#า 6 จาก 17

หนVวยกิตละ
ภาคการศึกษาละ

4,000 บาท
30,000 บาท

ปQการศึกษาละ
ปQการศึกษาละ
ปQการศึกษาละ
ปQการศึกษาละ

4,000
1,600
1,500
15,000
1,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3. คุณสมบัติผู=เข=าศึกษา
คุณสมบัติของผู#เข#าศึกษาต#องเปbนไปตามข#อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร: วVาด#วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2561 ข#อ 21 – 23 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
แผนการศึกษา แบบ 1.1 (ผู=เข=าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท ทำวิทยานิพนธ3อยZางเดียว)
(1) เปbนผู#สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาที่เกี่ยวข#อง เชVน สถาปIตยกรรม สถาปIตยกรรม
ภายในการผังเมือง การออกแบบชุมชนเมือง ภูมิสถาปIตยกรรม การพัฒนาอสังหาริมทรัพย:
(2) มีคะแนนเฉลี่ยไมVน#อยกวVา 3.25 จาก 4.00 จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือตVางประเทศซึ่งสภา
มหาวิทยาลัยรับรองวิทยะฐานะ
(3) ต#องมีความรู#ด#านการวิจัย และเคยผVานงานวิจัยที่เปbนวิทยานิพนธ:มาแล#ว หรือมีประสบการณ:ด#าน
งานวิ จ ั ย ในสาขาวิ ช าที ่ เ กี ่ ย วข# อ ง และในการเลื อ กแผนการศึ ก ษา ต# อ งผV า นการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข#อง
แผนการศึกษา แบบ 2.1 (ผู=เข=าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโทศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ3)
(1) เปbนผู#สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาที่เกี่ยวข#อง เชVน สถาปIตยกรรม สถาปIตยกรรม
ภายใน การผังเมืองการออกแบบชุมชนเมือง ภูมิสถาปIตยกรรม การพัฒนาอสังหาริมทรัพย:
(2) มีคะแนนเฉลี่ยไมVน#อยกวVา 3.25 จาก 4.00 จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือตVางประเทศซึ่งสภา
มหาวิทยาลัยรับรองวิทยะฐานะ
แผนการศึกษา แบบ 2.2 (ผู=เข=าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรีศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ3)
(1) เปbนผู#สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข#อง เชVน สถาปIตยกรรม สถาปIตยกรรม
ภายใน การผังเมือง การออกแบบชุมชนเมือง ภูมิสถาปIตยกรรม การพัฒนาอสังหาริมทรัพย:
(2) มีผลการเรียนเกียรตินิยมอันดับ 1 หรืออันดับ 2 หรือ มีคะแนนเฉลี่ยไมVน#อยกวVา 3.50 จาก 4.00 จาก
สถาบันการศึกษาในประเทศหรือตVางประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยะฐานะ
4. การคัดเลือกผู=เข=าศึกษา
(1) หากผู#สมัครมีอาจารย:ที่ปรึกษาที่เปbนคณาจารย:ในคณะสถาปIตยกรรมศาสตร:และการผังเมือง จะได#รับการ
พิจารณาเปbนพิเศษ
(2) ผู#เข#าศึกษาต#องสVงผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบ ต#องไมVเกิน 2 ปQนับถึงวัน
สมัคร) หากมีคะแนนที่ผVานเกณฑ:จะได#รับการพิจารณาเปbนพิเศษ
(3) ผู#เข#าศึกษาจะต#องเลือกแผนการศึกษา ตั้งแตVสมัครเข#าศึกษา และต#องสVงหัวข#อ/ ข#อเสนอวิทยานิพนธ: ให#แกV
คณะกรรมการที่เกี่ยวข#อง
(4) ผู#เข#าศึกษาต#องผVานการสอบข#อเขียนและการสอบสัมภาษณ:
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5. ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือก
กำหนดการ
วันสมัคร online

