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ประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร 

เรือ่ง  การรบับคุคลเขาศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผงัเมอืง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ศนูยรงัสติ 

ประจาํภาคการศึกษาที ่2 ปการศึกษา 2563  
 

โดยที่ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร เห็นสมควรเปดรับสมัครบคุคลเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ประจําภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2563 จึงขอประกาศ

รายละเอียดวิธีการรับสมัครและการสอบคัดเลือก ดังตอไปนี้ 
 

1. สถานทีจ่ดัการเรยีนการสอน คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

2. สาขาวชิาทีร่บัสมคัร และจํานวนการรับเขาศึกษา ดังนี ้

ระดบัปรญิญา สาขาวชิา การดาํเนนิการเรยีนการสอน   จาํนวนรบั 

ระดับปริญญาเอก 

 สหวิทยาการสภาพแวดลอมสรรคสราง จันทร – ศุกร (ทวิภาค) 3 

ระดับปริญญาโท  

 การผังเมือง เสาร (ทวิภาค) 1 

รวม 4 

 

3. คณุสมบตัทิัว่ไปของผูมสีทิธิ์สมคัรสอบคดัเลอืก 

(1) ตองไมเปนโรคติดตออยางรายแรงซึ่งจะเบียดเบียนหรือขัดขวางตอการศึกษา 

(2) ตองไมเปนผูมีความประพฤติเสือ่มเสียอยางรายแรง 

(3) ตองไมมีชื่อในทะเบียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หรือในสถาบันการศึกษาขั้นสูงในประเทศ 

เวนแตสภามหาวิทยาลยัจะพิจารณาอนุมัติใหเปนกรณีพิเศษ 

4. เงื่อนไขการรับสมัคร 

(1) ผูสมัครตองตรวจสอบและรับรองตนเองวามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริงหากตรวจสอบใน

ภายหลังพบวาผูสมัครรายใดมีคุณสมบัติไมตรงตามประกาศรับสมัครจะถือวา ผูนั้น ขาดคุณสมบัติและ   

หมดสิทธิ์เขาศึกษา กรณีที่ชําระคาสมัครแลวจะไมมีการคืนเงินคาสมัครให ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

(2) ภายหลังการเสร็จสิ้นกระบวนการรับสมัคร หากผูผานการคัดเลือกมีจํานวนนอย คณะฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน

การพิจารณายกเลิกการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษานั้น โดยจะทําการคืนคาสมัครสอบใหกับผูสมัคร 
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5. การรับสมัคร 
รับสมัครผานระบบ INTERNET  

เปดรบัสมคัรตัง้แตบดันี ้– 20 พฤศจกิายน 2563 

- หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสภาพแวดลอมสรรคสราง  

- การผังเมืองมหาบัณฑิต 

การชําระเงินคาสมัคร  รับชําระเงินตามเวลาทําการของธนาคาร ตามกําหนดการของแตละหลักสูตร 
 

ขัน้ตอนการรบัสมคัร 

(1) ศึกษารายละเอียดในประกาศรับสมัครฯ นี้ (โปรดพิมพ / อาน และศึกษาขอมูลตาง ๆ ดวยตนเอง       

อยางละเอียดเพื่อผลประโยชนของตนเอง) 

(2) เปดเว็บไซตคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (www.tds.tu.ac.th)  

คลิกที่หัวขอ “รับสมัครนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา”  

(3) กรอกขอความใหถูกตองและครบถวน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด (โปรดบันทึกขอมูลการสมัครดวย

ตนเอง และตรวจสอบขอมูลตาง ๆ อยางละเอียดเพื่อประโยชนของตนเอง) มหาวิทยาลัยจะถือวาขอมูล

การสมัครที่บันทึกในระบบ INTERNET เปนสําคัญ 

(4) ชําระเงิน (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชําระเงินคาสมัครใหถูกตองตรงตามขอมูลที่ทําการสมัครให

เรียบรอยและเก็บไวเปนหลักฐาน เพื่อประโยชนของตนเอง)  

