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ประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
เรือ่ง  การรับสมคัรบุคคลเขา้ศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา 

    หลกัสตูรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
      คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง ประจ าปกีารศึกษา 2565 

……………………………………………. 
โดยที ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร

สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ประจ าปีการศึกษา 2565 จึงขอประกาศ
รายละเอียดวิธีการรับสมัครและการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 
1. สถานที่จัดการเรียนการสอน คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต 
2. สาขาวิชาที่รับสมัคร และจ านวนการรับเข้าศึกษา ดังนี ้

ระดับปริญญา สาขาวชิา การด าเนนิการเรยีนการสอน จ านวนรบั 
ระดับปริญญาโท สถาปัตยกรรม จันทร์ – ศุกร ์(ทวิภาค) 50 

รวม 50 
 

3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก 
3.1 ต้องไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรงซึ่งจะเบียดเบียนหรือขัดขวางต่อการศึกษา 
3.2 ต้องไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 
3.3 ต้องไม่มีชื ่อในทะเบียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือในสถาบันการศึกษาขั ้นสูงในประเทศ  

เว้นแต่สภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติให้เป็นกรณีพิเศษ 
3.4 คุณสมบัติเฉพาะ ดูรายละเอียดได้ที่เอกสารแนบท้ายประกาศ 

4. เงื่อนไขการรับสมัคร 
4.1 ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริงหากตรวจสอบในภายหลังพบว่า

ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว่า ผู้นั้น ขาดคุณสมบัติและหมดสิทธิ์เข้าศึกษากรณีที่ช าระ     
ค่าสมัครแล้วจะไม่มีการคืนเงินค่าสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

4.2 ภายหลังการเสร็จสิ ้นกระบวนการรับสมัคร หากผู ้ผ ่านการคัดเลือกมีจ านวนน้อย คณะฯ ขอสงวนสิทธิ์                    
ในการพิจารณายกเลิกการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษานั้น โดยจะท าการคืนค่าสมัครสอบให้กับผู้สมัคร 
5. การรับสมัคร 

รับสมัครผ่านระบบ online ตั้งแตบ่ัดน้ี - วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 

การช าระเงินค่าสมัคร ตั้งแตบ่ัดนี ้- วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 (ช าระเงินตามเวลาท าการของธนาคาร) 
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ขั้นตอนการรับสมัคร 

5.1 ศึกษารายละเอียดในประกาศรับสมัครฯ นี้ (โปรดพิมพ์ / อ่าน และศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ด้วยตนเองอย่างละเอียด          

เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง) 

5.2 เปิดเว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (www.tds.tu.ac.th)            

คลิกที่หัวข้อ “รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา”  

5.3 กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนด (โปรดบันทึกข้อมูลการสมัครด้วยตนเอง และ

ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ อย่างละเอียดเพื ่อประโยชน์ของตนเอง) มหาวิทยาลัยจะถือว่าข้อมูลการสมัครที ่บันทึก                  

ในระบบ online เป็นส าคัญ 

5.4 ช าระเงิน (โปรดตรวจสอบหลักฐานการช าระเงินค่าสมัครให้ถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ท าการสมัครให้เรียบร้อยและเก็บ

ไว้เป็นหลักฐาน เพื่อประโยชน์ของตนเอง)  

5.5 หลักฐานประกอบการรับสมัครที่ต้องท าการยื่นในระบบรับสมัคร ได้แก ่

(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 (ยกเว้นผู้ที่

ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ ในระยะเวลาที่ไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันสมัคร) 

(9)  หนังสือให้ค ารับรอง (Confidential Recommendations) จ านวน 2 ฉบับ รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ 

หมายเหตุ ให้ผู้สมัครท าการรับรองส าเนาในเอกสารทุกฉบับ 

6. อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร 

ค่าสมัครสอบระดับปริญญาโท     500    บาท 
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7. การทดสอบภาษาอังกฤษ 

ผู้สมัครจะต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามข้อก าหนดในคุณสมบัติเฉพาะ หรือเงื ่อนไขการสมัครเข้ารับ       

การคัดเลือกของแต่ละหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษา หรือแจ้งในวันสอบสัมภาษณ์ ดังนี ้

7.1 ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ ในระยะเวลาที่ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ส าเร็จ

การศึกษาถึงวันที่สมัครเข้าศึกษาไม่ต้องยื่นผลสอบ 

7.2 ส าหรับผู ้สมัครส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที ่สอนโดยใช้ภาษาภาษาไทย ต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ  

TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS  ต้องไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันสมัคร โดยไม่ก าหนดคะแนนขั้นต ่า แต่หากได้คะแนน        

เกินเกณฑ์มาตรฐาน ไม่ต้องลงเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ได้แก่  TU-GET ไม่ต ่ากว่า 550 คะแนน หรือ TOEFL    

ส  าหร ับข ้อสอบ Paper-based ไม่ต  ่ากว ่า 550 คะแนน หร ือ Computer-based ไม่ต  ่ากว ่า 213 คะแนน หรือ       

Internet-based ไม่ต ่ากว่า 79 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต ่ากว่าระดับ 6.5 

7 .3 มหาว ิทยาล ัยธรรมศาสตร ์ ให ้บร ิการจ ัดทดสอบความร ู ้ภาษาอ ั งกฤษให ้แก ่บ ุคคลท ั ่ ว ไป TU-GET  

(Thammasat University – Graduate English Test) จัดโดยสถาบันภาษา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ ่มเติมได้ที่

ส านักงานเลขานุการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30-18.30 น.  

