การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2563
สาขาวิชา
หมวดวิชา
โครงการ
คณะ
ชื่อปริญญา
จํานวนที่จะรับ
แบบ/แผน

นวัตกรรมอาคาร

รหัสสาขาวิชา X R 6 1

-

บัณฑิตศึกษา สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร ภาคพิเศษ
สถาปตยกรรมศาสตร
สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมอาคาร)
ภาคปลาย
- แผน ก 1
- แผน ก 2
- แผน ข

5
16
9

คน
คน
คน

คุณสมบัติของผูสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชา
เป น ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท า สาขาวิ ช าสถาป ต ยกรรมศาสตร
วิศวกรรมศาสตร วิท ยาศาสตร ศิลปกรรมศาสตร ครุศาสตร หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ หรือเปน
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ที่มีประสบการณหรอผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ: สาขาวิชาที่เกี่ยวของ ตัวอยางเชน ออกแบบอุตสาหกรรม ภูมิสถาปตยกรรม
สถาปตยกรรมภายใน การวางผังเมืองและสภาพแวดลอม

กําหนดการรับสมัคร
ขั้นตอน
1. ดาวนโหลดใบสมัคร และรับสมัคร
2. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบ
3. สอบสัมภาษณ
4. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา
5. ชําระคาธรรมเนียมการศึกษา
6. เปดเรียน

17 สิงหาคม – 16 ตุลาคม 2563
27 ตุลาคม 2563
10 พฤศจิกายน 2563
24 พฤศจิกายน 2563
1-10 ธันวาคม 2563
11 มกราคม 2564

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
1. ใบสมัคร จํานวน 1 ชุด (ดาวนโหลดไดที่ https://mis.grad.ku.ac.th/application/th)
2. สําเนา ใบรายงานคะแนน (Transcript) ที่ระบุวัน เดือน ปที่จบการศึกษาจํานวน 1 ฉบับ
(รับรองสําเนาถูกตอง)
3. หนังสือรับรอง “เรียนครบหลักสูตรแลว กําลังรอสภาอนุมตั ิ” (สําหรับผูท่เี รียนครบหลักสูตร
และมีรายงานผลการเรียนครบตลอดหลักสูตรแลว ยังไมระบุวัน เดือน ปที่จบการศึกษา)
4. หนังสือรับรองรายวิชา (บส.บว.3) เฉพาะประเภทที่ 2 ดาวโหลดไดที่
https://drive.google.com/drive/folders/1_1msjadf4ColzTs7Un4fgqSBA
HT6pMkG?usp=sharing
5. สําเนาใบปริญญาบัตร จํานวน 1 ฉบับ (รับรองสําเนาถูกตอง)

การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2563
6. หนังสือรับรองความประพฤติ (บส.บว.6) จํานวน 3 ฉบับ (คนเซ็นตองไมซ้ํากัน) ดาวโหลดไดที่
https://drive.google.com/drive/folders/1_1msjadf4ColzTs7Un4fgqSBA
HT6pMkG?usp=sharing
7. หนังสือรับรองประสบการณในการทํางาน (บส.บว.4) จํานวน 1 ฉบับ ดาวโหลดไดท่ี
https://mis.grad.ku.ac.th/download/APP-62-F1-07-form-gs4.pdf
8. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ (รับรองสําเนาถูกตอง)
9. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ เอกสารการเปลี่ยนชื่อ (ถามี) (รับรองสําเนา
ถูกตอง)
10. หลักฐานการชําระเงินคาสมัคร (บส.บว.2) ดาวโหลดไดที่
https://drive.google.com/drive/folders/1_1msjadf4ColzTs7Un4fgqSBA
HT6pMkG?usp=sharing
11. เอกสารอื่นๆ เชน Portfolio, CV
หมายเหตุ: ในการสงใบสมัครสามารถทําไดดังนี้
1. กรณีเอกสารครบถวน สามารถ “อัพโหลด” ผานระบบรับสมัครออนไลนไดเลย
2. กรณีเอกสารไมครบถวน สามารถเลือกแบบ “สงดวยตัวเอง” หรือ “สงทาง
ไปรษณีย” ก็ได

รายละเอียดการสอบ
วิชาที่สอบ

วัน เวลา สถานที่สอบ

1. สัมภาษณ (ก1 และ ก2)

10 พฤศจิกายน 2563
เวลา 09.00 – 12.00 น.
หองประชุม 2 ชั้น 3
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
10 พฤศจิกายน 2563
เวลา 13.00 – 16.00 น.
หองประชุม 2 ชั้น 3
คณะสถาปตยกรรมศาสตร

2. ขอเขียน เฉพาะ ก1

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ภาคปลาย วันที่
(ระบุเฉพาะที่มีการสอบขอเขียนเทานั้น)

สถานที่

27 ตุลาคม 2563

www.grad.ku.ac.th
www.mbit.arch.ku.ac.th

ขอมูลเพิ่มเติม
ระยะเวลาการศึกษา:
วัน – เวลาเรียน:

ภาคตน
ภาคปลาย
วันธรรมดา
วันเสาร

เดือน สิงหาคม – พฤศจิกายน
เดือน มกราคม – พฤษภาคม
เวลา 18.00 - 21.00 น.
เวลา 09.00 - 17.00 น.

การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2563
คาใชจายตลอดหลักสูตร
แผน ก(1)
ชั้นปที่ ภาคตน/ภาคเรียนที่ 1
ภาคปลาย/ภาคเรียนที่ 2
1
59,000
50,000
2
50,000
รวมตลอดหลักสูตร
แผน ก(2) และ ข
ชั้นปที่ ภาคตน/ภาคเรียนที่ 1
ภาคปลาย/ภาคเรียนที่ 2
1
59,000
57,500
2
57,500
50,000
รวมตลอดหลักสูตร
หมายเหตุ: อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได

ภาคฤดูรอน/ภาคเรียนที่ 3
159,000
ภาคฤดูรอน/ภาคเรียนที่ 3
224,000

หากมีขอสงสัยโปรดติดตอโครงการ  02-9428960-3 ตอ 202,
086-9861370 หรือ E-mail: archurs@ku.ac.th