(5) หลักฐานประกอบการรับสมัครที่ตองทําการยื่นในระบบรับสมัคร ไดแก 

x รูปถายสี หรือ ขาวดํา (หนาตรง ไมสวมหมวก ไมใสแวนตาดํา)  
x สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ 1 ฉบับ 

x สําเนาทะเบียนบาน 1 ฉบับ 

x สําเนาปริญญาบัตร หรือสําเนาหนังสือสําคัญ จํานวน 1 ฉบับ  
x สําเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) 1 ฉบับ  

x สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล, ยศ (ถามี) 1 ฉบับ 

x เอกสารหลักฐานแสดงการโอนเงินคาสมัครสอบ  
x ผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS ผลสอบ ตองไมเกิน 2 ปนับถึงวันสมัคร  

(ยกเวนผูที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่สอนโดยใชภาษาอังกฤษ ในระยะเวลาที่ไมเกิน 2 ปนับถึงวันสมัคร) 

x หนังสือใหคํารับรอง (Confidential Recommendations) จํานวน 2 ฉบับ รายละเอียดตามแนบทายประกาศ 

x เอกสารเคาโครงการวิจัยที่คาดวาจะทําวิทยานิพนธ ประกอบดวย ชื่อเรื่อง หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงคของการวิจัย ขอบเขตการวิจัย ทฤษฎีที่เกี่ยวของ ระเบียบวิธีวิจัย ผลที่คาดวาจะไดรับ 

เอกสารอางอิง (เฉพาะระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโท หลักสูตรการผังเมือง แผน ก แบบ ก1) 

หมายเหตุ ใหผูสมัครทําการรับรองสําเนาในเอกสารทุกฉบับ 
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6. อัตราคาธรรมเนยีมการสมคัร 
(1)   คาสมัครสอบระดบัปริญญาโท   500  บาท   

(2)   คาสมัครสอบระดบัปริญญาเอก   1,000  บาท 

 

7. การทดสอบภาษาองักฤษ 

(1)  ผูสมัครจะตองแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามขอกําหนดในคุณสมบัติเฉพาะ หรือเงื่อนไขการสมัคร

เขารับการคัดเลือกของแตละหลักสูตรที่สมัครเขาศึกษา หรือนําไปใหกรรมการในวันสอบสัมภาษณ ดังนี้ 

x ผูสมัครที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่สอนโดยใชภาษาอังกฤษ ในระยะเวลาที่ไม เกิน 2 ป นับจาก
วันที่สําเร็จการศึกษาถึงวันที่สมัครเขาศึกษา ไมตองยื่นผลสอบ 

x สําหรับผูสมัครสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่สอนโดยใชภาษาภาษาไทย  ตองสงผลทดสอบ
ภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS  ตองไมเกิน 2 ปนับถึงวันสมัคร โดยไมกําหนดคะแนน

ขั้นตํ่า แตหากไดคะแนนเกินเกณฑมาตรฐาน ไมตองลงเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ไดแก TU-GET 

ไมตํ่ากวา 550 คะแนน หรือ TOEFL สําหรับขอสอบ Paper-based ไมตํ่ากวา 550 คะแนน หรือ 

Computer-based ไมตํ่ากวา 213 คะแนน หรือ Internet-based ไมตํ่ากวา 79 คะแนน หรือ IELTS 

ไมตํ่ากวาระดับ 6.5 

x มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรใหบริการจัดทดสอบความรูภาษาอังกฤษใหแกบุคคลทั่วไป TU-GET 

(Thammasat University – Graduate English Test) จัดโดยสถาบันภาษาสามารถสอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมไดที่ สํานักงานเลขานุการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร วันจันทร – วันศุกร 

เวลา 08.30-18.30 น. วันเสาร – วันอาทิตย เวลา 08.30 – 16.00 น. (เวนวันหยุดนักขัตฤกษ)         

โทร. 0-2623-5134, 08-7972-7755 โทรสาร 0-2623-5138 E-mail: tugetlitu@gmail.com 

 

8. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน สัมภาษณ แผนผังที่นั่งสอบ 

(1)  เอกสารที่ตองนําไปในวันสอบคือ บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่มีรูปถาย ลายมือชื่อ 

และมีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก ระบุชัดเจนเทานั้น โดยจะตองเปนบัตรตัวจริงและยังไมหมดอายุ 

