
 

การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษาการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา  25256633  ((รอบรอบสามสาม))  
 

สาขาวิชา นวัตกรรมอาคาร รหัสสาขาวิชา X R 6 1 
หมวดวิชา - 

โครงการ บัณฑิตศึกษา สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร ภาคพิเศษ 
คณะ สถาปตยกรรมศาสตร 
ชื่อปริญญา สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมอาคาร) 
จํานวนท่ีจะรับ ภาคตน ภาคปลาย 
แบบ/แผน - แผน ก 1   5 คน - แผน ก 1   5 คน 
 - แผน ก 2   16 คน - แผน ก 2   16 คน 
 - แผน ข    9 คน - แผน ข    9 คน 

 

 

คณุสมบัติของผูสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชา 
เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 

วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตร ศิลปกรรมศาสตร ครุศาสตร หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ หรือเปน
สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ท่ีมีประสบการณหรอผลงานวิจัยที่เก่ียวของ   

หมายเหตุ: สาขาวิชาท่ีเก่ียวของ ตัวอยางเชน ออกแบบอุตสาหกรรม ภูมิสถาปตยกรรม 
สถาปตยกรรมภายใน การวางผังเมืองและสภาพแวดลอม 
 

กําหนดการรับสมัคร 

ข้ันตอน 
วัน เวลา สถานที่ 

ภาคตน ภาคปลาย 
1. ดาวนโหลดใบสมัคร และรับสมัคร บัดน้ี – 12 มิถุนายน 2563 17 สิงหาคม – 16 ตุลาคม 2563 

2. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาสอบ 22 มิถุนายน 2563 27 ตุลาคม 2563 

3. สอบสัมภาษณ 7 กรกฎาคม 2563 10 พฤศจิกายน 2563 

4. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาศึกษา 20 กรกฎาคม 2563 24 พฤศจิกายน 2563 

5. ชําระคาธรรมเนียมการศึกษา  21-28 กรกฎาคม 2563 1-10 ธันวาคม 2563 

6. เปดเรียน 10 สิงหาคม 2563 11 มกราคม 2564 

 

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร 
1. ใบสมัครของโครงการฯ จํานวน 1 ชุด  (ดาวนโหลดไดที่ www.mbit.arch.ku.ac.th) 
2. รูปถาย 1-2 นิ้ว จํานวน 4 รูป ติดบนใบสมัคร 
3. สาํเนา ใบรายงานคะแนน (Transcript)  ที่ระบุวัน เดือน ปที่จบการศึกษาจํานวน 2 ฉบับ  
4. หนังสือรับรอง “เรยีนครบหลักสูตรแลว กําลังรอสภาอนุมตัิ” (สําหรับผูที่เรียนครบหลักสูตร

และมีรายงานผลการเรียนครบตลอดหลักสูตรแลว ยังไมระบุวัน เดือน ปที่จบการศึกษา) 
5. สาํเนาใบปริญญาบัตร  จํานวน 2 ฉบับ 
6. หนังสือรับรอบ บส.บว.6   จํานวน 3 ฉบับ 
7. สาํเนาทะเบียนบาน  จํานวน 1 ฉบับ 
8. สาํเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน  1 ฉบับ 
9. หลักฐานการชําระเงนิคาสมัคร 



 

การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษาการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา  25256633  ((รอบรอบสามสาม))  
 

 

รายละเอียดการสอบ 

วิชาที่สอบ 
วัน เวลา สถานที่สอบ 

ภาคตน ภาคปลาย 
1. สัมภาษณ (ก1 และ ก2) 7 กรกฎาคม 2563 

เวลา 09.00 – 12.00 น. 
หองประชุม 2 ชั้น 3  

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

10 พฤศจิกายน 2563 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

หองประชุม 2 ช้ัน 3  
คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

2. ขอเขียน เฉพาะ ก1 7 กรกฎาคม 2563 
เวลา 13.00 – 16.00 น. 

หองประชุม 2 ชั้น 3  
คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

10 พฤศจิกายน 2563 
เวลา 13.00 – 16.00 น. 

หองประชุม 2 ช้ัน 3  
คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

   

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ 
ภาคตน     วันท่ี    22 มิถุนายน 2563 
ภาคปลาย  วันที่  27 ตุลาคม 2563 

(ระบุเฉพาะท่ีมีการสอบขอเขียนเทานั้น)  

 
สถานที่      www.mbit.arch.ku.ac.th 

ขอมูลเพิ่มเติม  
 ระยะเวลาการศึกษา:  ภาคตน  เดือน สิงหาคม – พฤศจิกายน 
      ภาคปลาย เดือน มกราคม – พฤษภาคม 
 วัน – เวลาเรียน:   วันธรรมดา  เวลา 18.00 - 21.00 น. 
     วันเสาร  เวลา 09.00 - 17.00 น. 
 
คาใชจายตลอดหลักสูตร 
แผน ก(2)  

ช้ันปที่ ภาคตน/ภาคเรียนที่ 1 ภาคปลาย/ภาคเรียนท่ี 2 ภาคฤดูรอน/ภาคเรียนท่ี 3 

1 57,750 54,500 - 
2 53,500 53,250 - 

รวมตลอดหลักสูตร 219,000 
แผน ข 

ช้ันปที่ ภาคตน/ภาคเรียนที่ 1 ภาคปลาย/ภาคเรียนท่ี 2 ภาคฤดูรอน/ภาคเรียนท่ี 3 

1 53,750 50,500 - 
2 48,250 46,500 - 

รวมตลอดหลักสูตร 199,000 
หมายเหตุ: อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได 
 
 
 

 
 หากมีขอสงสัยโปรดติดตอโครงการ   02-9428960-3 ตอ 202,  

086-9861370  หรือ E-mail: archurs@ku.ac.th 


