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ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เรื่อง  การรับบุคคลเข้าศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตรการผังเมืองมหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ประจําปีการศึกษา 2/2562 

 
โดยท่ี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการ       

ผังเมืองมหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ประจําปีการศึกษา 
2/2562 จึงขอประกาศรายละเอียดวิธีการรับสมัครและการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 

1. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
2. สาขาวิชาท่ีรับสมัคร และจํานวนการรับเข้าศึกษา ดังน้ี 

 
ระดับปริญญา หลกัสูตร การดําเนินการเรียนการสอน   จํานวนรับ 

ระดับปริญญาโท หลกัสตูรการผังเมืองมหาบัณฑิต เสาร์ (ทวิภาค) 5 
รวม 5 

 
3. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลอืก 

3.1 ต้องไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรงซึ่งจะเบียดเบียนหรือขัดขวางต่อการศึกษา 
3.2 ต้องไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 
3.3 ต้องไม่มีชื่อในทะเบียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

4. เง่ือนไขการรับสมัคร 
4.1 ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริงหากตรวจสอบใน

ภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว่า ผู้น้ัน ขาดคุณสมบัติและหมด
สิทธิเข้าศึกษา กรณีท่ีชําระค่าสมัครแล้วจะไม่มีการคืนเงินค่าสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

4.2 ภายหลังการเสร็จสิ้นกระบวนการรับสมัคร หากผู้ผ่านการคัดเลือกมีจํานวนน้อย คณะฯ ขอสงวนสิทธิใน
การพิจารณายกเลิกการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาน้ัน โดยจะทําการคืนค่าสมัครสอบให้กับผู้สมัคร 
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5. การรับสมัคร 
รับสมัครผ่านระบบ INTERNET วันอังคารท่ี 1 ตุลาคม  – วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
การชําระเงินค่าสมัคร   วันอังคารท่ี 1 ตุลาคม  – วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

 ขั้นตอนการรับสมัคร 
5.1 ศึกษารายละเอียดในประกาศรับสมัครฯ นี้ (โปรดพิมพ์ / อ่าน และศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ด้วยตนเอง อย่าง

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

ที่หัวข้อ “การรับสมัคร” และ “ระดับบัณฑิตศึกษา” 
5.3 กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนท่ีกําหนด (โปรดบันทึกข้อมูลการสมัครด้วยตนเอง 

และตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ อย่างละเอียดเพ่ือประโยชน์ของตนเอง) มหาวิทยาลัยจะถือว่าข้อมูลการสมัครที่
บันทึกในระบบ INTERNET เป็นสําคัญ 

5.4 ชําระเงิน (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชําระเงินค่าสมัครให้ถูกต้องตรงตามข้อมูลท่ีทําการสมัครให้เรียบร้อย
และเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพ่ือประโยชน์ของตนเอง)  

5.5 หลักฐานประกอบการรับสมัครที่ต้องทําการย่ืนในระบบรับสมัคร ได้แก่ 
(1)  รูปถ่ายสี หรือ ขาวดํา (หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดํา)  
(2)  สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ 1 ฉบับ 
(3)  สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 
(4)  สําเนาปริญญาบัตร หรือสําเนาหนังสือสําคัญ จํานวน 1 ฉบับ  
(5)  สําเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) 1 ฉบับ  
(6)  สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ – สกุล, ยศ (ถ้ามี) 1 ฉบับ 
(7)  เอกสารหลกัฐานแสดงการโอนเงินค่าสมัครสอบ  
(8)  ผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS ผลสอบ ตอ้งไม่เกนิ 2 ปนีบัถงึวนัสมัคร  

(ยกเว้นผู้ทีส่ําเร็จการศึกษาจากหลกัสูตรท่ีสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ ในระยะเวลาท่ีไม่เกนิ 2 ปีนับถึงวันสมัคร) 
(9)  หนังสือให้คํารับรอง (Confidential Recommendations) จํานวน 2 ฉบบั รายละเอียดตามแนบท้าย
ประกาศ 
(10) เอกสารเค้าโครงการวิจัยท่ีคาดว่าจะทําวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย ช่ือเรื่อง หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอบเขตการวิจัย ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ระเบียบวิธีวิจัย ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
เอกสารอ้างอิง (เฉพาะ แผน ก แบบ ก1) 

หมายเหตุ ให้ผูส้มัครทําการรบัรองสําเนาในเอกสารทุกฉบับ 
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6. อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร   500  บาท   
7. การทดสอบภาษาอังกฤษ 

7.1 ผู้สมัครจะต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามข้อกําหนดในคุณสมบัติเฉพาะ หรือเง่ือนไขการสมัคร
เข้ารับการคัดเลือกของแต่ละหลักสูตรท่ีสมัครเข้าศึกษา หรือนําไปให้กรรมการในวันสอบสัมภาษณ์ ดังน้ี 

(1)  ผู้สมัครท่ีสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรท่ีสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ ในระยะเวลาท่ีไม่เกิน 2 ปี นับ
จากวันท่ีสําเร็จการศึกษาถึงวันท่ีสมัครเข้าศึกษา ไม่ต้องยื่นผลสอบ 

(2) สําหรับผู้สมัครสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรท่ีสอนโดยใช้ภาษาภาษาไทย ต้องส่งผลทดสอบ
ภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS  ต้องไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันสมัคร โดยไม่กําหนด
คะแนนขั้นตํ่า แต่หากได้คะแนนเกินเกณฑ์มาตรฐาน ไม่ต้องลงเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 
ได้แก่  
- TU-GET (Paper-based) ไม่ตํ่ากว่า 550 คะแนน หรือ  
- TU-GET (Computer-based) ไม่ตํากว่า 79 คะแนน หรือ 
- TOEFL (Paper-based) หรือ TOEFL-ITP (Institutional Testing Program) ไม่ตํ่ากว่า 550 คะแนน หรือ  
- TOEFL (Internet-based) ไม่ตํ่ากว่า 79 คะแนน หรือ 
-  IELTS ระดับ 6.5 ขึ้นไป 

