
 
 
 

 
ประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

เรื่อง  การรบัสมคัรบคุคลเข้าศึกษา ระดบับัณฑติศึกษา 
หลักสตูรปรชัญาดษุฎบีัณฑติ สาขาวชิาสหวทิยาการสภาพแวดล้อมสรรคส์ร้าง 

คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการผงัเมอืง ประจ าปีการศกึษา 2566  
…………………………………………….……………………………………………. 

โดยที ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา         
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ      
การผังเมือง ประจ าปีการศึกษา 2566  จึงขอประกาศรายละเอียดวิธีการรับสมัครและการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 
1. สถานที่จัดการเรียนการสอน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
2. สาขาวิชาที่รับสมัคร และจ านวนการรับเข้าศึกษา ดังนี้ 

ระดบัปรญิญา สาขาวชิา การด าเนนิการเรยีนการสอน จ านวนรับ 

ปริญญาเอก สหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง จันทร์ - ศุกร์ (ทวิภาค) 10 
รวม 10 

 
3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก 

1) ต้องไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรงซึ่งจะเบียดเบียนหรือขัดขวางต่อการศึกษา 
2) ต้องไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 
3) ต้องไม่มีชื่อในทะเบียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือในสถาบันการศึกษาขั้นสูงในประเทศ   

เว้นแต่สภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติให้เป็นกรณีพิเศษ 
4) คุณสมบัติเฉพาะ ดูรายละเอียดได้ท่ีเอกสารแนบท้ายประกาศ 

4. เงื่อนไขการรับสมัคร 
1) ผู ้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริงหากตรวจสอบ            

ในภายหลังพบว่าผู ้สมัครรายใดมีคุณสมบัติ ไม่ตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว่าผู ้น ั ้นขาดคุณสมบัติและ           
หมดสิทธิ์เข้าศึกษา กรณีท่ีช าระค่าสมัครแล้วจะไม่มีการคืนเงินค่าสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

2) ภายหลังการเสร็จสิ้นกระบวนการรับสมัคร หากผู้ผ่านการคัดเลือกมีจ านวนน้อย คณะฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
พิจารณายกเลิกการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษานั้น โดยจะท าการคืนค่าสมัครสอบให้กับผู้สมัคร 
  



5. การรับสมัคร 
รับสมัครผ่านระบบ online ตั้งแตบ่ัดนี ้- วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 
การช าระเงินค่าสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ - วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 (รับช าระเงินตามเวลาท าการของธนาคาร) 

ขั้นตอนการรับสมัคร 
1) ศึกษารายละเอียดในประกาศรับสมัครฯ นี้ (โปรดพิมพ์ / อ่าน และศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ด้วยตนเองอย่างละเอียด  

เพ่ือผลประโยชน์ของตนเอง) 
2) เปิดเว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (www.tds.tu.ac.th)   

คลิกท่ีหัวข้อ “รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา”  
3) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนด (โปรดบันทึกข้อมูลการสมัครด้วยตนเอง  

และตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ อย่างละเอียดเพ่ือประโยชน์ของตนเอง) มหาวิทยาลัยจะถือว่าข้อมูลการสมัครที่บันทึก
ในระบบ online เป็นส าคัญ 

4) ช าระเงิน (โปรดตรวจสอบหลักฐานการช าระเงินค่าสมัครให้ถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ท าการสมัครให้เรียบร้อย 
และเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพ่ือประโยชน์ของตนเอง)  

5) หลักฐานประกอบการรับสมัครที่ต้องท าการยื่นในระบบรับสมัคร ได้แก่ 
(1)  รูปถ่ายสี หรือ ขาวด า (หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาด า)  
(2)  ส าเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ 1 ฉบับ 
(3)  ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 
(4)  ส าเนาปริญญาบัตร หรือส าเนาหนังสือส าคัญ จ านวน 1 ฉบับ  
(5)  ส าเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) 1 ฉบับ  
(6)  ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล, ยศ (ถ้ามี) 1 ฉบับ 
(7)  เอกสารหลักฐานแสดงการโอนเงินค่าสมัครสอบ  
(8)  ผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS ผลสอบ ต้องไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันสมัคร 

