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ประกาศมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท  

หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

......................................................................................................................................... 
โดยที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาโท 

หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง      
ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จึงขอประกาศรายละเอียดวิธีการรับสมัครและการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 

๑. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ทั้งนี้ การเปลี่ ยนแปลง        

สถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สงวนสิทธิ์ในการกำหนดสถานที่ศึกษาตามความเหมาะสมโดยมติสภามหาวิทยาลัย  
๒. คุณสมบัตขิองผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก 
 ๒.๑ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรว์่าด้วยการศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ – ๒๓  
 ๒.๒ สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต  (หลักสูตรนานาชาติ)              

จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ 
 ๒.๓ สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กับการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองหรือสาขาวิชาอื่น ๆ      

จากสถาบันอุดมศึกษาอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง ที่คณะกรรมการประจำหลักสูตร
เห็นสมควร โดยมีค่าเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ หรือมีประสบการณ์ในการทำงานงานอย่างน้อย ๑ ปี ในสาขา          
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ โดยให้เป็นไปตามข้อบงัคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 

๓. เกณฑก์ารคัดเลือก 
 ๓.๑ ใช้วิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยกเว้นผู้เข้าศึกษา                      

ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการผังเมือง จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มีผลการศึกษาที่มีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ ซึ่งมหาวิทยาลัย
จะรับไว้เข้าศึกษาต่อโดยไม่ผ่านการสอบคัดเลือกหรือมีคุณสมบัติที่คณะกรรมการประจำหลักสูตรเหน็สมควร 
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 ๓.๒ สำหรับผู้เข้าศึกษาซึ่งจบการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องยื่นคะแนนสอบ
ภาษาอังกฤษเพื่อสอบเข้าศึกษาโดยมีผลการทดสอบอย่างหนึ่งอย่างใด (ผลสอบต้องไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันสมัคร) ดังนี้ 

เกณฑ์ TOEFL 
Paper-based 

TOEFL 
Internet-based 

TU-GET 
Paper-based 

TU-GET 
Computer-based 

IELTS 

เกณฑ์การรับเข้า ๕๐๐ ๖๑ ๕๐๐ ๖๑ ๖.๐ 
เกณฑ์สำเร็จการศึกษา ๕๕๐ ๗๙ ๕๕๐ ๗๙ ๖.๕ 

 

๔. จำนวนแผนรบั ๒๐ คน 
๕. เงื่อนไขการรับสมัคร 
 ๕.๑ ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริงหากตรวจสอบ                   

ในภายหลังพบว่าผู้ สมัครรายใดมีคุณสมบัติ ไม่ตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว่า ผู้นั้ นขาดคุณสมบัติและ                    
ไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา กรณีที่ชำระค่าสมัครแล้วจะไม่มีการคืนเงินค่าสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ๕.๒ ภายหลังการเสร็จสิ้นกระบวนการรับสมัคร หากผู้ผ่านการคัดเลือกมีจำนวนน้อย คณะฯ ขอสงวนสิทธิ์            
ในการพิจารณายกเลิกการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษานั้น โดยจะทำการคืนค่าสมัครสอบให้กับผู้สมัคร 

๖. การรับสมัคร 
๖.๑ วิธีการรบัสมัคร 

รับสมัครผ่านระบบ Online และชำระเงินค่าสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันจันทร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔     
โดยชำระเงินตามวันเวลาทำการของธนาคาร 

๖.๒ ขั้นตอนการรับสมัคร 
 ๖.๒.๑ ศึกษารายละเอียดในประกาศรับสมัครฯ นี้ (โปรดพิมพ์/อ่าน และศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ด้วยตนเอง 

อย่างละเอียดเพ่ือผลประโยชน์ของตนเอง) 
 ๖ .๒ .๒  เปิ ด เว็บ ไซต์ คณ ะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการผั งเมื อง มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์  

www.tds.tu.ac.th/uddi คลิกที่หัวข้อ Admission หรือ www.uddi-reg.tds.tu.ac.th  
 ๖.๒.๓ กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด (โปรดบันทึกข้อมูลการสมัคร

ด้วยตนเอง และตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง) มหาวิทยาลัยจะถือว่าข้อมูลการสมัคร          
ที่บันทึกในระบบ Online เป็นสำคัญ 

