รายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ
ภาควิชา กำรวำงแผนภำคและเมือง
สาขาวิชา กำรออกแบบชุมชนเมือง
หลักสู ตร กำรวำงแผนภำคและเมืองมหำบัณฑิต

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
รหัสหลักสูตร แบบ ก1
2 7 9
รหัสหลักสูตร แบบ ก2
2 7 9

5
6

คุณสมบัตขิ องผู้มสี ิทธิ์สมัคร
แบบ ก1
1. สำเร็ จกำรศึกษำระดับปริ ญญำตรี ในสำขำวิชำสถำปั ตยกรรมผังเมือง สถำปั ตยกรรม หรื อภูมิสถำปั ตยกรรม
2. มีแต้มเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสู ตรในระดับปริ ญญำบัณฑิต และระดับอนุปริ ญญำ (ถ้ำมี) ไม่ต่ำกว่ำ 2.50 หรื อผ่ำน
กำรปฏิบตั ิงำนที่เกี่ยวข้องกับงำนสถำปั ตยกรรมผังเมืองหลังจำกจบกำรศึกษำระดับปริ ญญำบัณฑิต เป็ นเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี
สำหรับผูท้ ี่กำลังศึกษำอยูใ่ นภำคกำรศึกษำสุดท้ำยของกำรศึกษำระดับปริ ญญำบัณฑิต จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมจนถึง
ภำคกำรศึกษำก่อนสุดท้ำย ไม่ต่ำกว่ำ 2.50
แบบ ก2
1. สำเร็ จกำรศึกษำสำขำวิชำกำรออกแบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผ่ำนกำรรับรองโดยสภำสถำปนิก และคณะกรรมกำร
บริ หำรหลักสูตรพิจำรณำแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้ำศึกษำได้
2. มีแต้มเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในระดับปริ ญญำบัณฑิต และระดับอนุปริ ญญำ (ถ้ำมี) ไม่ต่ำกว่ำ 2.50 หรื อผ่ำน
กำรปฏิบตั ิงำนที่เกี่ยวข้องกับงำนสถำปั ตยกรรมผังเมืองหลังจำกจบกำรศึกษำระดับปริ ญญำบัณฑิต เป็ นเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี
สำหรับผูท้ ี่กำลังศึกษำอยูใ่ นภำคกำรศึกษำสุดท้ำยของกำรศึกษำระดับปริ ญญำบัณฑิต จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมจนถึง
ภำคกำรศึกษำก่อนสุดท้ำย ไม่ต่ำกว่ำ 2.50
เอกสารประกอบการสมัคร
1. สำเนำใบคะแนนรำยวิชำ (Transcript) ระดับปริ ญญำตรี
2. หนังสื อแสดงควำมสนใจเข้ำศึกษำในสำขำวิชำ (Statement of Interest) ควำมยำวหนึ่งหน้ำกระดำษ A4
3. หลักฐำนเอกสำรรับรองกำรปฏิบตั ิงำนที่เกี่ยวข้องกับงำนสถำปั ตยกรรมผังเมือง ในกรณี สมัครโดยใช้คุณสมบัติ
ผ่ำนกำรปฏิบตั ิงำนที่เกี่ยวข้องกับงำนสถำปั ตยกรรมผังเมือง
4. สำหรับผูส้ มัครที่ทำงำนอยูใ่ ห้แสดงหนังสื อแสดงควำมเห็นชอบในกำรลำศึกษำเต็มเวลำจำกผูบ้ งั คับบัญชำ
ตลอดระยะเวลำในกำรศึกษำ
สำหรั บผู้สมัครที่ สำเร็ จกำรศึ กษำระดับอนุปริ ญญำ/เที ยบเท่ ำมำก่ อน แล้ วจึ งมำเรี ยนต่ อในระดับปริ ญญำตรี หลักสู ตร 2
ปี ผู้สมัครต้ องนำใบคะแนนรำยวิชำ (Transcript) ในระดับอนุปริ ญญำ/เที ยบเท่ ำ ดังกล่ ำวมำแสดงเป็ นเอกสำรประกอบกำรสมัคร
ด้ วย
หมายเหตุ: 1. การรับสมัครเข้ าศึกษาต่ อในหลักสู ตรนีไ้ ม่มคี วามเกีย่ วโยงกับคุณสมบัตขิ องผู้มสี ิทธิ์สมัครเข้ าสอบรับใบ
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมผังเมืองของสภาสถาปนิก
2. ให้ ผ้สู มัครนาผลงานในระหว่ างการศึกษามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
3. หลักสู ตรฯ อยู่ระหว่ างรออนุมตั กิ ารปรับปรุงหลักสู ตรฯ ใหม่ หากได้ รับอนุมตั กิ ่อนเปิ ดภาคการศึกษาต้ น
หลักสู ตรฯ จะปรับเปลีย่ นสาขาวิชาเป็ น สาขาวิชาการวางผังและออกแบบเมือง

รับสมัครตั้งแต่ วนั ที่ 1 – 30 เมษายน 2560
วิชาทีส่ อบ
1. ควำมรู ้ทวั่ ไปและควำมรู ้เฉพำะทำง

2. สอบสัมภำษณ์

วันและเวลาทีท่ าการทดสอบ
15 พฤษภำคม 2560
(09.00 - 12.00 น.)
15 พฤษภำคม 2560
(13.00 น. เป็ นต้นไป)

สถานทีส่ อบ
ห้องสอบ 208
คณะสถำปั ตยกรรมศำสตร์
ภำควิชำกำรวำงแผนภำคและเมือง
ห้อง 1006 ชั้น 10
ภำควิชำกำรวำงแผนภำคและเมือง

ผู้ทไี่ ม่ มผี ลสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ดูรายละเอียดได้ จากประกาศเรื่อง
การทดสอบความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ และสมัครได้ ที่ www.atc.chula.ac.th
(ส่ งผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ทีภ่ าควิชาฯ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560)
จานวนนิสิตทีค่ าดว่ าจะรับ
ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์สอบ
ประกาศผลการสอบคัดเลือก

15 คน
9 พฤษภำคม 2560
31 พฤษภำคม 2560

ที่ www.grad.chula.ac.th

หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกีย่ วกับคุณสมบัตขิ องผู้มสี ิทธิ์สมัคร ติดต่ อได้ ที่ ผศ.ดร.จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์ พลิ าศ
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โทร. 0 2218 4439, 0 2218 4429
เวลา 09.00 – 16.00 น. หรือที่ Website: http://www.cuurp.org