(ยกเว้นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ ในระยะเวลาที่ไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันสมัคร) 
(9)  หนังสือให้ค ารับรอง (Confidential Recommendations) จ านวน 2 ฉบับ รายละเอียดตามแนบท้าย

ประกาศ 
(10) เอกสารเค้าโครงการวิจัยที่คาดว่าจะท าวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย ชื่อเรื ่อง หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอบเขตการวิจัย ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ระเบียบวิธีวิจัย ผลที่คาดว่าจะได้รับ เอกสารอ้างอิง 
(เฉพาะระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโท หลักสูตรการผังเมือง แผน ก แบบ ก1) 

หมายเหตุ ให้ผู้สมัครท าการรับรองส าเนาในเอกสารทุกฉบับ 
6. อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร 

ค่าสมัครสอบระดับปริญญาเอก       1,000    บาท 
  



7. การทดสอบภาษาอังกฤษ 
ผู้สมัครจะต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามข้อก าหนดในคุณสมบัติเฉพาะ หรือเงื่อนไขการสมัคร     

เข้ารับการคัดเลือกของแต่ละหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษา หรือแจ้งในวันสอบสัมภาษณ์ ดังนี้ 
1) ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ ในระยะเวลาที่ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่

ส าเร็จการศึกษาถึงวันที่สมัครเข้าศึกษา ไม่ต้องยื่นผลสอบ 
2) ส าหรับผู้สมัครส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่สอนโดยใช้ภาษาไทย ต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET 

หรือ TOEFL หรือ IELTS  ต้องไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันสมัคร โดยไม่ก าหนดคะแนนขั้นต ่า แต่หากได้คะแนนเกินเกณฑ์
มาตรฐาน ไม่ต้องลงเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ได้แก่ TU-GET ไม่ต ่ากว่า 550 คะแนน หรือ TOEFL ส าหรับ
ข้อสอบ Paper-based ไม่ต ่ากว่า 550 คะแนน หรือ Computer-based ไม่ต ่ากว่า 213 คะแนน หรือ Internet-
based ไม่ต ่ากว่า 79 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต ่ากว่าระดับ 6.5 

3)  มหาว ิทยาล ัยธรรมศาสตร ์ ให ้บร ิการจ ัดทดสอบความร ู ้ภาษาอ ั งกฤษให ้แก ่บ ุคคลท ั ่ วไป TU-GET  
(Thammasat University – Graduate English Test) จัดโดยสถาบันภาษา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ส านักงานเลขานุการสถาบันภาษา 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. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ 

1) ในวันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบ online หรือ onsite (คณะฯ ขอพิจารณาการจัดสอบ      
ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม) ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการ      
ที่แสดงรูปถ่าย ลายมือชื่อ และระบุเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักชัดเจนเท่านั้น โดยจะต้องเป็นบัตรตัวจริงและ    
ยังไม่หมดอายุ 

2) กรณีที ่ผู ้เข้าสอบไม่แสดงหลักฐานในวันสอบ มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ และ          
จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้ 

3) หากผู ้ใดท าการทุจริต หรือ ร่วมกระท าการทุจริตในการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์            
จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบและการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกกรณี 
9. การก าหนดวันสอบ วิชาสอบ วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ผลการสอบ 

ดูรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศ และปฏิทินก าหนดการฯ 
10. การขึ้นทะเบียนนักศึกษา  

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา จะต้องน าหลักฐานการส าเร็จการศึกษามามอบให้มหาวิทยาลัยในวันขึ้นทะเบียน 
เป็นนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยมหาวิทยาลัยจะประกาศรายละเอียดและก าหนดการต่าง ๆ             
ที่นักศึกษาใหม่ต้องทราบและต้องปฏิบัติทาง www.tds.tu.ac.th   
  



11. เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
1) ผู้ที ่ผ่านการรับเข้าศึกษาต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนก าหนด

ภายใน 14 วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษา เว้นแต่กรณีมีเหตุผลความจ าเป็นนายทะเบียนอาจอนุญาตผ่อนผัน  
การข้ึนทะเบียนได้ แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาแรก 

