
 

 

 
 
 

โครงการภาคพิเศษ  
ระดับปริญญาโท 

 
  

สาขาวิชา นวัตกรรมอาคาร                    รหัสสาขาวิชา  XR61 

หลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (นวัตกรรมอาคาร) 

แผนการเรียน ก แบบ ก2  และแผน ข  

จํานวนที่จะรับ ภาคต้น -----  คน  ภาคปลาย 30 คน 

                     
  แผน ก แบบ ก 2    จํานวน  21  คน 

                      แผน แผน ข          จํานวน  9   คน 
 
กําหนดการรับสมัคร 
 รับสมัคร 

- ด้วยตนเอง ช้ัน 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ถนนงามวงศ์
วาน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-
2942-8960 ต่อ 202 จันทร-์เสาร์ เวลา 09.00 – 
16.00 น. 
- ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง “ห้องหน่วย
บัณฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ถนนงามวงศ์
วาน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900” 
- ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครและ
เอกสารประกอบการรับสมัครได้ที่ 
http://mbit.arch.ku.ac.th หรือ 
www.arch.ku.ac.th 
- ค่าใบสมัคร ชุดละ 200 บาท ซื้อทางไปรษณีย์
ชุดละ 250 บาท 
- ค่าสมัครชุดละ 400 บาท 

ภาคปลาย 
จําหน่ายใบสมัครและรับสมัคร ต้ังแต่ 

ตั้งแต่บนันี้ – 28 
พฤศจิกายน 2557 

 
คุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชา 
 

เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์ หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีอ่ืนๆ ทีม่ีประสบการณ์หรือผลงานที่เก่ียวข้อง 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 



 

 

 เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร  
  1. ใบสมัครของโครงการฯ/สาขาวิชา จํานวน 1 ชุด  
  2. รูปถ่าย 1-2 นิ้ว จํานวน 3 รูป ติดมุมขวาด้านบนใบสมัคร 

    3. สําเนา ใบรายงานคะแนน (Transcript)  ท่ีระบุวัน เดือน ปีท่ีจบการศึกษาจํานวน 3 ฉบับ  
(กรณีระดับปริญญาเอกต้องมีสําเนาใบรายงานคะแนน (Transcript) ระดับปริญญาตรีและโท อย่างละ 3 ฉบับ) 

   4. หนังสือรับรอง “เรียนครบหลักสูตรแล้ว กาํลังรอสภาอนุมัติ”  (สําหรับผู้ท่ีเรียนครบหลักสูตรและมีรายงาน
ผลการเรียนครบตลอดหลักสูตรแล้ว ยังไม่ระบุวัน เดือน ปีท่ีจบการศึกษา) 

    5. สําเนาใบปริญญาบัตร  จํานวน 3 ฉบับ 
    6. ใบรับรองแพทย์ จํานวน 1 ฉบับ 
    7. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ 
    8. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ จํานวน 1 ฉบับ 
    9. สําเนาทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 

  10. หนังสือรับรองประสบการณ์การทํางาน เฉพาะสาขาท่ีระบุไว้ในคุณสมบัติของผู้สมัคร (ถ้ามี) 
 
หมายเหตุ:   รายละเอียดอื่นๆ ตามประกาศรับสมัครของโครงการฯ/สาขาวิชา (ถ้ามี)  โปรดแนบเพ่ิมเติม 
 
 

รายละเอียดการสอบ 

วิชาที่สอบ 
วัน เวลา สถานที่สอบ 

ภาคต้น ภาคปลาย 

สอบสัมภาษณ์ 

---- 9 ธันวาคม 2557 
13.00 – 16.00 น. 

ห้องประชุม 2 ชั้น 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา 

 ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาและกรอกข้อมูลประวัติ

นิสิตใหม่ผ่านทางอินเตอร์เน็ต 

 รายงานตัวนิสิตใหม่และถ่ายรูปทําบัตรประจําตัวนิสิต

กับบัณฑิตวิทยาลัย 

 ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ 

 เปิดภาคเรียน 

 1 ธันวาคม 2557 

12 ธันวาคม 2557 

15-19 ธันวาคม 2557 

 

20 ธันวาคม 2557 

 

22-30 ธันวาคม 2557 

12 มกราคม 2558 
 

วัน-เวลาเรียน 
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 

วันธรรมดา เวลา 18.00 – 21.00 น.  วันเสาร์  09.00 – 16.30 น. 
2 ปี 

 

ระยะเวลาภาคการศึกษา  2 ภาคการศึกษา 
ภาคต้น สิงหาคม – ธันวาคม 
ภาคปลาย มกราคม – พฤษภาคม 

 

 



 

 

หากมีข้อสงสยัโปรดติดต่อโครงการ/สาขาวิชา   
ที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

โทรศัพท ์0-2942-8960 ต่อ 202 
http://mbit.arch.ku.ac.th หรือ http://www.arch.ku.ac.th,  

E-mail: archurs@ku.ac.th 

 
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 
แผน ก 

ชั้นปีที ่ ภาคต้น/ภาคเรียนที่ 1 ภาคปลาย/ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน/ภาคเรียนที่ 3 

1 52,750 49,500 - 
2 48,500 48,250 - 

รวมตลอดหลกัสูตร 199,000 
 
แผน ข 

ชั้นปีที ่ ภาคต้น/ภาคเรียนที่ 1 ภาคปลาย/ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน/ภาคเรียนที่ 3 

1 48,750 46,500 - 
2 44,250 42,500 - 

รวมตลอดหลกัสูตร 182,000 
หมายเหตุ: อัตราคา่ธรรมเนยีนการศึกษาอาจมีการเปลีย่นแปลงได ้
 


