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ประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

เรื่อง การรบัสมคัรสอบคดัเลือกบคุคลเขา้ศึกษา ระดบัปริญญาโท 

หลักสตูรการออกแบบพัฒนาชมุชนเมืองมหาบัณฑติ (หลกัสตูรนานาชาติ) 

คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการผงัเมอืง ภาคการศกึษาที ่๒ ปกีารศึกษา ๒๕๖๕ 

................................................................................................................... ...................... 

โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เห็นสมควรเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาโท 

หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

ภาคการศึกษาท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จึงขอประกาศรายละเอียดวิธีการรับสมัครและการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 
 

๑. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลง

สถานที่ศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สงวนสิทธิ์ในการก าหนดสถานที่ศึกษาตามความเหมาะสม โดยมติสภามหาวิทยาลัย 
  

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก 

 ๒.๑ คุณสมบัติของผู้มี สิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกต้องเป็นไปตามข้อบั งคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                 

ว่าด้วยการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ – ๒๓  

 ๒.๒ ส าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต  (หลักสูตรนานาชาติ)              

จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ 

 ๒.๓ ส าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กับการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองหรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ      

จากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง ที่คณะกรรมการประจ าหลักสูตร

เห็นสมควร โดยมีค่าเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ หรือมีประสบการณ์ในการท างานงานอย่างน้อย ๑ ปี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 

ซ่ึงสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 

๓. เกณฑ์การคัดเลือก 

 ๓.๑ ใช้วิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยกเว้นผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จ

การศึกษาจากหลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ

ผังเมือง จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มีผลการศึกษาที่มีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะรับไว้

เข้าศึกษาต่อโดยไม่ผ่านการสอบคัดเลือกหรือมีคุณสมบัติทีค่ณะกรรมการประจ าหลักสูตรเห็นสมควร 
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๓.๒ ส าหรับผู้เข้าศึกษาซึ่งจบการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องยื่นคะแนนสอบ

ภาษาอังกฤษเพ่ือสอบเข้าศึกษาโดยมีผลการทดสอบอย่างหนึ่งอย่างใด (ผลสอบต้องไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันสมัคร) ดังนี้ 
 

เกณฑ ์ TOEFL 

Paper-based 

TOEFL 

Internet-based 

TU-GET 

Paper-based 

TU-GET 

Computer-based 

IELTS 

เกณฑ์การรับเข้า ๕๐๐ ๖๑ ๕๐๐ ๑๗๓ ๖.๐ 
 

๔. จ านวนรับเข้า ๒๐ คน 

๕. เงือ่นไขการรบัสมัคร 

 ๕.๑ ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริงหากตรวจสอบ                   

ในภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว่า ผู้นั้นขาดคุณสมบัติและหมดสิทธิ์               

เข้าศึกษา กรณีท่ีช าระค่าสมัครแล้วจะไม่มีการคืนเงินค่าสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ๕.๒ ภายหลังการเสร็จสิ้นกระบวนการรับสมัคร หากผู้ผ่านการคัดเลือกมีจ านวนน้อย คณะฯ ขอสงวนสิทธิ์            

ในการพิจารณายกเลิกการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษานั้น โดยจะท าการคืนค่าสมัครสอบให้กับผู้สมัคร 
 

๖. การรับสมัคร 

๖.๑ วธิกีารรบัสมคัร 

รับสมัครผ่านระบบ online และช าระเงินค่าสมัคร ตั้งแตบ่ัดนี้ ถึง วันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

๖.๒ ขัน้ตอนการรบัสมัคร 

 (๑) ศึกษารายละเอียดในประกาศรับสมัครฯ นี้ (โปรดพิมพ์/อ่าน และศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ด้วยตนเอง    

อย่างละเอียดเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง) 

 (๒ ) เปิ ด เว็ บ ไซต์ คณ ะสถาปั ต ยกรรม ศาสตร์ แล ะการผั ง เมื อ ง  มห าวิท ยาลั ย ธรรมศาสต ร์ 

www.tds.tu.ac.th/programs-uddi คลิกทีห่ัวข้อ Admission 

 (๓) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนด (โปรดตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ อย่าง

ละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง) มหาวิทยาลัยจะถือว่าข้อมูลการสมัครที่ถูกบันทึกในระบบ INTERNET เป็นส าคัญ 

 (๔) ผู้สมัครช าระเงินค่าสมัคร โดยการโอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ เลขที่ ๐๙๑-๐-๒๘๔๑๑-๖ 

ชื่อบัญชี MASTER.UDDI.APTU ตามอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครที่ก าหนด พร้อมค่าธรรมเนียมการโอนเงินอัตราตามที่

ธนาคารก าหนด หากผู้สมัครรายใดมิได้ด าเนินการช าระเงินตามวันที่ที่ก าหนด จะถือว่าการกรอกข้อมูลการสมัครในระบบ

รับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตเป็นโมฆะ 

 (๕) ผู้สมัครยื่นเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดให้กับโครงการฯ โดยส่งทางอีเมล: uddi@ap.tu.ac.th 

ระบุหัวเรื่องอีเมล “สมัครเขา้ศึกษาหลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)” 

๖.๓ หลักฐานประกอบการรับสมัครที่ต้องท าการยื่นในระบบรับสมัคร ได้แก่ 

(๑)  รูปถ่ายสี หรือ ขาวด า (หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาด า) 