การดำเนินการ
ตั้งแตVบัดนี้ – วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม 2563
ตั้งแตVบัดนี้ – วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม 2563
วันชำระเงิน
รับชำระเงินตามเวลาทำการของธนาคาร
เกณฑ:การพิจารณา
สอบข#อเขียน และ สอบสัมภาษณ:
วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู#มีสิทธิ์สอบข#อเขียนและสัมภาษณ:
ทาง www.tds.tu.ac.th
สอบข#อเขียนและสัมภาษณ:
วันศุกร:ที่ 5 มิถุนายน 2563
ประกาศรายชื่อผู#มีสิทธิ์เข#าศึกษา
วันศุกร: ที่ 12 มิถุนายน 2563
การขึ้นทะเบียนนักศึกษา
ประกาศให#ทราบอีกครั้ง
วันเป?ดภาคการศึกษา
สิงหาคม 2563
หมายเหตุ กำหนดการดังกลVาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได#ตามความเหมาะสม

6. วิชาที่สอบ
ความรู#และความถนัดในสาขาที่เกี่ยวข#องกับสภาพแวดล#อมสรรค:สร#าง
7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
เจ#าหน#าที่บัณฑิตศึกษา 02-986-9605-6 ตVอ 3034
www.tds.tu.ac.th Email tds.graduate@gmail.com
Facebook
www.facebook.com/aptu.community
https://www.facebook.com/TDSGraduatePrograms
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เอกสารแนบท=าย รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ กำหนดการสอบ วิชาที่สอบ
ระดับปริญญาโท หลักสูตรสถาปDตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
คณะสถาปDตยกรรมศาสตร3และการผังเมือง
1. ข=อมูลทั่วไป
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
หลักสูตรสถาปIตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ:
Master of Architecture Program
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
สถาปIตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อยVอ (ไทย):
สถ.ม.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Master of Architecture
ชื่อยVอ (อังกฤษ): M. Arch.
รูปแบบของหลักสูตร
ระยะเวลาศึกษา 2 ปQ (ปQการศึกษาละ 2 ภาค มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร#อนในการเรียนชั้นปQที่ 1)
ภาษาที่ใช#
ภาษาไทย / อังกฤษ
การรับเข#าศึกษา ผู#สมัครที่มีสัญชาติไทย
วัน-เวลา ในการดำเนินการเรียนการสอน
วันเวลาราชการปกติ
จำนวนหนAวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
48 หนVวยกิต
2. คZาใช=จZายในการศึกษา
ผู#เข#าศึกษาต#องเสียคVาใช#จVายตVาง ๆ ในการศึกษา ดังนี้
(1) คVาจดทะเบียนลักษณะวิชา
หนVวยกิตละ
2,800 บาท
(2) คVาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ
ภาคการศึกษาละ
20,000 บาท
(3) คVาธรรมเนียมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร:
• คVาบำรุงห#องสมุด
ปQการศึกษาละ
4,000 บาท
• คVาธรรมเนียมการใช#บริการเครือขVาย
ปQการศึกษาละ
1,600 บาท
• คVาบำรุงมหาวิทยาลัย
ปQการศึกษาละ
1,500 บาท
• คVาขึ้นทะเบียนนักศึกษา (เก็บครั้งเดียว)
1,000 บาท
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3. คุณสมบัติผู=เข=าศึกษา
คุณสมบัติของผู#เข#าศึกษาต#องเปbนไปตามข#อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร: วVาด#วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2561 ข#อ 21 – 23 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เปbนผู#สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปIตยกรรม จากมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร: หรือ
(2) เปbนผู#สำเร็จการศึกษาไมVต่ำกวVาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศจากสถาบันการศึกษาที่
สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะโดยได#ศึกษาวิชาสถาปIตยกรรมเปbนวิชาหลัก และเปbนหลักสูตรปริญญาตรีทาง
สถาปIตยกรรมที่ได#รับรองจากสภาสถาปนิกเทVานั้น โดยหนVวยกิต ปริญญาตรีขั้นต่ำที่สามารถมานับรวมเพื่อให#
ผVานเกณฑ:หลักสูตร >5 ปQ (ตามเกณฑ:สภาสถาปนิก) และต#องมีคVาระดับเฉลี่ยสะสมไมVต่ำกวVา 2.50 หรือมี
ประสบการณ:ในการทำงานไมVน#อยกวVา 1 ปQ ในด#านสถาปIตยกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข#อง
4. การคัดเลือกผู=เข=าศึกษา
(1) ผู#เข#าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปIตยกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร:ภายใน
ระยะเวลาไมVเกิน 1 ปQ นับจากวันที่สำเร็จการศึกษา ได=รับการยกเว=นการสอบข=อเขียน แตVจะต#องผVานการสอบสัมภาษณ:
หากผู#ที่มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมต่ำกวVา 2.50 จะต#องทดลองเรียนในภาคการศึกษาปกติภาคแรกเปbนเวลาหนึ่ง
ภาคการศึกษา และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาดังกลVาวแล#ว จะต#องสอบได#คะแนนเฉลี่ยสะสมไมVต่ำกวVา 3.00 จึงจะมี
สิทธิศ์ ึกษาตVอจนครบตามหลักสูตร
(2) ผู#สำเร็จการศึกษาไมVต่ำกวVาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศจากสถาบันการศึกษาที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ โดยได#ศึกษาวิชาสถาปIตยกรรมเปbนวิชาหลัก และเปbนหลักสูตรปริญญาตรีทาง
สถาปIตยกรรมที่ได#รับรองจากสภาสถาปนิกเทVานั้น จะต#องผVานการคัดเลือกการสอบข#อเขียน และผVานการสอบสัมภาษณ:
5. ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือก
กำหนดการ
การดำเนินการ
วันสมัคร online
ตั้งแตVบัดนี้ – วันศุกร: ที่ 3 กรกฎาคม 2563
ตั้งแตVบัดนี้ – วันศุกร: ที่ 3 กรกฎาคม 2563
วันชำระเงิน
รับชำระเงินตามเวลาทำการของธนาคาร
เกณฑ:การพิจารณา
สอบข#อเขียน และ สอบสัมภาษณ:
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู#มีสิทธิ์สอบข#อเขียนและสัมภาษณ:
ทาง www.tds.tu.ac.th
สอบข#อเขียนและสัมภาษณ:
วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู#มีสิทธิ์เข#าศึกษา
วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2563
การขึ้นทะเบียนนักศึกษา
ประกาศให#ทราบอีกครั้ง
วันเป?ดภาคการศึกษา
สิงหาคม 2563
หมายเหตุ กำหนดการดังกลVาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได#ตามความเหมาะสม
หน#า 10 จาก 17

