ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรือ่ ง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท
หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ปีการศึกษา ๒๕๖๕
.........................................................................................................................................
โดยที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ เห็ น สมควรเปิ ด รั บ สมั ค รสอบคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ าศึ ก ษา ระดั บ ปริ ญ ญาโท
หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จึงขอประกาศรายละเอียดวิธีการรับสมัครและการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้
๑. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลง
สถานที่ศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สงวนสิทธิ์ในการกาหนดสถานที่ศึกษาตามความเหมาะสม โดยมติสภามหาวิทยาลัย
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก
๒.๑ คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ มี สิ ท ธิ์ ส มั ค รสอบคั ด เลื อ กต้ อ งเป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
ว่าด้วยการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ – ๒๓
๒.๒ สาเร็จการศึกษาชั้นปริญ ญาตรี หลักสูตรการออกแบบพัฒ นาชุมชนเมืองบัณ ฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ
๒.๓ สาเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กับการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองหรือสาขาวิชาอื่น ๆ
จากสถาบันอุดมศึกษาอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง ที่คณะกรรมการประจาหลักสูตร
เห็นสมควร โดยมีค่าเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ หรือมีประสบการณ์ในการทางานอย่างน้อย ๑ ปี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๓. เกณฑ์การคัดเลือก
๓.๑ ใช้วิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยกเว้น ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณ ฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การผังเมือง จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มีผลการศึกษาที่มีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๕๐ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะรับ
ไว้เข้าศึกษาต่อโดยไม่ผ่านการสอบคัดเลือกหรือมีคุณสมบัติที่คณะกรรมการประจาหลักสูตรเห็นสมควร
๓.๒ สาหรับผู้เข้าศึกษาซึ่งจบการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องยื่นคะแนนสอบ
ภาษาอังกฤษเพื่อสอบเข้าศึกษาโดยมีผลการทดสอบอย่างหนึ่งอย่างใด (ผลสอบต้องไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันสมัคร) ดังนี้
เกณฑ์
TOEFL
TOEFL
TU-GET
TU-GET
IELTS
Paper-based Internet-based Paper-based Computer-based
เกณฑ์การรับเข้า
๕๐๐
๖๑
๕๐๐
๑๗๓
๖.๐
หน้า ๑ จาก ๔

๔. จานวนรับเข้า ๒๐ คน
๕. เงือ่ นไขการรับสมัคร
๕.๑ ผู้ ส มั ค รต้ อ งตรวจสอบและรับ รองตนเองว่ามี คุ ณ สมบั ติ ต รงตามประกาศรับ สมั ค รจริงหากตรวจสอบ
ในภายหลังพบว่าผู้ ส มั ครรายใดมี คุณ สมบั ติไม่ตรงตามประกาศรับ สมัครจะถือว่า ผู้นั้ น ขาดคุณ สมบัติและหมดสิท ธิ์
เข้าศึกษา กรณีที่ชาระค่าสมัครแล้วจะไม่มีการคืนเงินค่าสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๕.๒ ภายหลังการเสร็จสิ้นกระบวนการรับสมัคร หากผู้ผ่านการคัดเลือกมีจานวนน้อย คณะฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการพิจารณายกเลิกการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษานั้น โดยจะทาการคืนค่าสมัครสอบให้กับผู้สมัคร
๖. การรับสมัคร
๖.๑ วิธกี ารรับสมัคร
รับสมัครผ่านระบบ Online และชาระเงินค่าสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันจันทร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๖.๒ ขั้นตอนการรับสมัคร
(๑) ศึ กษารายละเอียดในประกาศรับ สมั ครฯ นี้ (โปรดพิ มพ์ / อ่าน และศึก ษาข้อ มู ลต่าง ๆ ด้วยตนเอง
อย่างละเอียดเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง)
(๒) เปิ ดเว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ที่ www.tds.tu.ac.th/programs-uddi คลิกที่ หัวข้อ
Admission หรือ www.uddi-reg.tds.tu.ac.th
(๓) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กาหนด (โปรดบันทึกข้อมูลการสมัครด้วย
ตนเอง และตรวจสอบข้อมู ล ต่าง ๆ อย่างละเอียดเพื่ อประโยชน์ ของตนเอง) มหาวิทยาลัยจะถือว่าข้อมู ลการสมัค ร
ที่บันทึกในระบบ Online เป็นสาคัญ
(๔) ผู้สมัครชาระเงินค่าสมัคร โดยการโอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ เลขที่ ๐๙๑-๐-๒๘๔๑๑-๖
ชื่อบัญชี MASTER.UDDI.APTU ตามอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครที่กาหนด พร้อมค่าธรรมเนียมการโอนเงินอัตราตามที่
ธนาคารกาหนด หากผู้สมัครรายใดมิได้ดาเนินการชาระเงินตามวันที่ที่กาหนด จะถือว่าการกรอกข้อมูลการสมัครในระบบ
รับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตเป็นโมฆะ
๖.๓ หลักฐานประกอบการรับสมัครที่ต้องทาการยื่นในระบบรับสมัคร ได้แก่
(๑) รูปถ่ายสี หรือ ขาวดา (หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดา)
(๒) สาเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ ๑ ฉบับ
(๓) สาเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ
(๔) สาเนาปริญญาบัตร หรือสาเนาหนังสือสาคัญ ๑ ฉบับ
(๕) สาเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ๑ ฉบับ
(๖) สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล, ยศ (ถ้ามี) ๑ ฉบับ
(๗) เอกสารหลักฐานแสดงการโอนเงินค่าสมัครสอบ
(๘) ผลทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้ผลการทดสอบอย่างหนึ่งอย่างใด (ใช้ฉบับจริง) ตามข้อ ๓.๒
(๙) หนังสือให้คารับรอง (Confidential Recommendations) จานวน ๒ ฉบับ รายละเอียดตามแนบ
ท้ายประกาศ ยกเว้น นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง
บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๖.๔ อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร
ค่าสมัคร ๑,๐๐๐ บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)
หน้า ๒ จาก ๔

