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ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
เรื่อง  การเปดิรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผังเมือง มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

…………………………………………….         
โดยที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ประจ าปีการศึกษา 25 64 จ ึงขอประกาศรายละเอียด            

วิธีการรับสมัครและการสอบคัดเลือก ดังต่อไปน้ี 
 

1. สถานทีจ่ดัการเรียนการสอน คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ 
2. สาขาวิชาทีร่ับสมัคร และจ านวนการรับเข้าศึกษา ดงัน้ี 

ระดับปริญญา สาขาวิชา การด าเนินการเรียนการสอน   จ านวนรับ 

ระดับปริญญาโท 
 

การผังเมือง เสาร์ (ทวภิาค) 15 
นวัตกรรมการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย ์ เสาร์ (ทวภิาค) 30 

รวม 45 
 

3. คุณสมบัติทัว่ไปของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก 
(1) ต้องไม่เป็นโรคตดิตอ่อย่างร้ายแรงซ่ึงจะเบยีดเบียนหรือขดัขวางต่อการศึกษา 
(2) ต้องไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสือ่มเสียอย่างร้ายแรง 
(3) ต้องไม่มีช่ือในทะเบียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือในสถาบันการศึกษาขั้นสูงในประเทศ 

เว้นแต่สภามหาวิทยาลัยจะพจิารณาอนุมัติให้เป็นกรณีพิเศษ 
4. เงื่อนไขการรับสมัคร 

(1) ผู ้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริงหากตรวจสอบ          

ในภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว่า ผู้น้ัน ขาดคุณสมบัติและ

หมดสิทธ์ิเข้าศึกษา กรณีที่ช าระค่าสมัครแล้วจะไม่มีการคืนเงินค่าสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
(2) ภายหลังการเสร็จสิ ้นกระบวนการรับสมัคร หากผู ้ผ ่านการคัดเล ือกมีจ  านวนน้อย คณะฯ ขอสงวนสิทธ์ิ                    

ในการพิจารณายกเลิกการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาน้ัน โดยจะท าการคืนค่าสมัครสอบให้กับผู้สมัคร 
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5. การรับสมัคร 
รับสมัครผ่านระบบ INTERNET ตัง้แต่บดัน้ี  – วันจันทร์ที ่1 มีนาคม 2564 
การช าระเงินคา่สมัคร  ตัง้แต่บดัน้ี  – วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 (รับช าระเงินตามเวลาท าการของธนาคาร) 

ขั้นตอนการรับสมัคร 
(1) ศึกษารายละเอียดในประกาศรับสมัครฯ นี ้ ( โปรดพิมพ์ / อ่าน และศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ด้วยตนเอง         

อย่างละเอียดเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง) 
(2) เปิดเว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (www.tds.tu.ac.th)  

คลิกที่หัวข้อ “รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา”  
(3) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนด (โปรดบันทึกข้อมูลการสมัครด้วย

ตนเอง และตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ  อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง) มหาวิทยาลัยจะถือวา่ข้อมูล

การสมัครที่บันทึกในระบบ INTERNET เป็นส าคัญ 
(4) ช าระเงิน (โปรดตรวจสอบหลักฐานการช าระเงินค่าสมัครให้ถูกต้องตรงตามข้อมูลที ่ท าการสมัคร               

ให้เรียบร้อยและเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อประโยชน์ของตนเอง)  
(5) หลักฐานประกอบการรับสมัครที่ต้องท าการยื่นในระบบรับสมัคร ได้แก่ 

(5.1)     รูปถ่ายสี หรือ ขาวด า (หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาด า)  
(5.2)  ส าเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ 1 ฉบับ 
(5.3)   ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 
(5.4)   ส าเนาปริญญาบัตร หรือส าเนาหนังสือส าคัญ จ านวน 1 ฉบับ  
(5.5)   ส าเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) 1 ฉบับ  
(5.6)   ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ – สกุล, ยศ (ถ้ามี) 1 ฉบับ 
(5.7)   เอกสารหลักฐานแสดงการโอนเงินค่าสมคัรสอบ 
(5.8)   ผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS ผลสอบ ต้องไม่เกิน 2 ปี        

นับถึงวันสมัคร (ยกเว้นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ ในระยะเวลา

ที่ไม่เกิน 2 ปนัีบถึงวันสมัคร) 
(5.9)   หนังสือให้ค  าร ับรอง (Confidential Recommendations) จ  านวน 2 ฉบับ รายละเอ ียดตามแนบ               

