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คุณสมบัตขิ องผู้มสี ิทธิ์สมัคร
1. คุณสมบัตขิ องผู้มสี ิทธิ์สมัคร
1.1 สาเร็ จการศึกษาปริ ญญามหาบัณฑิตจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง ทางสาขาวิชาการ
วางแผนภาคและเมือง หรื อสาขาที่เกี่ยวข้องที่คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ ซึ่ งพิจารณาเห็นควรว่ามีสิทธิ์ ได้รับการ
คัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรได้
1.2 ได้แต้มเฉลี่ยสะสมในระดับปริ ญญามหาบัณฑิตไม่ต่ากว่า 3.5 จากระบบ 4 แต้ม หรื อเที ยบเท่า
สาหรับผูท้ ี่กาลังศึกษาอยู่ในภาคการศึ กษาสุ ดท้ายของการศึ กษาระดับปริ ญญามหาบัณฑิต จะต้องมีแต้มเฉลี่ยสะสม
จนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย ไม่ต่ากว่า 3.5 จากระบบ 4 แต้มหรื อเทียบเท่า หรื อ
1.3 มีประสบการณ์การทางานด้านผังเมือง ภายหลังสาเร็ จการศึกษาปริ ญญามหาบัณฑิต ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี (นับ
ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559) แต่ท้ งั นี้ จะต้องมีแต้มเฉลี่ยสะสมในระดับปริ ญญามหาบัณฑิตไม่นอ้ ยกว่า 3.2 จากระบบ 4
แต้ม หรื อเทียบเท่า
2. หลักฐานการสมัครเพิม่ เติม
2.1 มีหนังสื อรับรอง (Recommendation) ว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะศึกษาในระดับดุษฎีบณ
ั ฑิตจาก
อาจารย์ที่เคยสอนมาในระดับปริ ญญาบัณฑิตหรื อมหาบัณฑิต หรื ออาจารย์ที่ปรึ กษา และ/หรื อ ผูบ้ งั คับบัญชา หรื อ
บุคคลที่เป็ นที่ยอมรับในสาขาของผูส้ มัคร รวมเป็ นจานวน 3 ฉบับ (ไม่จากัดแบบฟอร์มและแนบมาพร้อมใบสมัคร)
2.2 เอกสารที่ตอ้ งส่งมายังภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559
เวลา 16.00 น. (รอบที่ 1 และ 2) และวันที่ 30 มิถุนายน 2559 (รอบที่ 3) มีดงั นี้
2.2.1 โครงร่ างงานวิจยั ทางการวางแผนภาคและเมือง จานวน 1 เรื่ อง ขนาดความยาวไม่เกิน 10
หน้ากระดาษ A4 ที่แสดงความพร้อมและความสามารถในการวิจยั ในระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต และเป็ นโครงการที่คาดว่าจะ
สามารถพัฒนาเป็ นวิทยานิพนธ์ในการศึกษาตามหลักสูตร พร้อมสาเนาจานวนรวม 4 ชุด
2.2.2 ประวัติการศึกษา การทางาน และผลงาน (Portfolio) (ไม่จากัดแบบฟอร์ ม) ให้ผสู ้ มัครส่ ง
โครงการวิจยั และประวัติการศึ กษา การทางาน และผลงานโดยตรง หรื อโดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนถึง หัวหน้าภาควิชา
การวางแผนภาคและเมือง ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนน
พญาไท กรุ งเทพฯ 10330

(รอบที่ 1) รับสมัครตั้งแต่ วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 - 10 มีนาคม 2559
วิชาทีส่ อบ
วันและเวลาทีท่ าการทดสอบ
สอบสัมภาษณ์
18 พฤษภาคม 2559
(9.00 น. เป็ นต้นไป)

สถานทีส่ อบ
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
(ชั้น 10) คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์

(รอบที่ 2) รับสมัครตั้งแต่ วนั ที่ 1 เมษายน 2559 - 30 เมษายน 2559
วิชาทีส่ อบ
วันและเวลาทีท่ าการทดสอบ
สอบสัมภาษณ์
18 พฤษภาคม 2559
(9.00 น. เป็ นต้นไป)

สถานทีส่ อบ
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
(ชั้น 10) คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์

(รอบที่ 3) รับสมัครตั้งแต่ วนั ที่ 1 มิถุนายน 2559 - 25 มิถุนายน 2559
วิชาทีส่ อบ
วันและเวลาทีท่ าการทดสอบ
สอบสัมภาษณ์
8 กรกฎาคม 2559
(9.00 น. เป็ นต้นไป)

สถานทีส่ อบ
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
(ชั้น 10) คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์

ผู้ทไี่ ม่ มผี ลสอบภาษาอังกฤษ ดูรายละเอียดได้ จากประกาศ เรื่อง
การทดสอบความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ และสมัครได้ ที่ www.atc.chula.ac.th
(ส่ งผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ทีภ่ าควิชาการวางแผนภาคและเมือง ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559
หากไม่ มคี ะแนนภาษาอังกฤษไม่ รับลงทะเบียนแรกเข้ า)

จานวนนิสิตทีค่ าดว่ าจะรับ
ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์สอบ

ประกาศผลการสอบคัดเลือก

5 คน
รอบที่ 1 30 มีนาคม 2559
รอบที่ 2 13 พฤษภาคม 2559
รอบที่ 3 4 กรกฎาคม 2559
29 กรกฎาคม 2559

ที่ www.grad.chula.ac.th เมนู: การเข้าศึกษา, เลือก
ข่าวการรับสมัคร, เลือกหัวข้อ ประกาศรายชื่อผูม้ ี
สิ ทธิ์สอบ / รายชื่อผูผ้ า่ นการสอบคัดเลือกฯ

หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกีย่ วกับคุณสมบัตขิ องผู้มสี ิทธิ์สมัคร ติดต่ อได้ ที่ รศ.ดร.พนิต ภู่จนิ ดา
โทร. 0-2218-4441 ระหว่ างเวลาราชการ หรือที่ Website : http://www.cuurp.org

