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ประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร 

เรือ่ง  การรบัสมคัรสอบเพือ่คดัเลอืกบคุคลเขาศึกษา ระดบัปรญิญาโท 

หลักสตูรการออกแบบพฒันาชมุชนเมืองมหาบณัฑติ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผงัเมอืง ประจ าภาคการศึกษาที ่๒ ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เห็นสมควรเปดรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาโท 

หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง 

ประจ าภาคการศึกษาที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๓ จึงขอประกาศรายละเอียดวิธีการรับสมัครและการสอบคัดเลือก ดังตอไปนี้ 
 

๑. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมืองศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลง

สถานที่ ศึ กษ า  มหาวิท ยาลั ยธรรมศาสตร  ส งวนสิ ท ธิ์ ใน การก าหนดสถานที่ ศึ กษ าตามความ เหมาะสม                             

โดยมติสภามหาวิทยาลัย  
 

๒. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก 

 ๒.๑ คุณสมบัติของผูมี สิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกตองเปน ไปตามขอบั งคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร                        

วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๒๒ – ๒๓  

 ๒.๒ ส าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)       

จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หรือ 

 ๒.๓ ส าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่สัมพันธกับการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองหรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ 

จากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนในประเทศหรือตางประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง ที่คณะกรรมการประจ าหลักสูตร

เห็นสมควร โดยสามารถเทียบโอนหนวยกิตได โดยใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และมีคาเฉลี่ยสะสม  

ไมนอยกวา ๒.๕๐ หรือมีประสบการณในการท างานงานอยางนอย ๑ ป ในสาขาที่เก่ียวของ 

 ๒.๔ ผูเขาศึกษาตองมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษเพื่อสอบเขาศึกษาโดยมีผลสอบ TU-GET ไมต ่ากวา ๕๐๐ คะแนน หรือ 

TOEFL ส าหรับ Paper-based ไมต ่ากวา ๕๐๐ คะแนน หรือ ส าหรับ Computer-based ไมต ่ากวา ๑๗๓ คะแนน หรือ 

ส าหรับ Internet-based ไมต ่ากวา ๖๑ คะแนน หรือ ไดคะแนน IELTS ไมต ่ากวา ระดับ ๖.๐ (ผลสอบตองไมเกิน ๒ ป     

นับถึงวันสมัคร) 
 

๓. เกณฑการคดัเลอืก 

 ๓.๑ ใชวิธีการสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ยกเวน ผูเขาศึกษา                      

ที่ ส า เร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า จ า ก ห ลั ก สู ต ร ก า ร อ อ ก แ บ บ พั ฒ น า ชุ ม ช น เมื อ งบั ณ ฑิ ต  (ห ลั ก สู ต รน าน าช า ติ )                                         

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่มีผลการศึกษาที่มีคาระดับเฉลี่ยสะสม              
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ไมต ่ากวา ๒.๕๐ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะรับไวเขาศึกษาตอโดยไมผานการสอบคัดเลือกหรือมีคุณสมบัติที่คณะกรรมการประจ า

หลักสูตรเห็นสมควร 

 ๓.๒ ส าหรับผูเขาศึกษาซึ่งจบการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนในประเทศหรือตางประเทศ ตองยื่นคะแนนสอบ

ภาษาอังกฤษเพื่อสอบเขาศึกษาโดยมีผลการทดสอบอยางหนึ่งอยางใด ดังนี้ 

 TOEFL 

Paper-based 

TOEFL 

Computer-based 

TOEFL 

Internet-based 

TU-GET IELTS 

เกณฑการรบัเขา ๕๐๐ ๑๗๓ ๖๑ ๕๐๐ ๖.๐ 

เกณฑส าเร็จการศึกษา ๕๕๐ ๒๑๓ ๗๙ ๕๕๐ ๖.๕ 
 

๔. จ านวนรบัเขา ๒๐ คน 
 

๕. เงื่อนไขการรับสมัคร 

 ๕.๑ ผูสมัครตองตรวจสอบและรับรองตนเองวามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริงหากตรวจสอบ                   

ในภายหลังพบวาผูสมัครรายใดมีคุณสมบัติไมตรงตามประกาศรับสมัครจะถือวา ผูนั้น ขาดคุณสมบัติและหมดสิทธิ์               

เขาศึกษา กรณีที่ช าระคาสมัครแลวจะไมมีการคืนเงินคาสมัครให ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ๕.๒ ภายหลังการเสร็จสิ้นกระบวนการรับสมัคร หากผูผานการคัดเลือกมีจ านวนนอย คณะฯ ขอสงวนสิทธิ์            

ในการพิจารณายกเลิกการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษานั้น โดยจะท าการคืนคาสมัครสอบใหกับผูสมัคร 
 

๖. การรับสมัคร 
๖.๑ วธิกีารรบัสมคัร 

 รับสมัครผานระบบ INTERNET ตั้งแตบัดนี้ ถึง วันจันทรที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๒๓.๕๙ น. 