(2)  กรณีที่ผูเขาสอบไมนําบัตรตามขอ 8 (1) ไปแสดงในวันสอบ มหาวิทยาลัยจะไมอนุญาตใหเขาสอบไมวากรณีใด ๆ 

ทั้งสิ้นและจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้ 

(3)  หากผูใดทําการทุจริต หรือ รวมกระทําการทุจริตในการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จะถูกตัดสิทธิ์  

ในการสอบและการเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรทุกกรณี 
 

9. การกําหนดวันสอบ วิชาสอบ วันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ผลการสอบ 

ดูรายละเอียดในเอกสารแนบทายประกาศ และปฏิทินกําหนดการฯ 
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10. การขึ้นทะเบียนนักศึกษา 

ผูที่ผานการคัดเลือกเขาศึกษา จะตองนําหลักฐานการสําเร็จการศึกษามามอบใหมหาวิทยาลัยในวันขึ้นทะเบียน 

เปนนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยมหาวิทยาลัยจะประกาศรายละเอียดและกําหนดการตาง ๆ ที่นักศึกษาใหม  

ตองทราบและตองปฏิบัติทาง www.tds.tu.ac.th   

11.  เงื่อนไขของผูมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 

(1)  ผูที่ผานการรับเขาศึกษาตองขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการที่นายทะเบียนกําหนด 

ภายใน 14 วันนับแตวันเปดภาคการศึกษา เวนแตกรณีมีเหตุผลความจําเปนนายทะเบียนอาจอนุญาตผอนผัน 

การขึ้นทะเบียนได แตตองไมเกินภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาแรก 

ผูที่ผานการรับเขาศึกษาโดยใชวุฒิการศึกษาจากตางประทศตองยื่นใบสําคัญแสดงวุฒิการศึกษาตอคณะในวัน 

ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาดวย แตหากยังไมสามารถนําสงไดนายทะเบียนอาจผอนผันใหนํามาสงในภายหลัง 

แตตองไมเกินภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาแรก หากพนกําหนดเวลาที่ผอนผันใหแลวยังไมอาจนําสงได 

ใหนายทะเบียนเพิกถอนการขึ้นทะเบียนการเปนนักศึกษา 

(2)  ผูที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาสังกัดหลักสูตรใดแลวจะยายหลักสูตรมิได เวนแตจะมีเหตุผลและความจําเปน 

ใหนักศึกษายื่นคํารองพรอมแสดงเหตุผลตอคณบดีเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะ 

การขอยายหลักสูตรจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะของหลักสูตรที่จะขอยาย    

ไปศึกษา และใหนับระยะเวลาการศึกษาตั้งแตการศึกษาในหลักสูตรเดิมดวย  

เมื่อไดรับความเห็นชอบตามวรรคสองแลวใหนับระยะเวลาการศึกษาตั้งแตเปนนักศึกษาในหลักสูตรเดิมดวย 

(3) หากมีการตรวจพบวาผูซึ่งไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาไมมีคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ  22 หรือ

ไดใชเอกสารหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนอันเปนเท็จ ใหนายทะเบียนเสนอตออธิการบดีเพิ กถอนการ

ขึ้นทะเบียนการเปนนักศึกษาผูนั้น 

     หากมีกรณีตามวรรคหนึ่งปรากฎขึ้นกับผูที่สําเร็จการศึกษาไปแลว ใหอธิการบดีเสนอตอสภามหาวิทยาลัย       

เพิกถอนปริญญาบัตร ของผูนั้น 

ประกาศ  ณ  วันที่    3  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 

(รองศาสตราจารย ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน) 
รองอธิการบดีฝายวชิาการ 

ปฏิบัติการแทนอธิการบด ี
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เอกสารแนบทาย รายละเอยีดคณุสมบตัเิฉพาะ กาํหนดการสอบ วชิาทีส่อบ  

ระดบัปรญิญาเอก หลักสตูรปรชัญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาสหวทิยาการสภาพแวดลอมสรรคสราง 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผงัเมอืง 

1. ขอมูลทั่วไป 

ชื่อหลักสูตร 

 ภาษาไทย:        หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสภาพแวดลอมสรรคสราง 

