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ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เรื่อง  การรับบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการผังเมืองมหาบัณฑติ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

ประจ าปีการศึกษา 2/2561 

โดยที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการ      

ผังเมืองมหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ประจ าปีการศึกษา 

2/2561 จึงขอประกาศรายละเอียดวิธีการรับสมัครและการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 

1. สถานที่จัดการเรียนการสอน คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

2. หลักสูตรที่รับสมัคร และจ านวนการรับเข้าศึกษา ดังนี ้

ระดับปรญิญา หลักสูตร การด าเนินการเรียนการสอน   จ านวนรับ 

ระดับปริญญาโท 
 การผังเมืองมหาบัณฑิต วันเสาร์ (ทวิภาค) 4 

รวม 4 

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 

4.2 ภายหลังการเสร็จสิ้นกระบวนการรับสมัคร หากผู้ผ่านการคัดเลือกมีจ านวนน้อย คณะฯ ขอสงวนสิทธิใน

การพิจารณายกเลิกการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษานั้น โดยจะท าการคืนค่าสมัครสอบให้กับผู้สมัคร 
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5. การรับสมัคร 

รับสมัครด้วยตนเอง วันศุกรท์ี่ 12 ตุลาคม  – วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

การช าระเงินคา่สมัคร  

- วันศุกรท์ี่ 12 ตุลาคม  – วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

- รับช าระเงนิตามเวลาท าการของธนาคาร 

 

ขั้นตอนการรับสมัคร 

5.1 รับใบสมัครและสมัครสอบด้วยตนเอง ได้ที่ส านักงานเลขานุการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ       

การผังเมือง ห้อง 329 ชั้น 3 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต / ดาวน์โหลดใบสมัครทาง www.tds.tu.ac.th   

5.2 ท าการช าระเงินค่าสมัครโดยการโอนเงินบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขา มธ. ศูนย์รังสิต ชื่อบัญชี สถ. มธ. 

(ปริญญาโท) เลขที่ 475-0-35634-4 (หมายเหตุผู้สมัครต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอน

เงินด้วยตนเอง)  

5.3 หลักฐานประกอบการรับสมัครที่ต้องท าการสง่ไปรษณีย์หรือยื่นด้วยตนเอง ได้แก่ 

(1)  ใบสมัครที่ท าการ พร้อมติดรูปถ่ายสี หรือ ขาวด า (หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาด า) ขนาด 1 

นิ้ว จ านวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) และลงลายมือชื่อ 

(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 

(7)  เอกสารหลักฐานแสดงการโอนเงินค่าสมัครสอบ  

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

(อนุโลมให้ยื่นได้ภายในวันสอบสัมภาษณ์)  

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

หมายเหตุ ให้ผู้สมัครท าการรับรองส าเนาในเอกสารทุกฉบับ 
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น าส่งเอกสารทางไปรษณีย์หรือน าส่งด้วยตนเองที่  

 “เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120”  

ในกรณีน าส่งด้วยไปรษณีย์วงเล็บมุมซองว่า (สมัครเรียนสาขา....... ......) รับเอกสารนับวันประทับตรา

ไปรษณีย์วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เท่านั้น 

6. อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร 

ค่าสมัครสอบระดบัปริญญาโท 500  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 ได้แก่ TU-GET ไม่ต่ ากว่า 550 คะแนน หรือ 

TOEFL ส าหรับข้อสอบ Paper-based ไม่ต่ ากว่า 550 คะแนน หรือ Computer-based ไม่ต่ า

กว่า 213 คะแนน หรือ Internet-based ไม่ต่ ากว่า 79 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ ากว่าระดับ 6.5 

นับว่าได้ระดับ P ในการศึกษา 

(3) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้บริการจัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษให้แก่บุคคลทั่วไป TU-GET 

(Thammasat University – Graduate English Test) จัดโดยสถาบันภาษา สามารถสอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส านักงานเลขานุการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์ 

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30-18.30 น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.00 น. (เว้นวันหยุด 

นักขัตฤกษ์) 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 
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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 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ 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  วันศุกรท์ี่ 12 ตุลาคม  – วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

วันช าระเงิน วันศุกรท์ี่ 12 ตุลาคม  – วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
เกณฑ์การพิจารณา สอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ์ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์อบข้อเขียนและ
สัมภาษณ ์

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
ทาง www.tds.tu.ac.th 

สอบข้อเขียนและสัมภาษณ ์ วันศุกรท์ี่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันศุกรท์ี่ 14 ธันวาคม  พ.ศ. 2561 

การขึ้นทะเบียนนักศึกษา ประกาศให้ทราบอีกคร้ัง 
วันเปิดภาคการศึกษา วันจันทร์ที่14 มกราคม พ.ศ. 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 

 