๗. ปฏิทินการรับสมัคร
กาหนดการ
รับสมัครผ่านระบบออนไลน์
ยื่นหลักฐานประกอบการสมัคร
ในระบบ และชาระเงินค่าสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มสี ทิ ธิ์สอบข้อเขียน
และสอบสัมภาษณ์
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
ภาษาอังกฤษ (ผ่านระบบออนไลน์)
ประกาศรายชื่อผู้มสี ทิ ธิ์เข้าศึกษา

วัน เดือน ปี
สถานที่
บัดนี้ ถึง วันจันทร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ www.uddi-reg.tds.tu.ac.th
เวลา ๒๓.๕๙ น.

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา
๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

www.tds.tu.ac.th/programsuddi คลิกทีห่ วั ข้อ Admission

วันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

ผ่านระบบออนไลน์ทางโปรแกรม
ZOOM

วันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

www.tds.tu.ac.th/programsuddi คลิกทีห่ วั ข้อ Admission

วันจันทร์ที่ ๒๗ – วันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน
๒๕๖๕
แจ้งให้ทราบภายหลัง

จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

www.tds.tu.ac.th

๘. การขึ้นทะเบียนนักศึกษา
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องนาหลักฐานการสาเร็จการศึกษามามอบให้มหาวิทยาลัยในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยมหาวิทยาลัยจะประกาศรายละเอียดและกาหนดการต่าง ๆ ที่นักศึกษาใหม่ต้องทราบและ
ต้องปฏิบัติทาง www.tds.tu.ac.th
๙. เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
๙.๑ ผู้ที่ผ่านการรับเข้าศึกษาต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธี การที่นายทะเบียนกาหนด
ภายใน ๑๔ วั น นั บ แต่ วั น เปิ ด ภาคการศึ ก ษา เว้ น แต่ ก รณี มี เหตุ ผ ลความจ าเป็ น นายทะเบี ย นอาจอนุ ญ าตผ่ อ นผั น
การขึ้นทะเบียนได้ แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ ๑ ของปีการศึกษาแรก
ผู้ที่ผ่านการรับเข้าศึกษาโดยใช้วุฒิการศึกษาจากต่า งประเทศต้องยื่นใบสาคัญแสดงวุฒิการศึกษาต่อคณะ
ในวัน ขึ้ น ทะเบี ยนเป็ น นั กศึ ก ษาด้วย แต่ห ากยัง ไม่ สามารถน าส่งได้ น ายทะเบี ยนอาจผ่ อ นผั น ให้ น ามาส่ งในภายหลั ง
แต่ ต้ อ งไม่ เกิ น ภาคการศึ ก ษาที่ ๑ ของปี ก ารศึ ก ษาแรก หากพ้ น ก าหนดเวลาที่ ผ่ อ นผั น ให้ แ ล้ ว ยั งไม่ อ าจน าส่ งได้ ให้
นายทะเบียนเพิกถอนการขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษา
๙.๒ ผู้ ที่ ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น นั ก ศึ ก ษาสั ง กั ด หลั ก สู ต รใดแล้ ว จะย้ า ยหลั ก สู ต รมิ ได้ เว้ น แต่ จ ะมี เหตุ ผ ลและ
ความจาเป็น ให้นักศึกษายื่นคาร้องพร้อมแสดงเหตุผลต่อคณบดีเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการประจาคณะ
การขอย้ายหลักสูตรจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะของหลักสูตรที่จะขอย้าย
ไปศึกษาและให้นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่การศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย
เมื่อได้รับความเห็นชอบตามวรรคสองแล้วให้นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย
หน้า ๓ จาก ๔

๙.๓ หากมีการตรวจพบว่าผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับฯ
หรือได้ใช้เอกสารหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนอันเป็นเท็จ ให้นายทะเบียนเสนอต่ออธิการบดีเพิกถอนการขึ้นทะเบียน
การเป็นนักศึกษาผู้นั้น
หากมีกรณีตามวรรคหนึ่งปรากฏขึ้นกับผู้ที่สาเร็จการศึกษาไปแล้ว ให้อธิการบดีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เพิกถอนปริญญาบัตรของผู้นั้น
๑๐. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ผู้เข้าศึกษาต้องเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการศึกษา ดังนี้
๑๐.๑ ค่าจดทะเบียนลักษณะวิชา
หน่วยกิตละ
๙,๐๐๐ บาท
๑๐.๒ ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ
ภาคการศึกษาละ
๔๐,๐๐๐ บาท
๑๐.๓ ค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ค่าบารุงห้องสมุด
ปีการศึกษาละ
๔,๐๐๐ บาท
- ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครือข่าย
ปีการศึกษาละ
๑,๖๐๐ บาท
- ค่าบารุงมหาวิทยาลัย (สาหรับชาวไทย)
ภาคการศึกษาละ
๑,๕๐๐ บาท
- ค่าบารุงมหาวิทยาลัย (สาหรับชาวต่างชาติ) ภาคการศึกษาละ
๑๕,๐๐๐ บาท
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา (เก็บครัง้ เดียว)
๑,๐๐๐ บาท
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(รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี
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