ผู ้ที ่ผ่านการรับเข้าศึกษาโดยใช้วุฒิการศึกษาจากต่างประทศต้องยื่นใบส าคัญแสดงวุฒิการศึกษาต่อคณะ 
ในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วย แต่หากยังไม่สามารถน าส่งได้นายทะเบียนอาจผ่อนผันให้น ามาส่งในภายหลัง 
แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาแรก หากพ้นก าหนดเวลาที่ผ่อนผันให้แล้วยังไม่อาจน าส่งได้ 
ให้นายทะเบียนเพิกถอนการขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษา 

2) ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสังกัดหลักสูตรใดแล้วจะย้ายหลักสูตรมิได้ เว้นแต่จะมีเหตุผลและความจ าเป็น
ให้นักศึกษายื่นค าร้องพร้อมแสดงเหตุผลต่อคณบดีเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะ 

การขอย้ายหลักสูตรจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะของหลักสูตรที่จะขอย้ายไปศึกษา 
และให้นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่การศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย เมื่อได้รับความเห็นชอบตามวรรคสองแล้วให้
นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย 

3) หากมีการตรวจพบว่าผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ ามตามข้อบังคับฯ
หรือ ได้ใช้เอกสารหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนอันเป็นเท็จ ให้นายทะเบียนเสนอต่ออธิการบดีเพิกถอน 
การข้ึนทะเบียนการเป็นนักศึกษาผู้นั้น 

หากมีกรณีตามวรรคหนึ่งปรากฏขึ้นกับผู้ที ่ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว ให้อธิการบดีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
เพิกถอนปริญญาบัตรของผู้นั้น 
12. ข้อมูลหลักสูตร การคัดเลือกและค่าธรรมเนียมในการศึกษา

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ  ณ  วันที่   มกราคม  พ.ศ.2566 

(รองศาสตราจารย์ สมชาติ แตรตุลาการ) 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับเข้าศึกษา 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
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เอกสารแนบท้าย รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ ก าหนดการสอบ วิชาที่สอบระดับปริญญาเอก  
หลักสตูรปรชัญาดษุฎบีัณฑติ สาขาวชิาสหวทิยาการสภาพแวดล้อมสรรคส์ร้าง 

คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการผงัเมอืง 
1. ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย:        หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง 
 ภาษาอังกฤษ:   Doctor of Philosophy Program in Integrated Science of Built 

Environment 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ไทย): ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง) 
 ชื่อย่อ (ไทย): ปร.ด. (สหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Doctor of Philosophy (Integrated Science of Built Environment) 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ):      Ph. D. (Integrated Science of Built Environment) 
รูปแบบของหลักสูตร 
 ระยะเวลาศึกษา แบบ 1.1 และ 2.1 ศึกษา 3 ปี 

แบบ 2.2 ศึกษา 3.5 ปี 
 ภาษาท่ีใช้      ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
 การรับเข้าศึกษา นักศึกษาชาวไทย และนักศึกษาต่างชาติ 
วัน-เวลา ในการด าเนินการเรียนการสอน   

 วันเวลาราชการปกติ เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. 
จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 48 / 72 หน่วยกิต 
2. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา 

 ผู้เข้าศึกษาต้องเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการศึกษา ดังนี้ 
1) ค่าจดทะเบียนลักษณะวิชา        หน่วยกิตละ   4,000  บาท  
2) ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ        ภาคการศึกษาละ      30,000  บาท 
3) ค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

-  ค่าบ ารุงห้องสมุด        ปีการศึกษาละ  4,000  บาท 
-  ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครือข่าย      ปีการศึกษาละ  1,600  บาท 
-  ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย (ส าหรับชาวไทย)      ปีการศึกษาละ  1,500  บาท 
-  ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย (ส าหรับชาวต่างชาติ)   ปีการศึกษาละ        15,000  บาท 
-  ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษา (เก็บครั้งเดียว)      1,000 บาท 
 



3. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 22-23 ดังนี้  
ข้อ 22 นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 
1)  ส าเร็จการศึกษาข้ันต ่าตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดหลักสูตร 
2)  ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา 
3)  ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 
4)  ต้องไม่เคยถูกคัดชื ่อออกจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื ่นเพราะมีความผิดทางวินัย       

ภายในระยะเวลา 10 ปี ก่อนการสมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
นอกจากคุณสมบัต ิและลักษณะต้องห ้ามตามวรรคหนึ ่ง ผ ู ้ซ ึ ่งจะเข ้าศ ึกษาในหล ักส ูตรการศ ึกษาใด  

ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามข้อก าหนดหลักสูตรที่เข้าศึกษาและตามประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยการรับเข้าศึกษาด้วย 
 ข้อ 23 การก าหนดคุณสมบัติตาม ข้อ 22 (1) ในข้อก าหนดหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ระดับบัณฑิตศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมีคุณสมบัติดังนี้ 
แผนการศึกษา แบบ 1.1 (ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ท าดุษฎีนิพนธ์อย่างเดียว)  

1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากสาขาวิชาที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง เช่น 
สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน การผังเมือง การออกแบบชุมชนเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม การพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ หรือในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

2) มีคะแนนเฉลี ่ยไม่น ้อยกว่า 3.25 จาก 4.00 จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ  
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ   

3) ต้องมีความรู้ด้านการวิจัย ผ่านงานวิจัยที่เป็นวิทยานิพนธ์มาแล้ว มีประสบการณ์ด้านงานวิจัย ใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ที่สนใจ หรือเป็นผู้ที่เคยศึกษาวิชาเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงหรือ
เทียบเคียง ทั้งนี ้ในการเลือกแผนการศึกษาต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง 

4) ผู ้เข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี 
นับถึงวันสมัคร) 
แผนการศึกษา แบบ 2.1 (ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษารายวิชาและท าดุษฎีนิพนธ์) 

1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากสาขาวิชาที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง เช่น 
สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน การผังเมือง การออกแบบชุมชนเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม การพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ หรือในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

2) มีคะแนนเฉลี ่ยไม่น ้อยกว่า 3.25 จาก 4.00 จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ  
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ หรือมีประสบการณ์ในการท างานด้านการวิจัยหรือวิชาชีพจากสายงานที่
สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง ไม่ต ่ากว่า 3 ปี (แนบเอกสารประกอบการพิจารณา) ทั้งนี้  ในการเลือก
แผนการศึกษาต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง 

3) ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี 
นับถึงวันสมัคร) 
 
 
 



แผนการศึกษา แบบ 2.2 (ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษารายวิชาและท าดุษฎีนิพนธ์) 
1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสาขาวิชาที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง เช่น 

สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน การผังเมือง การออกแบบชุมชนเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม การพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ หรือในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

2) มีผลการเรียนเกียรตินิยมอันดับ 1 หรืออันดับ 2 หรือ มีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จาก 4.00  
จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ 

3) ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี 
นับถงึวันสมัคร) 
4. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

1)  ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการน าเสนอร่างหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ และการสอบสัมภาษณ์ 
2)  มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร รับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
3)  ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี 

นับถึงวันสมัคร) 
4)  ผู้เข้าศึกษาจะต้องเลือกแผนการศึกษา ตั้งแต่สมัครเข้าศึกษา และต้องส่งร่างหัวข้อ/ ข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์  

ให้แก่คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง  
5)  เง ื ่อนไขอ ื ่น ๆ ให ้ เป ็นไปตามประกาศร ับสม ัครบ ุคคลเข ้ าศ ึกษาในระด ับบ ัณฑ ิตศ ึกษาของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ/หรือ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 
5. ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือก 

ก าหนดการ รายละเอยีด สถานที ่
รับสมัคร online และช าระเงิน ตั้งแตบ่ัดนี้ - วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 

(ปิดระบบเวลา 23.59 น.) 
ทาง www.tds.tu.ac.th 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566  ทาง www.tds.tu.ac.th 

สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ 
วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 ผ่านระบบ online หรือ onsite 

(คณะฯ ขอพิจารณาการจัดสอบ      
ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม) 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 ทาง www.tds.tu.ac.th 
การข้ึนทะเบียนนักศึกษา ประกาศให้ทราบอีกครั้ง จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
วันเปิดภาคการศึกษา สิงหาคม 2566 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
หมายเหตุ ก าหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  
 
6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา 02-986-9605-6 ต่อ 3034 หรือ www.tds.tu.ac.th  
Email : tds.graduate@gmail.com 
Facebook  : www.facebook.com/aptu.community  

https://www.facebook.com/TDSGraduatePrograms 
 