การช าระเงินคาสมัคร  

- ตั้งแตบัดนี้ ถึง วันจนัทรที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

- รับช าระเงนิตามเวลาท าการของธนาคาร 

๖.๒ ขัน้ตอนการรบัสมคัร 

 ๖.๒.๑ ศึกษารายละเอียดในประกาศรับสมัครฯ นี้ (โปรดพิมพ/อาน และศึกษาขอมูลตาง ๆ ดวยตนเอง 

อยางละเอียดเพื่อผลประโยชนของตนเอง) 

 ๖ .๒ .๒  เป ด เว็บ ไซต คณ ะสถาปตยกรรมศาสตรและการผั งเมื อง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

www.tds.tu.ac.th/uddi คลิกที่ หั วขอ Admission หรือ www.uddi.tds.tu.ac.th คลิกที่ หั วขอ Application หรือ 

www.uddi-reg.tds.tu.ac.th  

 ๖.๒.๓ กรอกขอความใหถูกตองและครบถวน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนด (โปรดบันทึกขอมูลการสมัคร

ดวยตนเอง และตรวจสอบขอมูลตาง ๆ อยางละเอียดเพื่อประโยชนของตนเอง) มหาวิทยาลัยจะถือวาขอมูลการสมัคร           

ที่บันทึกในระบบ INTERNET เปนส าคัญ 

 ๖.๒.๔ ผูสมัครน าใบช าระเงินคาสมัครที่พิมพจากระบบรับสมัครออนไลนทางอินเตอรเน็ต ไปยื่นช าระเงิน  

คาสมัคร ผานระบบ Teller Payment เทานั้น ที่ เคานเตอร ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ไดทุกสาขาทั่วประเทศ 

ตามวันที่ที่ก าหนด โดยช าระคาสมัครตามอัตราคาธรรมเนียมการสมัครที่ก าหนดพรอมคาธรรมเนียมธนาคาร อัตราตามที่
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ธนาคารก าหนด หากผูสมัครรายใดมิไดด าเนินการช าระเงินคาสมัครผาน ระบบ Teller Payment ที่  เคานเตอร

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ตามวันที่ที่ก าหนด จะถือวาการกรอกขอมูลการสมัครในระบบรับสมัครออนไลน         

ทางอินเตอรเน็ตเปนโมฆะ 

๖.๓ หลกัฐานประกอบการรบัสมคัรทีต่องท าการยืน่ในระบบรบัสมคัร ไดแก 

(๑)  รูปถายสี หรือ ขาวด า (หนาตรง ไมสวมหมวก ไมใสแวนตาด า) 

(๒)  ส าเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ ๑ ฉบับ 

(๓)  ส าเนาทะเบียนบาน ๑ ฉบับ 

(๔)  ส าเนาปริญญาบัตร หรือส าเนาหนังสือส าคัญ ๑ ฉบับ  

(๕)  ส าเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ๑ ฉบับ  

(๖)  ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล, ยศ (ถามี) ๑ ฉบับ 

(๗)  เอกสารหลักฐานแสดงการโอนเงินคาสมัครสอบ  

(๘)  ผลทดสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ  โดยใชผลการทดสอบอยางหนึ่งอยางใด (ใชฉบับจริง) ตามขอ ๓.๒ 

(๙)  หนังสือใหค ารับรอง (Confidential Recommendations) จ านวน ๒ ฉบับ รายละเอียดตามแนบ

ทายประกาศ ยกเวน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี หลักสูตรการออกแบบพัฒนา           

ชุ มชน เมื อ งบัณ ฑิ ต  (หลั กสู ต รน าน าชาติ ) คณ ะสถาป ตยกรรมศาสตรและการผั ง เมื อ ง                            

จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

๖.๔ อตัราคาธรรมเนยีมการสมคัร 

คาสมัคร    คนละ ๑,๐๐๐ บาท 

   คาธรรมเนียมธนาคาร  อัตราตามที่ธนาคารก าหนด (ถามี) 

๗. ปฏิทินการรับสมัคร การก าหนดวันสอบ วิชาสอบ วันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ผลการสอบ  

วัน เดือน ป กิจกรรม 

บัดนี้ ถึง วนัจันทรที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เปดรับสมัคร ยื่นหลักฐานประกอบการรับสมัครในระบบรับสมคัร 