6. วิชาที่สอบ
ปฏิบัติการออกแบบสถาปIตยกรรม
7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
เจ#าหน#าที่บัณฑิตศึกษา 02-986-9605-6 ตVอ 3034
เลขานุการสาขา 02-986-9605-6 ตVอ 4019
www.tds.tu.ac.th Email tds.graduate@gmail.com
Facebook
www.facebook.com/aptu.community
https://www.facebook.com/TDSGraduatePrograms

หน#า 11 จาก 17

เอกสารแนบท=าย รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ กำหนดการสอบ วิชาที่สอบ ของแตZละสาขาวิชาที่เปXดรับ
ระดับปริญญาโท หลักสูตรการผังเมืองมหาบัณฑิต
คณะสถาปDตยกรรมศาสตร3และการผังเมือง
1. ข=อมูลทั่วไป
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
หลักสูตรการผังเมืองมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ:
Master of Urban Environmental Planning and Development Program
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
การผังเมืองมหาบัณฑิต
ชื่อยVอ (ไทย):
ผ. ม.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Master of Urban Environmental Planning and Development
ชื่อยVอ (อังกฤษ): M.U.E.P.D.
รูปแบบของหลักสูตร
ระยะเวลาศึกษา 1.5 ปQ
ภาษาที่ใช#
ภาษาไทย / อังกฤษ
การรับเข#าศึกษา ชาวไทย และชาวตVางชาติ (กรณีชาวตVางชาติจะรับเข#าศึกษาเฉพาะแผน ก แบบ ก1 เทVานั้น
และต#องสามารถฟIง พูด อVาน เขียน ภาษาไทยได#ในระดับพอใช#)
วัน-เวลา ในการดำเนินการเรียนการสอน
นอกวัน-เวลาราชการ
เรียนวันเสาร: เวลา 8.00 – 20.00 น.
จำนวนหนAวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
36 หนVวยกิต
2. คZาใช=จZายในการศึกษา
ผู#เข#าศึกษาต#องเสียคVาใช#จVายตVาง ๆ ในการศึกษา ดังนี้
(1) คVาจดทะเบียนลักษณะวิชา
หนVวยกิตละ
2,800 บาท
(2) คVาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ
ภาคการศึกษาละ
20,000 บาท
(3) คVาธรรมเนียมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร:
• คVาบำรุงห#องสมุด
ปQการศึกษาละ
4,000 บาท
• คVาธรรมเนียมการใช#บริการเครือขVาย
ปQการศึกษาละ
1,600 บาท
• คVาบำรุงมหาวิทยาลัย (สำหรับชาวไทย) ปQการศึกษาละ
1,500 บาท
• คVาบำรุงมหาวิทยาลัย (สำหรับชาวตVางชาติ) ปQการศึกษาละ
15,000 บาท
• คVาขึ้นทะเบียนนักศึกษา (เก็บครั้งเดียว)
1,000 บาท
หน#า 12 จาก 17