 ภาษาอังกฤษ:   Doctor of Philosophy Program in Integrated Science of Built Environment 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ชื่อเต็ม (ไทย): ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สหวิทยาการสภาพแวดลอมสรรคสราง) 

 ชื่อยอ (ไทย): ปร.ด. (สหวิทยาการสภาพแวดลอมสรรคสราง) 

 ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Doctor of Philosophy (Integrated Science of Built Environment) 

 ชื่อยอ (อังกฤษ):      Ph. D. (Integrated Science of Built Environment) 

รูปแบบของหลักสูตร 

 ระยะเวลาศึกษา แบบ 1.1 และ 2.1 ศึกษา 3 ป 

แบบ 2.2 ศึกษา 3.5 ป 

 ภาษาที่ใช      ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

 การรับเขาศึกษา นักศึกษาชาวไทย และนักศึกษาตางชาติ 

วัน-เวลา ในการดําเนินการเรียนการสอน   

 วันเวลาราชการปกติ เรียนวันจันทร – วันศุกร  เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. 

จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 48 / 72 หนวยกิต 

   

2. คาใชจายในการศึกษา 
 ผูเขาศึกษาตองเสียคาใชจายตาง ๆ ในการศึกษา ดังนี้ 

(1)  คาจดทะเบียนลักษณะวิชา    หนวยกิตละ   4,000 บาท  

(2)  คาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ    ภาคการศึกษาละ          30,000 บาท 

(3)  คาธรรมเนียมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

x คาบํารุงหองสมุด    ปการศึกษาละ     4,000 บาท 

x คาธรรมเนียมการใชบริการเครือขาย  ปการศึกษาละ     1,600 บาท 

x คาบํารุงมหาวิทยาลัย (สําหรับชาวไทย) ปการศึกษาละ     1,500 บาท 

x คาบํารุงมหาวิทยาลัย (สําหรับชาวตางชาติ) ปการศึกษาละ           15,000 บาท 

x คาขึ้นทะเบียนนักศึกษา (เก็บคร้ังเดียว)      1,000 บาท 
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3. คุณสมบัติผูเขาศึกษา 

 คุณสมบัติของผูเขาศึกษาตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2561 ขอ 21 – 23 และมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 แผนการศึกษา แบบ 1.1 (ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท ทําวิทยานิพนธอยางเดียว) 

(1) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ เชน สถาปตยกรรม สถาปตยกรรม -

ภายใน การผังเมือง การออกแบบชุมชนเมือง ภูมิสถาปตยกรรม การพัฒนาอสังหาริมทรัพย  

(2) มีคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 3.25 จาก 4.00 จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือตางประเทศซึ่งสภา

มหาวิทยาลัยรับรองวิทยะฐานะ 

(3) ตองมีความรูดานการวิจัย และเคยผานงานวิจัยที่เปนวิทยานิพนธมาแลว หรือมีประสบการณดาน

งานวิจัย ในสาขาวิชาที่ เกี่ยวของ และในการเลือกแผนการศึกษา ตองผานการพิจารณาของ

คณะกรรมการที่เก่ียวของ 

 แผนการศึกษา แบบ 2.1 (ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโทศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ)  

(1) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ เชน สถาปตยกรรม สถาปตยกรรม -

ภายใน การผังเมือง การออกแบบชุมชนเมือง ภูมิสถาปตยกรรม การพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

(2) มีคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 3.25 จาก 4.00 จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือตางประเทศซึ่งสภา

มหาวิทยาลัยรับรองวิทยะฐานะ   

แผนการศึกษา แบบ 2.2 (ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรีศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ)  

(1) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ เชน สถาปตยกรรม  สถาปตยกรรม -

ภายใน การผังเมือง การออกแบบชุมชนเมือง ภูมิสถาปตยกรรม การพัฒนาอสังหาริมทรัพย  

(2) มีผลการเรียนเกียรตินิยมอันดับ 1 หรืออันดับ 2 หรือ มีคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 3.50 จาก 4.00 จาก

สถาบันการศึกษาในประเทศหรือตางประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยะฐานะ  

