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คุณสมบัตขิ องผู้มสี ิทธิ์สมัคร
แบบ 1.1 (วิทยานิพนธ์ อย่ างเดียว สาหรับผู้สาเร็จปริญญาโท)
1. สำเร็ จกำรศึกษำปริ ญญำมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรวำงแผนภำคและเมือง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่นอ้ ย
กว่ำ 3.50 จำกระบบ 4 แต้มหรื อเทียบเท่ำ หรื อ
แบบ 1.2 (วิทยานิพนธ์ อย่ างเดียว สาหรับผู้สาเร็จปริญญาตรีเกียรตินิยม)
1. สำเร็ จกำรศึกษำปริ ญญำบัณฑิต สำขำวิชำสถำปั ตยกรรมผังเมือง หรื อ สำขำวิชำกำรวำงผังเมือง หรื อใน
สำขำที่คณะกรรมกำรบริ หำรหลักสูตรฯพิจำรณำแล้วเห็นสมควรรับเข้ำศึกษำได้ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่นอ้ ยกว่ำ
3.60 จำกระบบ 4 แต้ม หรื อเทียบเท่ำ
แบบ 2.1 (ประกอบด้ วยรายวิชาเรียนและวิทยานิพนธ์ สาหรับผู้สาเร็จปริญญาโท)
1. สำเร็ จกำรศึ กษำปริ ญญำมหำบัณฑิตจำกสถำบันอุดมศึ กษำที่ กระทรวงศึ กษำธิ กำรรับรอง ทำงสำขำวิชำกำร
วำงแผนภำคและเมือง หรื อสำขำที่เกี่ยวข้องที่คณะกรรมกำรบริ หำรหลักสู ตรฯซึ่ งพิจำรณำเห็นควรว่ำมีสิทธิ์ ได้รับกำร
คัดเลือกเพื่อเข้ำศึกษำในหลักสูตรได้
2. ได้แต้มเฉลี่ยสะสมในระดับปริ ญญำมหำบัณฑิตไม่ต่ำกว่ำ 3.5 จำกระบบ 4 แต้มหรื อเทียบเท่ำ สำหรับผูท้ ี่
กำลังศึกษำอยูใ่ นภำคกำรศึ กษำสุ ดท้ำยของกำรศึ กษำระดับปริ ญญำมหำบัณฑิต จะต้องมีแต้มเฉลี่ยสะสมจนถึงภำค
กำรศึกษำสุดท้ำย ไม่ต่ำกว่ำ 3.5 จำกระบบ 4 แต้มหรื อเทียบเท่ำ หรื อ
3. มีประสบกำรณ์กำรทำงำนด้ำนผังเมือง ภำยหลังสำเร็ จกำรศึกษำปริ ญญำมหำบัณฑิต ไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี (นับถึง
วันที่ 31 พฤษภำคม 2560) แต่ท้ งั นี้จะต้องมีแต้มเฉลี่ยสะสมในระดับปริ ญญำมหำบัณฑิตไม่นอ้ ยกว่ำ 3.2 จำกระบบ 4 แต้ม
หรื อเทียบเท่ำ
แบบ 2.2 (ประกอบด้ วยรายวิชาเรียนและวิทยานิพนธ์ สาหรับผู้สาเร็จปริญญาตรี)
1. สำเร็ จกำรศึกษำปริ ญญำบัณฑิต สำขำวิชำสถำปั ตยกรรมผังเมือง หรื อสำขำวิชำกำรวำงผังเมือง หรื อใน
สำขำที่คณะกรรมกำรบริ หำรหลักสูตรฯพิจำรณำแล้วเห็นสมควรรับเข้ำศึกษำได้ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่นอ้ ยกว่ำ
3.60 จำกระบบ 4 แต้ม หรื อเทียบเท่ำ
เอกสารประกอบการสมัคร
1 มีหนังสื อรับรอง (Recommendation) ว่ำมีคุณสมบัติเหมำะสมที่จะศึกษำในระดับดุษฎีบณ
ั ฑิตจำกอำจำรย์
ที่เคยสอนมำในระดับปริ ญญำบัณฑิตหรื อมหำบัณฑิต หรื ออำจำรย์ที่ปรึ กษำ และ/หรื อ ผูบ้ งั คับบัญชำ หรื อบุคคลที่เป็ น
ที่ยอมรับในสำขำของผูส้ มัคร รวมเป็ นจำนวน 3 ฉบับ (ไม่จำกัดแบบฟอร์มและแนบมำพร้อมใบสมัคร)
2 เอกสำรที่ตอ้ งส่งมำยังภำควิชำกำรวำงแผนภำคและเมือง ภำยในวันที่ 9 พฤษภำคม 2560
เวลำ 16.00 น. มีดงั นี้.-