3. คุณสมบัติผู=เข=าศึกษา
แผน ก แบบ ก1
(1) รับทั้งนักศึกษาไทย และตVางชาติ กรณีเปbนชาวตVางชาติต#องสามารถฟIง พูด อVาน เขียนภาษาไทยในระดับพอใช#
(2) สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการผังเมืองบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร: หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือตVางประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ โดยได#ศึกษาใน
สาขาวิชาการผังเมืองเปbนวิชาหลัก หรือสาขาที่เกี่ยวข#อง
(3) มีผลการศึกษาคVาระดับเฉลี่ยสะสมไมVต่ำกวVา 2.50 หรือ หากมีผลการศึกษาคVาระดับเฉลี่ยสะสมต่ำกวVา 2.50
จะต#องมีประสบการณ:ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข#องกับการผังเมืองไมVต่ำกวVา 2 ปQหรือขึ้นอยูVกับดุลยพินิจของ
คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข#าศึกษาตVอระดับมหาบัณฑิตที่ได#รับการแตVงตั้งอยVางเปbนทางการ
แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข
(1) รับเฉพาะนักศึกษาไทย
(2) สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการผังเมืองบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร: หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือตVางประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ โดยได#ศึกษาใน
สาขาวิชาการผังเมืองเปbนวิชาหลัก หรือสาขาที่เกี่ยวข#อง
(3) มีผลการศึกษาคVาระดับเฉลี่ยสะสมไมVต่ำกวVา 2.50 หรือ หากมีผลการศึกษาคVาระดับเฉลี่ยสะสมต่ำกวVา 2.50
จะต#องมีประสบการณ:ทำงานในสางานที่เกี่ยวข#องกับการผังเมืองไมVต่ำกวVา 1 ปQหรือขึ้นอยูVกับดุลยพินิจของ
คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข#าศึกษาตVอระดับมหาบัณฑิตที่ได#รับการแตVงตั้งอยVางเปbนทางการ
4. การคัดเลือกผู=เข=าศึกษา
(1) ผู#เข#าศึกษาต#องผVานการสอบข#อเขียนและการสอบสัมภาษณ:
(2) ต#องสVงผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผสสอบต#องไมVเกิน 2 ปQ นับถึงวันสมัคร)
(3) ผู#สมัครแผน ก แบบ ก 1 ต#องยื่น Proposal พร#อมกับเอกสารอื่น ๆ
5 ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือก
กำหนดการ

การดำเนินการ
วันสมัคร online
ตั้งแตVบัดนี้ – วันศุกร:ที่ 3 กรกฎาคม 2563
ตั้งแตVบัดนี้ – วันศุกร:ที่ 3 กรกฎาคม 2563
วันชำระเงิน
รับชำระเงินตามเวลาทำการของธนาคาร
เกณฑ:การพิจารณา
สอบข#อเขียน และ สอบสัมภาษณ:
ประกาศรายชื่อผู#มีสิทธิ์สอบข#อเขียนและสัมภาษณ:
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 ทาง www.tds.tu.ac.th
สอบข#อเขียนและสัมภาษณ:
วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู#มีสิทธิ์เข#าศึกษา
วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2563
การขึ้นทะเบียนนักศึกษา
ประกาศให#ทราบอีกครั้ง
วันเป?ดภาคการศึกษา
สิงหาคม 2563
หมายเหตุ กำหนดการดังกลVาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได#ตามความเหมาะสม
หน#า 13 จาก 17