(3) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้บริการจัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษให้แก่บุคคลท่ัวไป TU-GET 
(Thammasat University – Graduate English Test) จัดโดยสถาบันภาษา สามารถสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี สํานักงานเลขานุการสถาบันภาษา 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 แผนผังท่ีน่ังสอบ 
8.1 เอกสารท่ีต้องนําไปในวันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์คือ บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรท่ีออกโดยทาง

ราชการท่ีมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และมีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก ระบุชัดเจนเท่าน้ัน โดยจะต้องเป็นบัตร
ตัวจริงและยังไม่หมดอายุ 

8.2 กรณีท่ีผู้เข้าสอบไม่นําบัตรตามข้อ 8.1 ไปแสดงในวันสอบ มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ 
ท้ังสิ้นและจะถูกตัดสิทธิในการสอบครั้งน้ี 

8.3 หากผู้ใดทําการทุจริต หรือ ร่วมกระทําการทุจริตในการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะถูกตัด
สิทธิในการสอบและการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกกรณี 
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เอกสารแนบท้าย รายละเอยีดคุณสมบัติเฉพาะ กําหนดการสอบ วิชาท่ีสอบ ของแต่ละสาขาวิชาท่ีเปิดรับ 
ระดับปริญญาโท หลักสูตรการผังเมืองมหาบัณฑิต  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

 
1. ข้อมูลท่ัวไป 

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

และต้องสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้ในระดับพอใช้)  

วัน-เวลา ในการดําเนินการเรียนการสอน   
 นอกวัน-เวลาราชการ 

เรียนวันเสาร์ เวลา 8.00 – 20.00 น. 
จํานวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 36 หน่วยกิต  

2. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
 ผู้เข้าศึกษาต้องเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการศึกษา ดังน้ี 

1. ค่าจดทะเบียนลักษณะวิชา    หน่วยกิตละ   2,800 บาท  
2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ    ภาคการศึกษาละ          20,000 บาท 
3. ค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

-  ค่าบํารุงห้องสมุด   ปีการศึกษาละ     4,000 บาท 
-  ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครือข่าย ปีการศึกษาละ     1,600 บาท 
-  ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย (สําหรับชาวไทย) ปีการศึกษาละ     1,500 บาท 
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-  ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย (สําหรับชาวต่างชาติ) ปีการศึกษาละ           15,000 บาท 
-  ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา (เก็บคร้ังเดียว)      1,000 บาท 
 

3. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
3.1 สําเร็จการศึกษาหลักสูตรการผังเมืองบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  หรือ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ โดยได้ศึกษาใน
สาขาวิชาการผังเมืองเป็นวิชาหลัก หรือ สาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

3.2 มีผลการศึกษาค่าระดับเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.50 หรือ  หากผลการศึกษามีค่าระดับเฉลี่ยสะสม (GPA) ตํ่ากว่า 
2.50 จะต้องมีประสบการณ์การทํางานเกี่ยวกับสาขาวิชาการผังเมือง หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปี 
(ท้ังน้ีการพิจารณาจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ) 
 

4.  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
4.1 ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ 

แผนการศกึษาผู้เข้าศึกษา  
4.2 สําหรับแผน ก แบบ ก1 (วิทยานิพนธ์อย่างเดียว) รับเข้าศึกษาท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ ผู้สมัคร

จะต้องยื่น proposal พร้อมกับเอกสารอื่น ๆ ในการสมัครเข้าศึกษาต่อโดยผู้สมัครจะต้องเป็นบุคคลท่ีจบ
การศึกษาสายตรง และ/หรือมีประสบการณ์ทํางานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองไม่ตํ่ากว่า 2 ปี (ท้ังน้ีการ
พิจารณาจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ) 

4.3 แผน ก แบบ ก2 รับเข้าศึกษาเฉพาะนักศึกษาไทย (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ์) ผู้สมัครจะต้องเป็นบุคคล
ท่ีจบการศึกษาสายตรง และ/หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง ( ท้ังน้ีการพิจารณาจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ) 

4.4 แผน ข รับเข้าศึกษาเฉพาะนักศึกษาไทย (ศึกษารายวิชาและทําสารนิพนธ์) ผู้สมัครจะต้องเป็นบุคคลท่ีจบ
การศึกษาสายตรง และ/หรือ มีประสบการณ์ทํางานในสายงานท่ีเกี่ยวข้องกับการผังเมืองไม่ต่ํากว่า 2 ปี (ท้ังนี้
การพิจารณาจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ) 
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5 ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือก 
กําหนดการ การดําเนินการ 

วันสมัคร  วันอังคารท่ี 1 ตุลาคม  – วันพฤหัสบดีท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
วันชําระเงิน วันอังคารท่ี 1 ตุลาคม  – วันศุกร์ท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
เกณฑ์การพิจารณา สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ วันจันทร์ท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ทาง www.tds.tu.ac.th 
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ วันศุกร์ท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา วันศุกร์ท่ี 13 ธันวาคม  พ.ศ. 2562 
การขึ้นทะเบียนนักศึกษา ประกาศให้ทราบอีกคร้ัง
วันเปิดภาคการศึกษา วันเสาร์ท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2562 
หมายเหตุ กําหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 
6 วิชาท่ีสอบ  

6.1 ความรู้ท่ัวไป 
6.2 ความรู้และความถนัดเกี่ยวกับการผังเมือง 

7 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
เจ้าหน้าท่ีบัณฑิตศึกษา  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 

 


