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ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เรื่อง  การรับบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

ประจ าปีการศึกษา 2562 

โดยที่ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบคุคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ประจ าปีการศึกษา 2562 จึงขอประกาศรายละเอียดวิธีการรับสมัคร

และการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 

1. สถานที่จัดการเรียนการสอน คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

2. สาขาวิชาที่รับสมัคร และจ านวนการรับเข้าศึกษา ดังนี ้

ระดับปรญิญา สาขาวิชา การด าเนินการเรียนการสอน   จ านวนรับ 

ระดับปริญญาเอก 
 สหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง จันทร์ – ศุกร์ (ทวิภาค) 7 

ระดับปริญญาโท  
 การผังเมือง เสาร์ (ทวิภาค) 15 

 นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เสาร์ (ทวิภาค) 30 
รวม 52 

3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสทิธิสมคัรสอบคัดเลือก 

3.1 ต้องไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรงซึ่งจะเบียดเบียนหรือขัดขวางต่อการศึกษา 

3.2 ต้องไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสือ่มเสียอย่างร้ายแรง 

3.3 ต้องไม่มีชื่อในทะเบียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือในสถาบันการศึกษาขั้นสูงในประเทศ 

เว้นแต่สภามหาวิทยาลยัจะพิจารณาอนุมัติให้เป็นกรณีพิเศษ 

4. เงื่อนไขการรับสมัคร 

4.1 ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริงหากตรวจสอบใน

ภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว่า ผู้นั้น ขาดคุณสมบัติและหมด

สิทธิเข้าศึกษา กรณีที่ช าระค่าสมัครแล้วจะไม่มีการคืนเงินค่าสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
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4.2 ภายหลังการเสร็จสิ้นกระบวนการรับสมัคร หากผู้ผ่านการคัดเลือกมีจ านวนน้อย คณะฯ ขอสงวนสิทธิใน

การพิจารณายกเลิกการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษานั้น โดยจะท าการคืนค่าสมัครสอบให้กับผู้สมัคร 

 

5. การรับสมัคร 

รับสมัครผ่านระบบ INTERNET วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพนัธ์ – วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม  2562 

- เปิดระบบ วนัจนัทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. 

- ปิดระบบ วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 24.00 น. 

การช าระเงินคา่สมัคร  

- วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพนัธ์ 2562 – วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 

- รับช าระเงนิตามเวลาท าการของธนาคาร 

ขั้นตอนการรับสมัคร 

5.1 ศึกษารายละเอียดในประกาศรับสมัครฯ นี้ (โปรดพิมพ์ / อ่าน และศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ด้วยตนเอง อย่าง

ละเอียดเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง) 

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

คลิกที่หัวข้อ “รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา”  

5.3 กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนด (โปรดบันทึกข้อมูลการสมัครด้วย

ตนเอง และตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง) มหาวิทยาลัยจะถือว่าข้อมูล

การสมัครที่บันทึกในระบบ INTERNET เป็นส าคัญ 

5.4 ช าระเงิน (โปรดตรวจสอบหลักฐานการช าระเงินค่าสมัครให้ถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ท าการสมัครให้

เรียบร้อยและเก็บไว้เป็นหลักฐาน 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 
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(7)  เอกสารหลักฐานแสดงการโอนเงินค่าสมัครสอบ  

(8)  ผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS ผลสอบ ต้องไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันสมัคร  

(ยกเว้นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ ในระยะเวลาที่ไม่เกิน 2 ปีนบั

ถึงวันสมัคร) 

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

ท้ายประกาศ 

(10) เอกสารเค้าโครงการวิจัยที่คาดว่าจะท าวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอบเขตการวิจัย ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง ระเบียบวิธีวิจัย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

เอกสารอ้างอิง (เฉพาะระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโท หลักสูตรการผังเมือง แผน ก แบบ ก1) 

หมายเหตุ ให้ผู้สมัครท าการรับรองส าเนาในเอกสารทุกฉบบั 

 

6. อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร 

6.1 ค่าสมัครสอบระดับปริญญาโท   500  บาท   

6.2 ค่าสมัครสอบระดบัปริญญาเอก   1,000  บาท 

 

7. การทดสอบภาษาอังกฤษ 

7.1 ผู้สมัครจะต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามข้อก าหนดในคุณสมบัติเฉพาะ หรือเงื่อนไขการสมัคร

เข้ารับการคัดเลือกของแต่ละหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษา หรือน าไปให้กรรมการในวันสอบสัมภาษณ์ ดังนี้ 

(1)  ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ ในระยะเวลาที่ไม่เกิน 2 ปี นับ

จากวันที่ส าเร็จการศึกษาถึงวันที่สมัครเข้าศึกษา ไม่ต้องยื่นผลสอบ 

(2) ส าหรับผู้สมัครส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่สอนโดยใช้ภาษาภาษาไทย ต้องส่งผลทดสอบ

ภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS  ต้องไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันสมัคร โดยไม่ก าหนด

คะแนนขั้นต่ า แต่หากได้คะแนนเกินเกณฑ์มาตรฐาน ไม่ต้องลงเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 

ได้แก่ TU-GET ไม่ต่ ากว่า 550 คะแนน หรือ TOEFL ส าหรับข้อสอบ Paper-based ไม่ต่ ากว่า 

550 คะแนน หรือ Computer-based ไม่ต่ ากว่า 213 คะแนน หรือ Internet-based ไม่ต่ ากว่า 

79 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ ากว่าระดับ 6.5 

(3) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้บริการจัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษให้แก่บุคคลทั่วไป TU-GET 

(Thammasat University – Graduate English Test) จัดโดยสถาบันภาษา สามารถสอบถาม
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รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 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. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน สัมภาษณ์ แผนผังที่นั่งสอบ 

8.1 เอกสารที่ต้องน าไปในวันสอบคือ บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่มีรูปถ่าย ลายมือชื่อ 

และมีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ระบุชัดเจนเท่านั้น โดยจะต้องเป็นบัตรตัวจริงและยังไม่หมดอายุ 

8.2 กรณีที่ผู้เข้าสอบไม่น าบัตรตามข้อ 8.1 ไปแสดงในวันสอบ มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ทั้งสิ้นและจะถูกตัดสิทธิในการสอบครั้งนี้ 

8.3 หากผู้ใดท าการทุจริต หรือ ร่วมกระท าการทุจริตในการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะถูกตัด

สิทธิในการสอบและการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกกรณี 

 

9. การก าหนดวันสอบ วิชาสอบ วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ผลการสอบ 

ดูรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศ และปฏิทินก าหนดการฯ 

 

10. การขึ้นทะเบียนนักศึกษา  

 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา จะต้องน าหลักฐานการส าเร็จการศึกษามามอบให้มหาวิทยาลัยในวันขึ้นทะเบียน

เป็นนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยมหาวิทยาลัยจะประกาศรายละเอียดและก าหนดการต่าง ๆ ที่นักศึกษาใหม่

ต้องทราบและต้องปฏิบัติทาง www.tds.tu.ac.th   

 

11.  เงื่อนไขของผู้มสีิทธิขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

11.1 ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี / ปริญญาโท ตามคุณสมบัติเฉพาะตามที่ก าหนด และหาก

ปรากฏว่าผู้มีสิทธิเข้าศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตามที่ก าหนด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะไม่รับเข้าศึกษา 

หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะถือว่า การมีสิทธิเข้าศึกษาในครั้งนี้ เป็น โมฆะ และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่า

กรณีใด ๆ  
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11.2 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาได้ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดพร้อมทั้ง

ช าระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ทั้งนี้ จะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เกินกว่า 1 หลักสูตรใน

ขณะเดียวกันไม่ได้ เว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควรและได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 