วันเสาร ์ – วันอาทิตย ์ เวลา 08.30 – 16.00 น. (เว ้นว ันหยุดนักข ัตฤกษ์) โทร. 0-2623-5134, 08-7972-7755  

โทรสาร 0-2623-5138 E-mail: tugetlitu@gmail.com 

8. การก าหนดวันสอบ วิชาสอบ วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ผลการสอบ 

ดูรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศ และปฏิทินก าหนดการฯ 

9. การขึ้นทะเบียนนักศึกษา  

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา จะต้องน าหลักฐานการส าเร็จการศึกษามามอบให้มหาวิทยาลัยในวันขึ้นทะเบียนเป็น

นักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยมหาวิทยาลัยจะประกาศรายละเอียดและก าหนดการ ต่าง ๆ ที่นักศึกษาใหม่ต้อง

ทราบและต้องปฏิบัติทาง www.tds.tu.ac.th   

10.  เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

10.1 ผู ้ที ่ผ ่านการรับเข้าศึกษาต้องขึ ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่นายทะเบียนก าหนด  

ภายใน 14 วันนับแต่ว ันเปิดภาคการศึกษา เว้นแต่กรณีมีเหตุผลความจ าเป็นนายทะเบียนอาจอนุญาตผ่อนผัน                 

การขึ้นทะเบียนได้แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาแรก 
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ผู้ที ่ผ่านการรับเข้าศึกษาโดยใช้วุฒิการศึกษาจากต่างประทศต้องยื่นใบส าคัญแสดงวุฒิการศึกษาต่อคณะ 

ในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วย แต่หากยังไม่สามารถน าส่งได้นายทะเบียนอาจผ่อนผันให้น ามาส่งในภายหลังแต่ต้อง 

ไม่เกินภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาแรก หากพ้นก าหนดเวลาที่ ผ่อนผันให้แล้วยังไม่อาจน าส่งได้ให้นายทะเบียน 

เพิกถอนการขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษา 

10.2  ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสังกัดหลักสูตรใดแล้วจะย้ายหลักสูตรมิได้ เว้นแต่จะมีเหตุผลและความจ าเป็น 

ให้นักศึกษายื่นค าร้องพร้อมแสดงเหตุผลต่อคณบดีเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะ 

        การขอย้ายหลักส ูตรจะต้องได ้ร ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะของหลักส ูตรท ี ่จะ 

ขอย้ายไปศึกษาและให้นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่การศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย เมื่อได้รับความเห็นชอบตามวรรคสอง

แล้วให้นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย 

10.3  หากมีการตรวจพบว่าผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับ หรือ 

ได้ใช้เอกสารหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนอันเป็นเท็จ ให้นายทะเบียนเสนอต่ออธิการบดีเพิกถอนการขึ้นทะเบียน  

การเป็นนักศึกษาผู้นั้น 

หากมีกรณีตามวรรคหนึ่งปรากฎขึ้นกับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว ให้อธิการบดีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

เพิกถอนปริญญาบัตรของผู้นั้น 

11. ข้อมูลหลักสูตร การคัดเลือกและค่าธรรมเนียมในการศึกษา

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ  ณ  วันที่      มีนาคม  พ.ศ. 2565 

(รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

16
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เอกสารแนบทา้ย รายละเอยีดคณุสมบตัิเฉพาะ ก าหนดการสอบ วชิาทีส่อบ 
ระดับปริญญาโท หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมอืง 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อหลักสูตร 

 ภาษาไทย:        หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
 ภาษาอังกฤษ:   Master of Architecture Program 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ชื่อเต็ม (ไทย): สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
 ชื่อย่อ (ไทย): สถ.ม. 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Master of Architecture 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ):      M. Arch. 
รูปแบบของหลักสูตร 

 ระยะเวลาศึกษา 2 ปี (ปีการศึกษาละ 2 ภาค มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนในการเรียนช้ันปีที่ 1) 
 ภาษาที่ใช้      ภาษาไทย / อังกฤษ 
 การรับเข้าศึกษา ผู้สมัครที่มีสัญชาติไทย  
วัน-เวลา ในการด าเนินการเรียนการสอน   