 ๖.๒.๔ ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัคร โดยการโอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ เลขที่ ๐๙๑-๐-๒๘๔๑๑-๖    
ชื่อบัญชี MASTER.UDDI.APTU ตามอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครที่กำหนดพร้อมค่าธรรมเนียมการโอนเงิน อัตราตามที่ธนาคาร
กำหนด หากผู้สมัครรายใดมิได้ดำเนินการชำระเงินตามวันที่ที่กำหนด จะถือว่าการกรอกข้อมูลการสมัครในระบบรับสมัครออนไลน์
เป็นโมฆะ 
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๖.๓ หลักฐานประกอบการรับสมัครที่ต้องทำการยื่นในระบบรับสมัคร ได้แก่ 
(๑)  รูปถ่ายสี หรือ ขาวดำ (หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ) 
(๒)  สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ ๑ ฉบับ 
(๓)  สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ 
(๔)  สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือสำคัญ ๑ ฉบับ  
(๕)  สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ๑ ฉบับ  
(๖)  สำเนาใบเปลี่ยนช่ือ – สกุล, ยศ (ถ้ามี) ๑ ฉบับ 
(๗)  เอกสารหลักฐานแสดงการโอนเงินค่าสมัครสอบ  
(๘)  ผลทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ  โดยใชผ้ลการทดสอบอย่างหนึ่งอย่างใด (ใชฉ้บบัจริง) ตามข้อ ๓.๒ 
(๙)  หนังสือให้คำรับรอง (Confidential Recommendations) จำนวน ๒ ฉบับ รายละเอียดตามแนบ
ท้ายประกาศ ยกเว้น นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี หลักสูตรการออกแบบพัฒนา           
ชุ มชน เมื อ งบัณ ฑิ ต  (หลั กสู ต รนานาชาติ ) คณ ะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการผั ง เมื อ ง                            
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

๖.๔ อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร 
ค่าสมัคร    ๑,๐๐๐ บาท  (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร) 
 

๗. ปฏิทินการรับสมัคร การกำหนดวันสอบ วิชาสอบ วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ผลการสอบ  
กิจกรรม กำหนดการ 

เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์และชำระเงินค่าสมัคร ตั้งแตบ่ัดน้ี ถึง วันจันทร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔             

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ  
(ผ่านระบบออนไลน์) 

วันพุธที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศกึษา วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา วันจันทรท์ี่ ๒๙ พฤศจกิายน – วันพุธที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
ปฐมนิเทศนักศกึษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ ๒   
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ดูประกาศภายหลัง 

 

๘. การขึ้นทะเบียนนักศึกษา  
 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องนำหลักฐานการสำเร็จการศึกษาให้มหาวิทยาลัยในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา      
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยมหาวิทยาลัยจะประกาศรายละเอียดและกำหนดการต่าง ๆ ที่นักศึกษาใหม่ต้องทราบและ
ต้องปฏิบัติทาง www.tds.tu.ac.th   
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๙.  เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
๙.๑ ผู้ที่ผ่านการรับเข้าศึกษาต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนกำหนด 

ภายใน ๑๔ วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษา เว้นแต่กรณีมีเหตุผลความจำเป็นนายทะเบียนอาจอนุญาตผ่อนผัน          
การขึ้นทะเบียนได้ แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ ๑ ของปีการศึกษาแรก     

ผู้ที่ผ่านการรับเข้าศึกษาโดยใช้วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศต้องยื่นใบสำคัญแสดงวุฒิการศึกษาต่อคณะ       
ในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วย แต่หากยังไม่สามารถนำส่งได้นายทะเบียนอาจผ่อนผันให้นำมาส่งในภายหลัง 
แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ ๑ ของปีการศึกษาแรก หากพ้นกำหนดเวลาที่ผ่อนผันให้แล้วยังไม่อาจนำส่งได้ให้         
นายทะเบียนเพิกถอนการขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษา    

๙.๒ ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสังกัดหลักสูตรใดแล้วจะย้ายหลักสูตรมิได้ เว้นแต่จะมี เหตุผลและ          
ความจำเป็น ให้นักศึกษายื่นคำร้องพร้อมแสดงเหตุผลต่อคณบดีเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะ  

การขอย้ายหลักสูตรจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะของหลักสูตรที่จะขอย้ายไปศึกษา 
และให้นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่การศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย   

เมื่อได้รับความเห็นชอบตามวรรคสองแล้วให้นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่ เป็นนักศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย   
๙.๓ หากมีการตรวจพบว่าผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับฯ 

หรือได้ใช้เอกสารหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนอันเป็นเท็จ ให้นายทะเบียนเสนอต่ออธิการบดีเพิกถอนการขึ้น
ทะเบียนการเป็นนักศึกษาผู้นั้นหากมีกรณีตามวรรคหนึ่งปรากฏขึ้นกับผู้ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว ให้อธิการบดีเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยเพิกถอนปริญญาบัตรของผู้นั้น   

๑๐. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ผู้เข้าศึกษาต้องเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการศึกษา ดังนี้ 

๑๐.๑ ค่าจดทะเบียนลักษณะวิชา    หน่วยกิตละ   ๙,๐๐๐   บาท 
๑๐.๒ ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ   ภาคการศึกษาละ           ๔๐,๐๐๐  บาท 
๑๐.๓ ค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

-  ค่าบำรุงห้องสมุด  ปีการศึกษาละ ๔,๐๐๐   บาท 
-  ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครือข่าย   ปีการศึกษาละ    ๑,๖๐๐   บาท 
-  ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย (สำหรับชาวไทย) ภาคการศึกษาละ ๑,๕๐๐   บาท 

 -  ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย (สำหรับชาวต่างชาติ)  ภาคการศึกษาละ ๑๕,๐๐๐  บาท 
-  ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา (เก็บครั้งเดียว) ๑,๐๐๐   บาท 

 ประกาศ  ณ  วันที่    กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  (รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร) 
      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

   ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

๑๔