ท้ายประกาศ 
(5.10)   เอกสารเค้าโครงการวิจัยที่คาดว่าจะท าวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย ช่ือเร่ือง หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอบเขตการวิจัย ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ระเบียบวิธีวิจัย ผลที่คาดว่า        

จะได้รับ เอกสารอ้างอิง (เฉพาะระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโท หลักสูตรการผังเมือง      

แผน ก แบบ ก1) 
หมายเหตุ ให้ผู้สมัครท าการรับรองส าเนาในเอกสารทุกฉบบั 
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6. อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร 
ค่าสมัครสอบระดับปริญญาโท  500  บาท   

7. การทดสอบภาษาอังกฤษ 
ผู้สมัครจะต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามข้อก าหนดในคุณสมบัติเฉพาะ หรือเงื่อนไขการสมัคร       

เข้ารับการคัดเลือกของแต่ละหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษา หรือแจ้งในวันสอบสัมภาษณ์ ดังน้ี 
(1) ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ ในระยะเวลาที่ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่

ส าเร็จการศึกษาถึงวันที่สมัครเข้าศึกษา ไม่ต้องยื่นผลสอบ 
(2) ส าหรับผู้สมัครส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่สอนโดยใช้ภาษาภาษาไทย ต้องสง่ผลทดสอบภาษาอังกฤษ 

TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS  ต ้องไม่เกิน 2 ปีนับถ ึงว ันสมัคร โดยไม่ก  าหนดคะแนนขั ้นต ่า               

แต่หากได้คะแนนเกินเกณฑ์มาตรฐาน ไม่ต้องลงเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ได้แก่ TU-GET ไม่ต ่ากว่า 

550 คะแนน หรือ TOEFL ส าหรับข้อสอบ Paper-based ไม่ต ่ากว่า 550 คะแนน หรือ Computer-based 
ไม่ต ่ากว่า 213 คะแนน หรือ Internet-based ไม่ต ่ากว่า 79 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต ่ากว่าระดับ 6.5 

(3) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้บริการจ ัดทดสอบความรู ้ภาษาอ ังกฤษให้แก่บ ุคคลทั ่วไป TU-GET 

(Thammasat University – Graduate English Test) จ ัดโดยสถาบันภาษา สามารถสอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมได้ที่ ส านักงานเลขานุการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์ วันจันทร์ – วันศุกร์ 

เวลา 08.30-18.30 น. ว ันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.00 น. (เว ้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)              

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

(1) เอกสารที ่ต ้องน าไปในวันสอบคือ บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรที ่ออกโดยทางราชการที ่มีรูปถ่าย      

ลายมือชื่อ และมีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ระบุชัดเจนเท่านั้น โดยจะต้องเป็นบัตรตัวจริงและ        

ยังไม่หมดอายุ 
(2) กรณีที่ผู้เข้าสอบไม่น าบัตรตามข้อ (1) ไปแสดงในวันสอบ มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ทั้งสิ้นและจะถูกตัดสิทธ์ิในการสอบคร้ังน้ี 
(3) หากผู ้ใดท าการทุจริต หรือ ร่วมกระท าการทุจริตในการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยธ รรมศาสตร์          

จะถูกตัดสิทธ์ิในการสอบและการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกกรณี 
9. การก าหนดวันสอบ วิชาสอบ วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ผลการสอบ 

ดูรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศ และปฏิทินก าหนดการฯ 
 

  



หน้า 4 จาก 10 

10. การขึ้นทะเบียนนักศึกษา  
 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา จะต้องน าหลักฐานการส าเร็จการศึกษามามอบให้มหาวิทยาลัยในวันขึ้นทะเบียน

เป็นนักศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด โดยมหาวิทยาลัยจะประกาศรายละเอียดและก าหนดการต่าง ๆ ที่นักศึกษาใหม่

ต้องทราบและต้องปฏิบัติทาง www.tds.tu.ac.th   
 

11.  เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
(1) ผู้ที่ผ่านการรับเข้าศึกษาต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนก าหนด 

ภายใน 14 วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษา เว้นแต่กรณีมีเหตุผลความจ าเป็นนายทะเบียนอาจอนุญาตผ่อนผัน 

การขึ้นทะเบียนได้ แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาแรก 
ผู้ที่ผ่านการรับเข้าศึกษาโดยใช้วุฒิการศึกษาจากต่างประทศต้องยื่นใบส าคัญแสดงวุฒิการศึกษาตอ่คณะ    

ในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วย แต่หากยังไม่สามารถน าส่งได้นายทะเบียนอาจผ่อนผันให้น ามาส่งใน

ภายหลัง แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาแรก หากพ้นก าหนดเวลาที่ผ่อนผันให้แล้วยังไม่

อาจน าส่งได้ ให้นายทะเบียนเพิกถอนการขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษา 
(2) ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสังกัดหลักสูตรใดแล้วจะย้ายหลักสูตรมิได้ เว้นแต่จะมีเหตุผลและความจ าเป็น 

ให้นักศึกษายื่นค าร้องพร้อมแสดงเหตุผลต่อคณบดีเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะ 
การขอย้ายหลักสูตรจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะของหลักสูตรที่จะขอย้าย    

ไปศึกษา และให้นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่การศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย เมื่อได้รับความเห็นชอบ     

ตามวรรคสองแล้วให้นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย 
(3) หากมีการตรวจพบว่าผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 22 หรือ

ได้ใช้เอกสารหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนอันเป็นเท็จ ให้นายทะเบียนเสนอต่ออธิการบดีเพิกถอน    

การขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษาผู้น้ัน 
หากมีกรณีตามวรรคหน่ึงปรากฎขึ้นกับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว ให้อธิการบดีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

เพิกถอนปริญญาบัตร ของผู้น้ัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่          มกราคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร. ชาลี เจริญลาภนพรัตน์) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ปฏิบตัิการแทนอธิการบด ี
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เอกสารแนบท้าย รายละเอียดคุณสมบตัิเฉพาะ ก าหนดการสอบ วิชาทีส่อบ ของแต่ละสาขาวิชาที่เปิดรับ 
ระดับปริญญาโท 

หลักสตูรการผังเมืองมหาบัณฑติ  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผังเมือง 

1. ข้อมูลทั่วไป 
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  
 ภาษาที่ใช้      ภาษาไทย / อังกฤษ 
 การรับเข้าศึกษา ชาวไทย และชาวต่างชาติ (กรณีชาวต่างชาติจะรับเข้าศึกษาเฉพาะแผน ก แบบ ก1 เท่าน้ัน 

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 ดังน้ี 

(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 
-  ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย (ส าหรับชาวต่างชาติ) ปีการศึกษาละ           15,000 บาท 
-  ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา (เก็บคร้ังเดียว)      1,000 บาท 
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3. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเปน็ไปตามข้อบังคบัมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2561 ข้อ 22-23 ดังน้ี  
 ข้อ 22 นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังน้ี 

(1) ส าเร็จการศึกษาขั้นต ่าตามท่ีก าหนดไว้ในข้อก าหนดหลักสูตร 
(2) ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่จะเป้นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา 
(3) ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายนแรง 
(4) ต้องไม่เคยถูกคัดชื ่อออกจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื ่นเพราะมีค วามผิดทางวินัย            

ภายในระยะเวลา 10 ปี ก่อนการสมัคเข้าเป็นนักศึกษา 
นอกจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ ่ง ผู ้ซึ ่งจะเข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษาใด             

ต ้องมีค ุณสมบัต ิเฉพาะตามข้อก าหนดหลักสูตรที ่ เข ้าศ ึกษาและตามประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วย                 

การรับเข้าศึกษาด้วย 
ข้อ 23 การก าหนดคุณสมบัติตาม ข้อ 22 (1) ในข้อก าหนดหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจ ัยและนวัตกรรมและ          

มีคุณสมบัติดังน้ี 
แผน ก แบบ ก1 
(1) รับทั ้งนักศึกษาไทย และต่างชาติ กรณีเป็นชาวต่างชาติต้องสามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย              

ในระดับพอใช้ 
(2) ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรการผังเมืองบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือส าเร็จการศึกษา            

ระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ       

โดยได้ศึกษาในสาขาวิชาการผังเมืองเป็นวิชาหลัก หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 
(3) มีผลการศึกษาค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต ่ากว่า 2.50 หรือ หากมีผลการศึกษาค่าระดับเฉลี่ยสะสมต ่ากว่า 2.50 

จะต้องมีประสบการณ์ท างานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองไม่ต ่ากว่า 2 ปี หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ

ของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ 
แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข 
(1) รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
(2) ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรการผังเมืองบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือส าเร็จการศึกษา         

ระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ      

โดยได้ศึกษาในสาขาวิชาการผังเมืองเป็นวิชาหลัก หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 
(3) มีผลการศึกษาค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต ่ากว่า 2.50 หรือ หากมีผลการศึกษาค่าระดับเฉลี่ยสะสมต ่ากว่า 2.50 

จะต้องมีประสบการณ์ท างานในสางานที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองไม่ต ่ากว่า 1 ปี หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ  

ของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ 
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4.  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
(1) ผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์  
(2) ต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผสสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร) 
(3) ผู้สมัครแผน ก แบบ ก 1 ต้องยื่น Proposal พร้อมกับเอกสารอื่นๆ 
(4) เง ื ่อนไขอื ่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 
5.  ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือก 

ก าหนดการ การด าเนินการ 
วันสมัคร online  ตั้งแต่บัดน้ี  – วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 (ปิดระบบเวลา 23.59 น.) 
วันช าระเงิน ตั้งแต่บัดน้ี  – วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 (ปิดระบบเวลา 23.59 น.) 
เกณฑ์การพจิารณา สอบข้อเขยีน และ สอบสัมภาษณ์ 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบขอ้เขียนและสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 ทาง www.tds.tu.ac.th 
สอบข้อเขยีนและสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเขา้ศึกษา วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 
การขึ้นทะเบียนนักศึกษา ประกาศให้ทราบอีกคร้ัง 
วันเปิดภาคการศึกษา สิงหาคม 2564 
หมายเหตุ ก าหนดการดังกลา่วอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 

6. วิชาที่สอบ  
(1) ความรู้ทั่วไป 
(2) ความรู้และความถนัดเก่ียวกับการผังเมือง 

7. สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
www.tds.tu.ac.th Email : info@ap.tu.ac.th 
Facebook :  www.facebook.com/aptu.community 

https://www.facebook.com/TDSGraduatePrograms 
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เอกสารแนบท้าย รายละเอียดคุณสมบตัิเฉพาะ ก าหนดการสอบ วิชาทีส่อบ ของแต่ละสาขาวิชาที่เปิดรับ 
ระดับปริญญาโท หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผังเมือง 
1. ข้อมูลทั่วไป 

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

เรียนวันเสาร์ เวลา 9.00 – 20.00 น. 
จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 36 หน่วยกิต  

2. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
 ผู้เข้าศึกษาต้องเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการศึกษา ดังน้ี 

(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 (เก็บคร้ังเดียว)      1,000 บาท 
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3. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
 คุณสมบัติของผู ้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 22-23 ดังน้ี  
ข้อ 22 นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังน้ี 
(1) ส าเร็จการศึกษาขั้นต ่าตามท่ีก าหนดไว้ในข้อก าหนดหลักสูตร 
(2) ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่จะเป้นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา 
(3) ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายนแรง 
(4) ต้องไม่เคยถูกคัดชื ่อออกจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื ่นเพราะมีความผิดทางวินัย       

ภายในระยะเวลา 10 ปี ก่อนการสมัคเข้าเป็นนักศึกษา 
 นอกจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ ่ง ผ ู ้ซ ึ ่งจะเข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษาใด              
ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามข้อก าหนดหลักสูตรที่เข้าศึกษาและตามประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยการรับเข้าศึกษาด้วย 

  ข้อ 23 การก าหนดคุณสมบัติตาม ข้อ 22 (1) ในข้อก าหนดหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร

ระดับบัณฑิตศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและมีคุณสมบัติดังน้ี 
(1) เป็นผู้ก าลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย หรือส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ 
(2) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศ หรือต่างประเทศ

จากสถาบ ันการศ ึกษาท ี ่สภามหาว ิทยาลัยร ับรองว ิทยฐานะ โดยม ีต  าแหน่งบร ิหาร หรือ                     

เป็นผู้มีประสบการณ์เก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ และตามท่ีคณะกรรมการหลักสูตรฯ เห็นสมควร หรือ 
(3) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษา ทั้งภายใน หรือต่างประเทศ     

ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะในสาขาวิชาที่สัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

วิศวกรรมศาสตร์ และสาขาที่สัมพันธ์กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ตามที่

คณะกรรมการหลักสูตรเห็นสมควร   
(3.1) มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต ่ากว่า 2.50 จากระบบ 4.00 ระดับคะแนน หรือ  
(3.2) มีค ่าระดับเฉลี ่ยสะสม (GPA) ต ่ากว่า 2.50 จากระบบ 4.00 ระดับคะแนน จะต้องมี