11.3 ผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่า ผู้ใดปลอม 

หรืออ้างเอกสารปลอมในการสมัคร หรือการคัดเลือก หรือการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะ

ถอนชื่อผู้นั้นออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และด าเนินคดีตามกฎหมายอาญาต่อไป 

 

ประกาศ  ณ  วันที่      18    กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร. ชาลี เจริญลาภนพรัตน์) 
รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
ปฏิบัติการแทนอธิการบด ี
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เอกสารแนบท้าย รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ ก าหนดการสอบ วิชาที่สอบ  

ระดับปรญิญาเอก 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

 

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 
 ภาษาที่ใช้      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 
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-  ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครือข่าย ปีการศึกษาละ     1,600 บาท 

-  ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย (ส าหรับชาวไทย) ปีการศึกษาละ     1,500 บาท 

-  ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย (ส าหรับชาวต่างชาติ) ปีการศึกษาละ           15,000 บาท 

-  ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา (เก็บครั้งเดียว)      1,000 บาท 

 

3. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

และมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 แผนการศึกษา แบบ 1.1 (ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท ท าวิทยานิพนธ์อย่างเดียว) 
1)  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวชิาที่เก่ียวขอ้ง เช่น สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน

การผังเมือง การออกแบบชุมชนเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม การพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  
2)   มีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25 จาก 4.00 จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภา

มหาวิทยาลัยรับรองวิทยะฐานะ   
3)   ต้องมีความรู้ด้านการวิจัย และเคยผ่านงานวิจัยที่เป็นวิทยานิพนธ์มาแล้ว หรือมีประสบการณ์ด้านงานวิจัย 

ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  และในการเลือกแผนการศึกษา ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการที่
เก่ียวข้อง 

  แผนการศึกษา แบบ 2.1 (ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโทศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์) 
1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน 

การผังเมืองการออกแบบชุมชนเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
2) มีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25 จาก 4.00 จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภา

มหาวิทยาลัยรับรองวิทยะฐานะ   
 แผนการศึกษา แบบ 2.2 (ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรีศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์) 

1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง เช่น สถาปัตยกรรม  สถาปัตยกรรมภายใน 
การผังเมือง การออกแบบชุมชนเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  

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

4. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
1. หากผู้สมัครมีอาจารย์ที่ปรึกษาที่เป็นคณาจารย์ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง จะได้รับการ

พิจารณาเป็นพิเศษ 
2. หากผู้สมัครมีผลคะแนนภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
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5. ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือก 

        ก าหนดการ การด าเนินการ 

วันสมัคร online  
-  เปิดระบบ วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. 
-  ปิดระบบ วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 24.00 น. 

วันช าระเงิน 
-  วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ – วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 
-  รับช าระเงินตามเวลาท าการของธนาคาร 

เกณฑ์การพิจารณา สอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ์ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์อบข้อเขียนและ
สัมภาษณ ์

วันศุกรท์ี่ 31 พฤษภาคม 2562 
ทาง www.tds.tu.ac.th 

สอบข้อเขียนและสัมภาษณ ์ วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 
การขึ้นทะเบียนนักศึกษา ประกาศให้ทราบอีกคร้ัง 

วันเปิดภาคการศึกษา สิงหาคม 2562 

หมายเหตุ ก าหนดการดังกลา่วอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 

6. วิชาที่สอบ  

ความรู้และความถนัดในสาขาที่เก่ียวข้องกับสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง 

 

7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา 02-986-9605-6 ต่อ 3034 

www.tds.tu.ac.th Email info@ap.tu.ac.th 

Facebook  www.facebook.com/aptu.community 
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เอกสารแนบท้าย รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ ก าหนดการสอบ วิชาที่สอบ ของแต่ละสาขาวิชาที่เปิดรับ 

ระดับปรญิญาโท 

หลักสูตรการผังเมืองมหาบัณฑิต  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

1. ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย:        หลักสูตรการผังเมืองมหาบัณฑิต 
 ภาษาอังกฤษ:   Master of Urban Environmental Planning and Development Program 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ไทย): การผังเมืองมหาบัณฑิต 
 ชื่อย่อ (ไทย): ผ. ม. 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Master of Urban Environmental Planning and Development 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ):      M.U.E.P.D. 
รูปแบบของหลักสูตร 
 ระยะเวลาศึกษา 1.5 ปี  
 ภาษาที่ใช้      ภาษาไทย / อังกฤษ 
 การรับเข้าศึกษา ชาวไทย และชาวต่างชาติ (กรณีชาวต่างชาติจะรับเข้าศึกษาเฉพาะแผน ก แบบ ก1 เท่านั้น 

และต้องสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้ในระดับพอใช้)  

วัน-เวลา ในการด าเนินการเรียนการสอน   
 นอกวัน-เวลาราชการ 

เรียนวันเสาร์ เวลา 8.00 – 20.00 น. 
จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 36 หน่วยกิต  

2. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา 

 ผู้เข้าศึกษาต้องเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการศึกษา ดังนี้ 

1. ค่าจดทะเบียนลักษณะวิชา    หน่วยกิตละ   2,800 บาท  

2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ    ภาคการศึกษาละ          20,000 บาท 

3. ค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

-  ค่าบ ารุงห้องสมุด   ปีการศึกษาละ     4,000 บาท 

-  ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครือข่าย ปีการศึกษาละ     1,600 บาท 
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-  ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย (ส าหรับชาวไทย) ปีการศึกษาละ     1,500 บาท 

-  ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย (ส าหรับชาวต่างชาติ) ปีการศึกษาละ           15,000 บาท 

-  ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา (เก็บครั้งเดียว)      1,000 บาท 

 

3. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

3.1 ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรการผังเมืองบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  หรือ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่ งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ โดยได้ศึกษาใน

สาขาวิชาการผังเมืองเป็นวิชาหลัก หรือ สาขาที่เก่ียวข้อง 

3.2 มีผลการศึกษาค่าระดับเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.50 หรือ  หากผลการศึกษามีค่าระดับเฉลี่ยสะสม (GPA) ต่ ากว่า 

2.50 จะต้องมีประสบการณ์การท างานเกี่ยวกับสาขาวิชาการผังเมือง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปี  

(ทั้งนี้การพิจารณาจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ) 

 

4.  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

4.1 ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ 

แผนการศึกษาผู้เข้าศึกษา  

4.2 ส าหรับแผน ก แบบ ก1 (วิทยานิพนธ์อย่างเดียว) รับเข้าศึกษาทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ ผู้สมัคร

จะต้องยื่น proposal พร้อมกับเอกสารอื่น ๆ ในการสมัครเข้าศึกษาต่อโดยผู้สมัครจะต้องเป็นบุคคลที่จบ

การศึกษาสายตรง และ/หรือมีประสบการณ์ท างานในสายงานที่เก่ียวข้องกับการผังเมืองไม่ต่ ากว่า 2 ปี (ทั้งนี้การ

พิจารณาจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ) 

4.3 แผน ก แบบ ก2 รับเข้าศึกษาเฉพาะนักศึกษาไทย (ศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์) ผู้สมัครจะต้องเป็นบุคคล

ที่จบการศึกษาสายตรง และ/หรือสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้อง (ทั้งนี้การพิจารณาจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ

คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ) 

4.4 แผน ข รับเข้าศึกษาเฉพาะนักศึกษาไทย (ศึกษารายวิชาและท าสารนิพนธ์) ผู้สมัครจะต้องเป็นบุคคลที่จบ

การศึกษาสายตรง และ/หรือ มีประสบการณ์ท างานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองไม่ต่ ากว่า 2 ปี (ทั้งนี้

การพิจารณาจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ) 
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5 ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือก 

ก าหนดการ การด าเนินการ 

วันสมัคร online  
-  เปิดระบบ วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. 
-  ปิดระบบ วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 24.00 น. 