และช าระเงินคาสมัคร (ปดช าระเงินตามเวลาท าการของธนาคาร) 

วนัพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิส์อบขอเขียนและสอบสัมภาษณ 

วันพุธที่ ๙ ธนัวาคม ๒๕๖๓ สอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ (เปนภาษาอังกฤษ) 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธนัวาคม ๒๕๖๓ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา 

ดูประกาศภายหลงั ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ภาคการศึกษาที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๙. การขึ้นทะเบียนนักศึกษา  

 ผูมีสิทธิ์เขาศึกษา จะตองน าหลักฐานการส าเร็จการศึกษามามอบใหมหาวิทยาลัยในวันขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา

ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยมหาวิทยาลัยจะประกาศรายละเอียดและก าหนดการตาง ๆ ที่นักศึกษาใหมตองทราบและ

ตองปฏิบัติทาง www.tds.tu.ac.th   
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๑๐.  เงื่อนไขของผูมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 

๑๐.๑ ผูที่ผานการรับเขาศึกษาตองขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการที่นายทะเบียนก าหนด 

ภายใน ๑๔ วันนับแตวันเปดภาคการศึกษา เวนแตกรณีมีเหตุผลความจ าเปนนายทะเบียนอาจอนุญาตผอนผัน            

การขึ้นทะเบียนได แตตองไมเกินภาคการศึกษาแรก     

ผูที่ผานการรับเขาศึกษาโดยใชวุฒิการศึกษาจากตางประเทศตองยื่นใบส าคัญแสดงวุฒิการศึกษาตอคณะ       

ในวันขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาดวย แตหากยังไมสามารถน าสงไดนายทะเบียนอาจผอนผันใหน ามาสงในภายหลัง แตตอง

ไมเกินภาคการศึกษาที่ ๑ ของปการศึกษาแรก หากพนก าหนดเวลาที่ผอนผันใหแลวยังไมอาจน าสงไดใหนายทะเบียน   

เพิกถอนการขึ้นทะเบียนการเปนนักศึกษา    

๑๐.๒ ผูที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาสังกัดหลักสูตรใดแลวจะยายหลักสูตรมิได เวนแตจะมีเหตุผลและความจ าเปน 

ใหนักศึกษายื่นค ารองพรอมแสดงเหตุผลตอคณบดีเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะ  

การขอยายหลักสูตรจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะของหลักสูตรที่จะขอยายไปศึกษา 

และใหนับระยะเวลาการศึกษาตั้งแตการศึกษาในหลักสูตรเดิมดวย    

เมื่อไดรับความเห็นชอบตามวรรคสองแลวใหนับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต เปนนักศึกษาในหลักสูตรเดิมดวย   

๑๐.๓ หากมีการตรวจพบวาผูซึ่งไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาไมมีคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ ๒๒ 

หรือไดใชเอกสารหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนอันเปนเท็จ ใหนายทะเบียนเสนอตออธิการบดีเพิกถอนการขึ้นทะเบียน

การเปนนักศึกษาผูนั้น  

หากมีกรณีตามวรรคหนึ่งปรากฏขึ้นกับผูที่ส าเร็จการศึกษาไปแลว ใหอธิการบดีเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพิกถอน

ปริญญาบัตรของผูนั้น   

๑๑. อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา 

 ผูเขาศึกษาตองเสียคาใชจายตาง ๆ ในการศึกษา ดังนี้ 

๑. คาจดทะเบียนลักษณะวิชา  หนวยกิตละ   ๙,๐๐๐ บาท 

๒. คาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ   ภาคการศึกษาละ           ๔๐,๐๐๐ บาท 

๓. คาธรรมเนียมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

-  คาบ ารุงหองสมุด ปการศึกษาละ     ๔,๐๐๐ บาท 

-  คาธรรมเนียมการใชบริการเครือขาย ปการศึกษาละ     ๑,๖๐๐ บาท 

-  คาบ ารุงมหาวิทยาลัย (ส าหรับชาวไทย) ภาคการศึกษาละ    ๑,๕๐๐ บาท 

-  คาบ ารุงมหาวิทยาลัย (ส าหรับชาวตางชาติ) ภาคการศึกษาละ             ๑๕,๐๐๐ บาท

-  คาขึ้นทะเบียนนักศึกษา (เก็บคร้ังเดียว)    ๑,๐๐๐ บาท 

 ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๔   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

           (รองศาสตราจารย ดร. ชาลี เจริญลาภนพรัตน) 

                       รองอธิการบดีฝายวชิาการ 

                        ปฏิบัติการแทนอธิการบด ี