(๒)  ส าเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ ๑ ฉบับ 

(๓)  ส าเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ 

(๔)  ส าเนาปริญญาบัตร หรือส าเนาหนังสือส าคัญ ๑ ฉบับ  
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(๕)  ส าเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ๑ ฉบับ  

(๖)  ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล, ยศ (ถ้ามี) ๑ ฉบับ 

(๗)  เอกสารหลักฐานแสดงการโอนเงินค่าสมัครสอบ  

(๘)  ผลทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ  โดยใช้ผลการทดสอบอย่างหนึ่งอย่างใด (ใช้ฉบับจริง) ตามข้อ ๓.๒ 

(๙)  หนังสือให้ค ารับรอง (Confidential Recommendations) จ านวน ๒ ฉบับ รายละเอียดตาม  

แนบท้ายประกาศ ยกเว้น นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี หลักสูตรการออกแบบพัฒนา

ชุมชนเมืองบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผั งเมือง              

จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

๖.๔ อัตราคา่ธรรมเนยีมการสมัคร 

ค่าสมัคร ๑,๐๐๐ บาท  (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร) 

๗. ปฏิทินการรับสมัคร 
 

ก าหนดการ วนั เดือน ป ี สถานที ่

รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ยื่นหลักฐาน

ประกอบการสมัครในระบบ และช าระเงิน  

ค่าสมัคร 

บัดนี้ ถึง วนัจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน 

๒๕๖๕ เวลา ๒๓.๕๙ น. 

www.tds.tu.ac.th/programs-

uddi คลิกที่หัวข้อ Admission 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและ

สอบสัมภาษณ์ 

วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ www.tds.tu.ac.th/programs-

uddi คลิกที่หัวข้อ Admission 

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 

ภาษาอังกฤษ (ผ่านระบบออนไลน์) 

วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ทางโปรแกรม 

ZOOM 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ www.tds.tu.ac.th/programs-

uddi คลิกที่หัวข้อ Admission 

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา วันจนัทร์ที่ ๒๘ – วนัพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน 

๒๕๖๕ 

จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาท่ี 

๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ดูประกาศภายหลัง www.tds.tu.ac.th   

 

๘. การขึ้นทะเบียนนักศึกษา  

 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องน าหลักฐานการส าเร็จการศึกษามามอบให้มหาวิทยาลัยในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด โดยมหาวิทยาลัยจะประกาศรายละเอียดและก าหนดการต่าง ๆ ที่นักศึกษาใหม่ต้องทราบและ

ต้องปฏิบัติทาง www.tds.tu.ac.th 
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๙.  เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
๙.๑ ผู้ที่ผ่านการรับเข้าศึกษาต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนก าหนด 

ภายใน ๑๔ วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษา เว้นแต่กรณีมีเหตุผลความจ าเป็นนายทะเบียนอาจอนุญาตผ่อนผัน          
การข้ึนทะเบียนได้ แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ ๑ ของปีการศึกษาแรก     

ผู้ที่ผ่านการรับเข้าศึกษาโดยใช้วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศต้องยื่นใบส าคัญแสดงวุฒิการศึกษาต่อคณะ       
ในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วย แต่หากยังไม่สามารถน าส่งได้นายทะเบียนอาจผ่อนผันให้น ามาส่งในภายหลัง         
แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ ๑ ของปีการศึกษาแรก หากพ้นก าหนดเวลาที่ผ่อนผันให้แล้วยังไม่อาจน าส่งได้ให้         
นายทะเบียนเพิกถอนการขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษา    

๙.๒ ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสังกัดหลักสูตรใดแล้วจะย้ายหลักสูตรมิได้  เว้นแต่จะมี เหตุผลและ           
ความจ าเป็น ให้นักศึกษายื่นค าร้องพร้อมแสดงเหตุผลต่อคณบดีเพ่ือขออนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะ  

การขอย้ายหลักสูตรจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะของหลักสูตรที่จะขอย้ายไปศึกษา 
และให้นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่การศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย  

   เมื่อได้รับความเห็นชอบตามวรรคสองแล้วให้นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่ เป็นนักศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย   
๙.๓ หากมีการตรวจพบว่าผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๒๒ 

หรือได้ใช้เอกสารหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนอันเป็นเท็จ ให้นายทะเบียนเสนอต่ออธิการบดีเพิกถอนการขึ้นทะเบียน
การเป็นนักศึกษาผู้นั้น  

หากมีกรณีตามวรรคหนึ่งปรากฏขึ้นกับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว ให้อธิการบดีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย         
เพิกถอนปริญญาบัตรของผู้นั้น   

๑๐. อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ผู้เข้าศึกษาต้องเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการศึกษา ดังนี้ 

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

-  ค่าบ ารุงห้องสมุด ปีการศึกษาละ     ๔,๐๐๐   บาท 
-  ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครือข่าย  ปีการศึกษาละ     ๑,๖๐๐   บาท 
-  ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย (ส าหรับชาวไทย) ภาคการศึกษาละ  ๑,๕๐๐   บาท 

 -  ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย (ส าหรับชาวต่างชาติ)  ภาคการศึกษาละ  ๑๕,๐๐๐  บาท 
-  ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษา (เก็บครั้งเดียว)      ๑,๐๐๐   บาท 

                                   ประกาศ  ณ  วันที่         กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

                         (รองศาสตราจารย์ ดร. ชาลี เจริญลาภนพรัตน์) 

                             ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายรับเข้าศึกษา 

                                         ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

๘