6 วิชาที่สอบ
(1) ความรู#ทั่วไป
(2) ความรู#และความถนัดเกี่ยวกับการผังเมือง
7 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
เจ#าหน#าที่บัณฑิตศึกษา 02-986-9605-6 ตVอ 3034 เลขานุการสาขาวิชาการผังเมือง 02-986-9605-6 ตVอ 4007
www.tds.tu.ac.th Email info@ap.tu.ac.th
Facebook
www.facebook.com/aptu.community
https://www.facebook.com/TDSGraduatePrograms

หน#า 14 จาก 17

เอกสารแนบท=าย รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ กำหนดการสอบ วิชาที่สอบ ของแตZละสาขาวิชาที่เปXดรับ
ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย3
คณะสถาปDตยกรรมศาสตร3และการผังเมือง
1. ข=อมูลทั่วไป
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย:
ภาษาอังกฤษ:
Master of Science Program in Innovative Real Estate Development
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย:)
ชื่อยVอ (ไทย):
วท.ม. (นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย:)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Master of Science (Innovative Real Estate Development)
ชื่อยVอ (อังกฤษ): M.Sc. (Innovative Real Estate Development)
รูปแบบของหลักสูตร
ระยะเวลาศึกษา 2 ปQ (ปQการศึกษาละ 2 ภาค มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร#อนในการเรียนชั้นปQที่ 1)
ภาษาที่ใช#
ภาษาไทย / อังกฤษ
การรับเข#าศึกษา ชาวไทยและชาวตVางชาติที่ใช#ภาษาไทยได#ดี
วัน-เวลา ในการดำเนินการเรียนการสอน
นอกวัน-เวลาราชการ
เรียนวันเสาร: เวลา 9.00 – 20.00 น.
จำนวนหนAวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
39 หนVวยกิต
2. คZาใช=จZายในการศึกษา
ผู#เข#าศึกษาต#องเสียคVาใช#จVายตVาง ๆ ในการศึกษา ดังนี้
(1) คVาจดทะเบียนลักษณะวิชา
หนVวยกิตละ
2,800 บาท
(2) คVาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ
ภาคการศึกษาละ
20,000 บาท
(3) คVาธรรมเนียมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร:
• คVาบำรุงห#องสมุด
ปQการศึกษาละ
4,000 บาท
• คVาธรรมเนียมการใช#บริการเครือขVาย
ปQการศึกษาละ
1,600 บาท
• คVาบำรุงมหาวิทยาลัย (สำหรับชาวไทย) ปQการศึกษาละ
1,500 บาท
• คVาบำรุงมหาวิทยาลัย (สำหรับชาวตVางชาติ) ปQการศึกษาละ
15,000 บาท
• คVาขึ้นทะเบียนนักศึกษา (เก็บครั้งเดียว)
1,000 บาท