2.1 โครงร่ ำงงำนวิจยั ทำงกำรวำงแผนภำคและเมือง จำนวน 1 เรื่ อง ขนำดควำมยำวไม่เกิน 10 หน้ำกระดำษ
A4 ที่แสดงควำมพร้อมและควำมสำมำรถในกำรวิจยั ในระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต และเป็ นโครงกำร ที่คำดว่ำจะสำมำรถพัฒนำ
เป็ นวิทยำนิพนธ์ ในกำรศึกษำตำมหลักสูตร พร้อมสำเนำจำนวนรวม 4 ชุด
2.2 ประวัติกำรศึ กษำ กำรทำงำน และผลงำน (Portfolio) (ไม่จำกัดแบบฟอร์ ม) ให้ผูส้ มัครส่ ง
โครงกำรวิจยั และประวัติกำรศึกษำ กำรทำงำน และผลงำนโดยตรง หรื อโดยทำงไปรษณี ยล์ งทะเบียนถึง หัวหน้ำภำควิชำ
กำรวำงแผนภำคและเมือง ภำควิชำกำรวำงแผนภำคและเมือง คณะสถำปั ตยกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ถนนพญำ
ไท กรุ งเทพฯ10330
หมายเหตุ หลักสู ตรอยู่ ระหว่ างรออนุ มัติการปรั บปรุ งหลักสู ตรฯใหม่ หากได้ รับอนุ มัติก่อนเปิ ดภาคการศึ กษาต้ น
หลักสู ตรฯจะปรับเปลีย่ นสาขาวิชาเป็ น สาขาวิชาการวางผังและออกแบบเมือง
รับสมัครตั้งแต่ วนั ที่ 1 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560
วิชาทีส่ อบ
วันและเวลาทีท่ าการทดสอบ
สอบสัมภำษณ์
15 พฤษภำคม 2560
(9.00 น. เป็ นต้นไป)

สถานทีส่ อบ
ภำควิชำกำรวำงแผนภำคและเมือง
(ชั้น 10) คณะสถำปั ตยกรรมศำสตร์

ผู้ทไี่ ม่ มผี ลสอบภาษาอังกฤษ ดูรายละเอียดได้ จากประกาศ เรื่อง
การทดสอบความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ และสมัครได้ ที่ www.atc.chula.ac.th
(ส่ งผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ทีภ่ าควิชาการวางแผนภาคและเมือง ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
หากไม่ มคี ะแนนภาษาอังกฤษไม่ รับลงทะเบียนแรกเข้ า)
จานวนนิสิตทีค่ าดว่ าจะรับ 5 คน
ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์สอบ 9 พฤษภำคม 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือก 31 พฤษภำคม 2560

ที่ www.grad.chula.ac.th
ที่ www.grad.chula.ac.th

หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกีย่ วกับคุณสมบัตขิ องผู้มสี ิทธิ์สมัคร ติดต่ อได้ ที่ อ.ดร.พรสรร วิเชียรประดิษฐ์
โทร. 0-2218-4441 ระหว่ างเวลาราชการ หรือที่ Website : http://www.arch.chula.ac.th/urban/