ประสบการณ์การท างานที่เก่ียวข้องกับการท างานในสาขาอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งอย่างน้อย 2 ปี โดยมีเอกสาร

รับรองการท างาน ทั้งนี้คุณสมบัติอื่น ๆ  นอกจากที่ประกาศให้เป็นไปตามที่ คณะกรรมการหลักสตูรฯ 

เห็นสมควร 
(4) หากผู้เข้าศึกษาไม่ได้จบการศึกษาในสาขาวิชาที่กล่าวไว้ตามข้างต้น จะต้องมีประสบการณ์การท างานใน

การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดย มีเอกสารรับรอง

การท างาน ทั ้งนี ้คุณสมบัติอ ื ่น ๆ นอกจากที ่ประกาศให้เป็นไป ตามที ่คณะกรรมการหลักสูตรฯ 

เห็นสมควร  
เง ื ่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ และ/หรือคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง และ/หรือคณะกรรมการหลักสูตรฯ 
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4.  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
(1)  ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียน จ านวน 6 วิชา (ค่าน ้าหนักร้อยละ 40) ยกเว้น ผู้ที่มีคุณสมบัติ     

ตามข้อ 1 ที ่ม ีผลการศึกษาคะแนนเฉลี ่ยสะสม ไม่ต  ่ากว่า 2.75 และผู ้ท ี ่ม ีค ุณสมบัติ ข ้อ 2                      

ที่ม ีต  าแหน่งบริหาร หรือเป็นผู ้ มีประสบการณ์เกี ่ยวกับอสังหาริมทรัพย ์มาไม่น้อยกว่า 5 ปี                    

ไม่ต้องผ่านการสอบข้อเขียนผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับประสบการณ์ทางวิชาชีพ                
ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (ค่าน ้าหนักร้อยละ 60) 

(2)  ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาองักฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบต้อง ไม่เกิน 2 ปี 

นับถึงวันสมัคร) ยกเว้นผู ้สมัครที ่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ส าเร็จการศึกษา              
ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร) 

(3) ผู ้ท ี ่มีผลการศึกษาเฉลี ่ยสะสมต ่ากว่า 2.50 จะต้องทดลองเรียนในภาคการศึกษาปกติภาค แรก             

เป็นเวลาหนึ่งภาคการศึกษา และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาดังกล่าวแล้วจะต้องสอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสม           
ไม่ต ่ากว่า 3.00 จึงจะมีสิทธ์ิศึกษาต่อจนครบตามหลักสูตร   

(4) เงื่อนไขอื่น  ๆให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

และ/หรือคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง และ/หรือคณะกรรมการหลักสูตรฯ 
5.  ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือก 

ก าหนดการ การด าเนินการ 
วันสมัคร online  ตั้งแต่บัดน้ี  – วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 (ปิดระบบเวลา 23.59 น.) 
วันช าระเงิน ตั้งแต่บัดน้ี  – วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 (ปิดระบบเวลา 23.59 น.) 
เกณฑ์การพจิารณา สอบข้อเขยีน และ สอบสัมภาษณ์ 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบขอ้เขียนและสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 ทาง www.tds.tu.ac.th 
สอบข้อเขยีนและสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเขา้ศึกษา วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 
การขึ้นทะเบียนนักศึกษา ประกาศให้ทราบอีกคร้ัง 
วันเปิดภาคการศึกษา สิงหาคม 2564 
หมายเหตุ ก าหนดการดังกลา่วอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. วิชาที่สอบ (อัตนัย) 
(1) หมวดความรู้พื้นฐานในกระบวนการพัฒนาโครงการ 
(2) หมวดความรู้พื้นฐานด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
(3) หมวดความรู้พื้นฐานในการท าวิจัยและความพร้อมในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 
(4) หมวดความรู้พื้นฐานด้านการเงินและการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ 
(5) หมวดความรู้พื้นฐานด้านการขายและการตลาดโครงการอสังหาริมทรัพย์ 
(6) หมวดความรู้พื้นฐานด้านการบริหารโครงการและการจัดการนวัตกรรมในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

หมายเหตุ: ให้ผู้เข้าสอบท าข้อสอบให้ครบทุกหมวด 
7. สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 

www.tds.tu.ac.th Email : info@ap.tu.ac.th  
Facebook :  www.facebook.com/aptu.community 

https://www.facebook.com/TDSGraduatePrograms 