วันช าระเงิน 
-  วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ – วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 
-  รับช าระเงินตามเวลาท าการของธนาคาร 

เกณฑ์การพิจารณา สอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ์ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์อบข้อเขียนและ
สัมภาษณ ์

วันศุกรท์ี่ 31 พฤษภาคม 2562 
ทาง www.tds.tu.ac.th 

สอบข้อเขียนและสัมภาษณ ์ วันศุกรท์ี่ 7 มิถุนายน 2562 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 
การขึ้นทะเบียนนักศึกษา ประกาศให้ทราบอีกคร้ัง 

วันเปิดภาคการศึกษา สิงหาคม 2562 

หมายเหตุ ก าหนดการดังกลา่วอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 

6 วิชาที่สอบ  

6.1 ความรู้ทั่วไป 

6.2 ความรู้และความถนัดเก่ียวกับการผังเมือง 

7 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา  02-986-9605-6 ต่อ 3034   เลขานุการสาขาวิชาการผังเมือง  02-986-9605-6 ต่อ 4007 

www.tds.tu.ac.th Email info@ap.tu.ac.th 

Facebook  www.facebook.com/aptu.community 
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เอกสารแนบท้าย รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ ก าหนดการสอบ วิชาที่สอบ ของแต่ละสาขาวิชาที่เปิดรับ 

ระดับปรญิญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

1. ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย:        หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  
 ภาษาอังกฤษ:   Master of Science Program in Innovative Real Estate Development 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ไทย): วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์) 
 ชื่อย่อ (ไทย): วท.ม. (นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Master of Science (Innovative Real Estate Development) 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ):      M.Sc. (Innovative Real Estate Development)  
รูปแบบของหลักสูตร 
 ระยะเวลาศึกษา 2 ปี (ปีการศึกษาละ 2 ภาค มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนในการเรียนชั้นปีที่ 1) 
 ภาษาที่ใช้      ภาษาไทย / อังกฤษ 
 การรับเข้าศึกษา ชาวไทยและชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้ดี 
วัน-เวลา ในการด าเนินการเรียนการสอน   
 นอกวัน-เวลาราชการ 

เรียนวันเสาร์ เวลา 9.00 – 20.00 น. 
จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 39 หน่วยกิต  

2. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา 

 ผู้เข้าศึกษาต้องเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการศึกษา ดังนี้ 

1. ค่าจดทะเบียนลักษณะวิชา    หน่วยกิตละ   2,800 บาท  

2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ    ภาคการศึกษาละ          20,000 บาท 

3. ค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

-  ค่าบ ารุงห้องสมุด   ปีการศึกษาละ     4,000 บาท 

-  ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครือข่าย ปีการศึกษาละ     1,600 บาท 

-  ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย (ส าหรับชาวไทย) ปีการศึกษาละ     1,500 บาท 

-  ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา (เก็บครั้งเดียว)      1,000 บาท 
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3. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและมี

คุณสมบัติ  ดังนี้ 

3.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย (โดยมีหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยแนบ

มาพร้อมกับใบสมัคร) ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต  การผั งเมืองบัณฑิต              

ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  หรือส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี 

หรือก าลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย (โดยมีหนังสือรับรองจากสถาบันแนบมาพร้อมกับใบสมัคร)      

จากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ทั้งภายใน หรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ โดยได้ศึกษาใน

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน  สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง สาขาวิชาภูมิ

สถาปัตยกรรม สาขาวิชาการวางผังเมือง หรือ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา ส ารวจ สิ่งแวดล้อม ไฟฟ้า  

อุตสาหการ เครื่องกล เป็นต้น) เป็นวิชาหลัก มีค่าระดับเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ ากว่า 2.50 หรือ หากผล

การศึกษามีค่าระดับเฉลี่ยสะสม (GPA) ต่ ากว่า 2.50 จะต้องมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับการ

ท างาน ในสาขาการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือการจัดการสถาปัตยกรรม หรือการจัดการด้านวิศวกรรม หรือ

