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สาขาวชิา 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 

 

 

คุณสมบัติของผูสมัครและรายละเอียดเพ่ิมเติมเฉพาะสาขาวิชา 
เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 

วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตร ศิลปกรรมศาสตร ครุศาสตร หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ หรือเปน
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ท่ีมีประสบการณหรอผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ   

หมายเหตุ: สาขาวิชาท่ีเก่ียวของ ตัวอยางเชน ออกแบบอุตสาหกรรม ภูมิสถาปตยกรรม 
สถาปตยกรรมภายใน การวางผังเมืองและสภาพแวดลอม 
 

กําหนดการรับสมัคร 

ข้ันตอน 
วัน เวลา สถานที ่

ภาคตน ภาคปลาย 
1. ดาวนโหลดใบสมัคร 

และรับสมัคร 
4 ธันวาคม 2560 – 16 กุมภาพันธ 2561 14 สิงหาคม - 26 ตุลาคม 2561 

3. ประกาศรายช่ือผูมสีิทธ์ิ
เขาสอบ 

26 กุมภาพันธ 2561 5 พฤศจิกายน 2561 

4. สอบสัมภาษณ 21 มีนาคม 2561 23 พฤศจิกายน 2561 

5. ประกาศรายช่ือผูมสีิทธ์ิ
เขาศึกษา 

18 เมษายน 2561 3 ธันวาคม 2561 

6. ชําระคาธรรมเนียม
การศึกษา 

22 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2561 18 – 30 ธันวาคม 2561 

 

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร 
1. ใบสมัครของโครงการฯ จํานวน 1 ชุด  (ดาวนโหลดไดท่ี www.mbit.arch.ku.ac.th) 
2. รูปถาย 1-2 นิ้ว จํานวน 4 รูป ติดบนใบสมัคร 
3. สําเนา ใบรายงานคะแนน (Transcript)  ท่ีระบุวัน เดือน ปท่ีจบการศึกษาจํานวน 2 ฉบับ  
4. หนังสือรับรอง “เรียนครบหลักสูตรแลว กําลังรอสภาอนุมัติ” (สําหรับผูท่ีเรียนครบหลักสูตร

และมีรายงานผลการเรียนครบตลอดหลักสูตรแลว ยังไมระบุวัน เดือน ปท่ีจบการศึกษา) 
5. สําเนาใบปริญญาบัตร  จํานวน 2 ฉบับ 
6. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ 
7. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน  1 ฉบับ 



 
การรับสมัครนิสติระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 25การรับสมัครนิสติระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 256611  

 

รายละเอียดการสอบ 

วิชาท่ีสอบ 
วัน เวลา สถานท่ีสอบ 

ภาคตน ภาคปลาย 
1. ขอเขียน ดูกําหนดการรับสมัคร  

หัวขอ “การสอบคัดเลือก” 
ดูกําหนดการรับสมัคร  

หัวขอ “การสอบคัดเลือก” 
2. สัมภาษณ ดูกําหนดการรับสมัคร  

หัวขอ “การสอบคัดเลือก” 
ดูกําหนดการรับสมัคร  

หัวขอ “การสอบคัดเลือก” 

 

ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ วันท่ี  
(ระบุเฉพาะที่มกีารสอบขอเขียนเทานั้น)  

 
สถานท่ี  

ขอมูลเพ่ิมเติม  
 ระยะเวลาการศึกษา:  ภาคตน  เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
      ภาคปลาย เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
 วัน – เวลาเรียน:   วันธรรมดา  เวลา 18.00 - 21.00 น. 
     วันเสาร  เวลา 09.00 - 17.00 น. 
 
คาใชจายตลอดหลักสูตร 
แผน ก(2)  

ช้ันปท่ี ภาคตน/ภาคเรียนท่ี 1 ภาคปลาย/ภาคเรียนท่ี 2 ภาคฤดูรอน/ภาคเรียนท่ี 3 

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

รวมตลอดหลักสูตร 219,000 
แผน ข 

ช้ันปท่ี ภาคตน/ภาคเรียนท่ี 1 ภาคปลาย/ภาคเรียนท่ี 2 ภาคฤดูรอน/ภาคเรียนท่ี 3 

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

รวมตลอดหลักสูตร 199,000 
หมายเหตุ: อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาอาจมีการเปล่ียนแปลงได 
 
 
 
 
 
 
 

 
 หากมีขอสงสัยโปรดตดิตอโครงการ   02-9428960-3 ตอ 202 

หรือ E-mail: archurs@ku.ac.th 
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