 วันเวลาราชการปกติ 
จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 48 หน่วยกิต  

2. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
 ผู้เข้าศึกษาต้องเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการศึกษา ดังนี ้

(1) ค่าจดทะเบียนลักษณะวิชา    หน่วยกิตละ   2,800 บาท  
(2) ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ    ภาคการศึกษาละ            20,000 บาท 
(3) ค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

-  ค่าบ ารุงห้องสมุด   ปีการศึกษาละ     4,000 บาท 
-  ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครือข่าย ปีการศึกษาละ     1,600 บาท 
-  ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย   ปีการศึกษาละ     1,500 บาท 
-  ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา (เก็บครั้งเดียว)      1,000 บาท 
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3. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2561 ข้อ 22-23 และมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
(1) เป ็นผู้ ส  าเร ็จการศ ึกษาระด ับปร ิญญาตร ี  หล ักส ูตรว ิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาว ิชาสถาป ัตยกรรม                       

จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ 
(2) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศจากสถาบันการศึกษาที่

สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะโดยได้ศ ึกษาวิชาสถาปัตยกรรมเป็นวิชาหลักและเป็นหลักสูตรปริญญาตรี                   
ทางสถาปัตยกรรมที่ได้รับรองจากสภาสถาปนิกเท่านั้น โดยหน่วยกิตปริญญาตรีขั้นต ่าสามารถมานับรวมเพื่อให้ผ่านเกณฑ์
หลักสูตร >5 ปี (ตามเกณฑ์สภาสถาปนิก) และต้องมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต ่ากว่า 2.50 หรือมีประสบการณ์ในการท างาน
ไม่น้อยกว่า 1 ปีในด้านสถาปัตยกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
4. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

(1) ผู ้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา ได้รับการยกเว้นการสอบข้อเขียนแต่จะต้องผ่าน
การสอบสัมภาษณ์ หากผู้ที่มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมต ่ากว่า 2.50 จะต้องทดลองเรียนในภาคการศึกษาปกติภาคแรกเป็น
เวลาหนึ่งภาคการศึกษา และเมื ่อสิ ้นภาคการศึกษาดังกล่าวแล้ว จะต้องสอบได้คะแนนเฉลี ่ยสะสมไม่ ต ่ากว่า 3.00             
จึงจะมีสิทธิศ์ึกษาต่อจนครบตามหลักสูตร 

(2) ผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษา ภายในประเทศจากสถาบันการศึกษาที่      
สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ โดยได้ศึกษาวิชาสถาปัตยกรรมเป็นวิชาหลัก และเป็นหลักสูตรปริญญาตรี                 
ทางสถาปัตยกรรมที ่ได ้ร ับรองจากสภาสถาปนิกเท ่าน ั ้น จะต้องผ่านการคัดเล ือกการสอบข้อเข ียน และผ่าน                     
การสอบสัมภาษณ์ 

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

(4) เงื ่อนไขอื ่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ของ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ และ/หรือคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

5. ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือก 
ก าหนดการ วันเดือนป ี สถานที ่

รับสมคัรออนไลนแ์ละช าระเงนิ ตั้งแต่บัดน้ี - วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 
(ปิดระบบเวลา 23.59 น.) 

www.tds.tu.ac.th 

ประกาศรายชื่อผู้มสีทิธิ์สอบ
ข้อเขียนและสมัภาษณ์ 

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565  www.tds.tu.ac.th 

สอบข้อเขยีนและสมัภาษณ์ วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
ประกาศรายชื่อผู้มสีทิธิ์เข้าศกึษา วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 www.tds.tu.ac.th 
การขึ้นทะเบียนนกัศกึษา ประกาศให้ทราบอีกครั้ง จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
วันเปิดภาคการศกึษา สิงหาคม 2565  
*ก าหนดการดังกลา่วอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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6. วิชาที่สอบข้อเขียน 
ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรม 

7. ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 
(1) ในวันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรที่ออกโดยหน่วยงาน

ราชการที่แสดงรูปถ่าย ลายมือชื่อ และระบุเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักชัดเจนเท่านั้น โดยจะต้องเป็นบัตรตัวจริงและยัง
ไม่หมดอายุ 

(2) กรณีที่ผู้เข้าสอบไม่แสดงหลักฐานในวันสอบ มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ และจะถูกตัดสิทธิ์ใน
การสอบครั้งนี ้

(3) หากผู้ใดท าการทุจริต หรือ ร่วมกระท าการทุจริตในการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะถูกตัดสิทธิ์
ในการสอบและการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกกรณี 
8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา 02-986-9605-6 ต่อ 3034 เลขานุการสาขา 02-986-9605-6 ต่อ 4019 
Website : www.grad.tds.tu.ac.th  Email : tds.graduate@ap.tu.ac.th 
Facebook : www.facebook.com/TDSGraduatePrograms  

 