4. การคัดเลือกผูเขาศึกษา 

(1) หากผูสมัครมีอาจารยที่ปรึกษาที่เปนคณาจารยในคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง จะไดรับ

การพิจารณาเปนพิเศษ 

(2) ผูเขาศึกษาตองสงผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบ ตองไมเกิน 2 ป

นับถึงวันสมัคร) หากมีคะแนนที่ผานเกณฑจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

(3) ผูเขาศึกษาจะตองเลือกแผนการศึกษา ตั้งแตสมัครเขาศึกษา และตองสงหัวขอ/ ขอเสนอวิทยานิพนธ 
ใหแกคณะกรรมการที่เก่ียวของ 

(4) ผูเขาศึกษาตองผานการสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณ 
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5. ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือก 

        กาํหนดการ การดําเนนิการ 

วันสมัคร online  ตั้งแตบัดนี้  – วันศุกรท่ี 20 พฤศจิกายน 2563 

วันชําระเงิน 
ตั้งแตบัดนี้  – วันศุกรที่ 20 พฤศจิกายน 2563 

รับชําระเงินตามเวลาทําการของธนาคาร 

เกณฑการพิจารณา สอบขอเขียน และ สอบสัมภาษณ 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขยีนและสัมภาษณ วันศกุรท่ี 4 ธนัวาคม 2563 ทาง www.tds.tu.ac.th 

สอบขอเขียนและสัมภาษณ วันศกุรที่ 18  ธนัวาคม 2563 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา วันศกุร ที่ 28 ธนัวาคม 2563 

การขึ้นทะเบียนนักศึกษา ประกาศใหทราบอีกครัง้ 

วันเปดภาคการศึกษา 11 มกราคม 2564 

หมายเหตุ กําหนดการดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. วิชาที่สอบ  
ความรูและความถนัดในสาขาที่เก่ียวของกับสภาพแวดลอมสรรคสราง 

 

7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

เจาหนาที่บัณฑิตศึกษา 02-986-9605-6 ตอ 3034 

www.tds.tu.ac.th Email tds.graduate@gmail.com 

Facebook www.facebook.com/aptu.community 

https://www.facebook.com/TDSGraduatePrograms 
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เอกสารแนบทาย รายละเอยีดคณุสมบตัเิฉพาะ กาํหนดการสอบ วชิาทีส่อบ ของแตละสาขาวชิาทีเ่ปดรบั 

ระดบัปรญิญาโท หลกัสตูรการผงัเมืองมหาบณัฑติ  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผงัเมอืง 

 

1. ขอมูลทั่วไป 

ชื่อหลักสูตร 

 ภาษาไทย:        หลักสูตรการผังเมืองมหาบัณฑิต 

 ภาษาอังกฤษ:   Master of Urban Environmental Planning and Development Program 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ชื่อเต็ม (ไทย): การผังเมืองมหาบัณฑิต 

 ชื่อยอ (ไทย): ผ. ม. 

 ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Master of Urban Environmental Planning and Development 

 ชื่อยอ (อังกฤษ):      M.U.E.P.D. 

รูปแบบของหลักสูตร 

 ระยะเวลาศึกษา 1.5 ป  

 ภาษาที่ใช      ภาษาไทย / อังกฤษ 

 การรับเขาศึกษา ชาวไทย และชาวตางชาติ (กรณีชาวตางชาติจะรับเขาศึกษาเฉพาะแผน ก แบบ ก1 เทานั้น 

และตองสามารถฟง พูด อาน เขียน ภาษาไทยไดในระดับพอใช)  

วัน-เวลา ในการดําเนินการเรียนการสอน   

 นอกวัน-เวลาราชการ 

เรียนวันเสาร เวลา 8.00 – 20.00 น. 

จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 36 หนวยกิต  

2. คาใชจายในการศึกษา 

 ผูเขาศึกษาตองเสียคาใชจายตาง ๆ ในการศึกษา ดังนี้ 

(1)  คาจดทะเบียนลักษณะวิชา    หนวยกิตละ   2,800 บาท  

(2)  คาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ    ภาคการศึกษาละ          20,000 บาท 

(3)  คาธรรมเนียมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

x คาบํารุงหองสมุด   ปการศึกษาละ     4,000 บาท 

x คาธรรมเนียมการใชบริการเครือขาย ปการศึกษาละ     1,600 บาท 

x คาบํารุงมหาวิทยาลัย (สําหรับชาวไทย) ปการศึกษาละ     1,500 บาท 

x คาบํารุงมหาวิทยาลัย (สําหรับชาวตางชาติ) ปการศึกษาละ           15,000 บาท 

x คาขึ้นทะเบียนนักศึกษา (เก็บคร้ังเดียว)      1,000 บาท 
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3. คุณสมบัติผูเขาศึกษา 

แผน ก แบบ ก1 

(1) รับทั้งนักศึกษาไทย และตางชาติ กรณีเปนชาวตางชาติตองสามารถฟง พูด อาน เขียนภาษาไทยในระดับพอใช 

(2) สําเร็จการศึกษาหลักสูตรการผังเมืองบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือตางประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ โดยไดศึกษาใน

สาขาวิชาการผังเมืองเปนวิชาหลัก หรือสาขาที่เกี่ยวของ 

(3) มีผลการศึกษาคาระดับเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.50 หรือ หากมีผลการศึกษาคาระดับเฉลี่ยสะสมตํ่ากวา 2.50 
จะตองมีประสบการณทํางานในสายงานที่เกี่ยวของกับการผังเมืองไมตํ่ากวา 2 ปหรือขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ

คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับมหาบัณฑิตที่ไดรับการแตงตั้งอยางเปนทางการ 

แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข 

(1) รับเฉพาะนักศึกษาไทย 

(2) สําเร็จการศึกษาหลักสูตรการผังเมืองบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา

ตรีจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือตางประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ โดยไดศึกษาใน

สาขาวิชาการผังเมืองเปนวิชาหลัก หรือสาขาที่เกี่ยวของ 

(3) มีผลการศึกษาคาระดับเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.50 หรือ หากมีผลการศึกษาคาระดับเฉลี่ยสะสมตํ่ากวา 2.50 

จะตองมีประสบการณทํางานในสางานที่เกี่ยวของกับการผังเมืองไมตํ่ากวา 1 ปหรือขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ

คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับมหาบัณฑิตที่ไดรับการแตงตั้งอยางเปนทางการ 

4.  การคัดเลือกผูเขาศึกษา 

(1) ผูเขาศึกษาตองผานการสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณ 

(2) ตองสงผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผสสอบตองไมเกิน 2 ป นับถึงวันสมัคร) 

(3) ผูสมัครแผน ก แบบ ก 1 ตองยื่น Proposal พรอมกับเอกสารอ่ืน ๆ 

5.  ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือก 

        กาํหนดการ การดาํเนนิการ 

วันสมัคร online  ตั้งแตบัดนี้  – วันศุกรที่ 20 พฤศจิกายน 2563 

วันชาํระเงิน ตั้งแตบัดนี้  – วันศุกรที่ 20 พฤศจิกายน 2563 

รับชําระเงินตามเวลาทําการของธนาคาร 

เกณฑการพิจารณา สอบขอเขียน และ สอบสัมภาษณ 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิส์อบขอเขียนและสัมภาษณ วันศุกรที่ 4 ธันวาคม 2563 ทาง www.tds.tu.ac.th 

สอบขอเขียนและสัมภาษณ วันศุกรที่ 18  ธันวาคม 2563 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา วันศุกร ที่ 28 ธันวาคม 2563 

การขึ้นทะเบียนนักศึกษา ประกาศใหทราบอีกครั้ง 

วันเปดภาคการศึกษา 11 มกราคม 2564 

หมายเหตุ กําหนดการดงักลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 



หนา 10 จาก 10 

 

6. วิชาที่สอบ  

(1) ความรูทั่วไป 

(2) ความรูและความถนัดเก่ียวกับการผังเมือง 
 

7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

เจาหนาที่บัณฑิตศึกษา  02-986-9605-6 ตอ 3034   เลขานุการสาขาวิชาการผังเมือง  02-986-9605-6 ตอ 4007 

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

Facebook www.facebook.com/aptu.community 

https://www.facebook.com/TDSGraduatePrograms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