การจัดการทรัพยากรอาคาร หรืออาชีพที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี โดยมีเอกสารรับรองการท างานจาก

หน่วยงานที่สังกัดประกอบการพิจารณาทั้งนี้คุณสมบตัิอื่น ๆ นอกจากที่ประกาศให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ

หลักสูตรเห็นสมควร 

3.2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย ในระดับปริญญาตรี (โดยมีหนังสือรับรอง

จากสถาบันแนบมาพร้อมกับใบสมัคร)  สาขาวิชาที่สัมพันธ์กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์   เช่น การเงิน การบัญชี  

การธนาคาร  การบริหารธุรกิจ  การตลาด  การประเมินค่าทรัพย์สิน การบริหารงานโครงการ  และ

เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการหลักสูตรเห็นสมควร  โดยมีผลการศึกษา ระดับเฉลี่ย

สะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 หากผลการศึกษามีค่าระดับเฉลี่ยสะสม (GPA) ต่ ากว่า 2.50 ต้องมีประสบการณ์การ

ท างานในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์  ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ หากไม่ได้

จบการศึกษาในสาขาข้างต้น ต้องมีประสบการณ์การท างานในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือบริหาร

โครงการอสังหาริมทรัพย์  ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีเอกสารรับรองการท างานจากหน่วยงานที่สังกัดประกอบการ

พิจารณาทั้งนี้คุณสมบัติอื่น ๆ นอกจากที่ประกาศให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการหลักสูตรเห็นสมควร 
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การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

1. ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียน จ านวน 6 วิชา (ค่าน้ าหนักร้อยละ 50) 

2. ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับประสบการณ์ทางวิชาชีพด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์    

(ค่าน้ าหนักร้อยละ 50) 

3. ผู้ที่มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.50 จะต้องทดลองเรียนในภาคการศึกษาปกติภาคแรกเป็นเวลาหนึ่ง

ภาคการศึกษา และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาดังกล่าวแล้ว จะต้องสอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 จึง

จะมีสิทธิศึกษาต่อจนครบตามหลักสูตร  

4. ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือก 

ก าหนดการ การด าเนินการ 

วันสมัคร online  
-  เปิดระบบ วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. 
-  ปิดระบบ วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 24.00 น. 

วันช าระเงิน 
-  วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ – วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 
-  รับช าระเงินตามเวลาท าการของธนาคาร 

เกณฑ์การพิจารณา สอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ์ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์อบข้อเขียนและ
สัมภาษณ ์

วันศุกรท์ี่ 31 พฤษภาคม 2562 
ทาง www.tds.tu.ac.th 

สอบข้อเขียนและสัมภาษณ ์ วันเสารท์ี่ 8 มิถุนายน 2562 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 

การขึ้นทะเบียนนักศึกษา ประกาศให้ทราบอีกคร้ัง 
วันเปิดภาคการศึกษา สิงหาคม 2562 

หมายเหตุ ก าหนดการดังกลา่วอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 

5. วิชาที่สอบ (อัตนัย) 
5.1 หมวดความรู้พื้นฐานในกระบวนการพัฒนาโครงสร้าง 
5.2 หมวดความรู้พื้นฐานด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 

5.3 หมวดความรู้พื้นฐานในการท าวิจัยและความพร้อมในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 

5.4 หมวดความรู้พื้นฐานด้านการเงินและการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย ์

5.5 หมวดความรู้พื้นฐานด้านการขายและการตลาดโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

5.6 หมวดความรู้พื้นฐานด้านการบริหารโครงการและบริหารทรัพยากรกายภาพโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

หมายเหตุ: ให้ผู้เข้าสอบท าข้อสอบให้ครบทุกหมวด 
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6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา 02-986-9605-6 ต่อ 3034  เลขานุการสาขา  02-986-9605-6 ต่อ 4008 

www.tds.tu.ac.th Email info@ap.tu.ac.th 

Facebook  www.facebook.com/aptu.community 

 