หน#า 15 จาก 17

3. คุณสมบัติผู=เข=าศึกษา
คุณสมบัติของผู#เข#าศึกษาต#องเปbนไปตามข#อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร: วVาด#วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและมี
คุณสมบัติ ดังนี้
(1) เปbนผู#กำลังศึกษาอยูVในภาคการศึกษาสุดท#าย หรือสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปIตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย: จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร: หรือ
(2) เปbนผู#สำเร็จการศึกษาไมVต่ำกวVาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศ หรือตVางประเทศจาก
สถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ โดยมีตำแหนVงบริหาร หรือเปbนผู#มีประสบการณ:เกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย: และตามที่คณะกรรมการหลักสูตรฯ เห็นสมควร หรือ
(3) เปbนผู#สำเร็จการศึกษาไมVต่ำกวVาระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษา ทั้งภายใน หรือตVางประเทศ ซึ่งสภา
มหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะในสาขาวิชาที่สัมพันธ:หรือเกี่ยวข#องกับสาขาวิชาสถาปIตยกรรม วิศวกรรมศาสตร:
และสาขาที่สัมพันธ:กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย: บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการหลักสูตร
เห็นสมควร
• มีคVาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไมVต่ำกวVา 2.50 จากระบบ 4.00 ระดับคะแนน หรือ
• มีคVาระดับเฉลี่ยสะสม (GPA) ต่ำกวVา 2.50 จากระบบ 4.00 ระดับคะแนน จะต#องมีประสบการณ:การทำงานที่
เกี่ยวข#องกับการทำงานในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข#องอยVางน#อย 2 ปQ โดยมีเอกสารรับรองการทำงาน ทั้งนี้
คุณสมบัติอื่น ๆ นอกจากทีป่ ระกาศให#เปbนไปตามที่ คณะกรรมการหลักสูตรฯ เห็นสมควร
(4) หากผู#เข#าศึกษาไมVได#จบการศึกษาในสาขาวิชาที่กลVาวไว#ตามข#างต#น จะต#องมีประสบการณ:การทำงานในการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย: หรือบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย: ไมVน#อยกวVา 3 ปQ โดย มีเอกสารรับรองการทำงาน
4. การคัดเลือกผู=เข=าศึกษา
(1) ผู#เข#าศึกษาต#องผVานการสอบข#อเขียน จำนวน 6 วิชา (คVาน้ำหนักร#อยละ 50) ยกเว#น ผู#ที่มีคุณสมบัติตามข#อ 3 (1)
ที่มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมVต่ำกวVา 2.75 และผู#ที่มีคุณสมบัติข#อ 3 (2) ที่มีตำแหนVงบริหาร หรือเปbนผู#มี
ประสบการณ:เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย:มาไมVน#อยกวVา 5 ปQ ไมVต#องผVานการสอบข#อเขียน
(2) ผู#เข#าศึกษาต#องผVานการสอบสัมภาษณ:เกี่ยวกับประสบการณ:ทางวิชาชีพด#านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย: (คVา
น้ำหนักร#อยละ 50)
(3) ผู#เข#าศึกษาต#องสVงผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบต#อง ไมVเกิน 2 ปQ นับถึงวัน
สมัคร) ยกเว#นผู#สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรภาษาอังกฤษ (สำเร็จการศึกษาไมVเกิน 2 ปQ นับถึงวันสมัคร)
(4) ผู#ที่มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมต่ำกวVา 2.50 จะต#องทดลองเรียนในภาคการศึกษาปกติภาคแรกเปbนเวลาหนึ่งภาค
การศึกษา และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาดังกลVาวแล#วจะต#องสอบได#คะแนนเฉลี่ยสะสมไมVต่ำกวVา 3.00 จึงจะมีสิทธิ์
ศึกษาตVอจนครบตามหลักสูตร
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5. ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือก
กำหนดการ
วันสมัคร online

การดำเนินการ
บัดนี้ – วันศุกร:ที่ 3 กรกฎาคม 2563
บัดนี้ – วันศุกร:ที่ 3 กรกฎาคม 2563
วันชำระเงิน
รับชำระเงินตามเวลาทำการของธนาคาร
เกณฑ:การพิจารณา
สอบข#อเขียน และ สอบสัมภาษณ:
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู#มีสิทธิ์สอบข#อเขียนและสัมภาษณ:
ทาง www.tds.tu.ac.th
สอบข#อเขียนและสัมภาษณ:
วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู#มีสิทธิ์เข#าศึกษา
วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2563
การขึ้นทะเบียนนักศึกษา
ประกาศให#ทราบอีกครั้ง
วันเป?ดภาคการศึกษา
สิงหาคม 2563
หมายเหตุ กำหนดการดังกลVาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได#ตามความเหมาะสม

6. วิชาที่สอบ (อัตนัย)
(1) หมวดความรู#พื้นฐานในกระบวนการพัฒนาโครงการ
(2) หมวดความรู#พื้นฐานด#านสถาปIตยกรรมศาสตร:และวิศวกรรมศาสตร:
(3) หมวดความรู#พื้นฐานในการทำวิจัยและความพร#อมในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
(4) หมวดความรู#พื้นฐานด#านการเงินและการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย:
(5) หมวดความรู#พื้นฐานด#านการขายและการตลาดโครงการอสังหาริมทรัพย:
(6) หมวดความรู#พื้นฐานด#านการบริหารโครงการและบริหารทรัพยากรกายภาพโครงการอสังหาริมทรัพย:
หมายเหตุ: ให#ผู#เข#าสอบทำข#อสอบให#ครบทุกหมวด
7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
เจ#าหน#าที่บัณฑิตศึกษา 02-986-9605-6 ตVอ 3034 เลขานุการสาขา 02-986-9605-6 ตVอ 4008
www.tds.tu.ac.th Email info@ap.tu.ac.th
Facebook
www.facebook.com/aptu.community
https://www.facebook.com/TDSGraduatePrograms
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