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โปรดตรวจสอบข้อมูลการเปิ ดรับสมัครฯ อย่างละเอียด ก่อนส่งคืนบัณฑิตวิทยาลัย

สาขาวิชา
คณะ
ชื่อปริญญา
จำนวนที่จะรับ
แบบ/แผน

สิ่งแวดลอมสรรคสราง
รหัสสาขาวิชา X R 0 3
สถาปตยกรรมศาสตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สิ่งแวดลอมสรรคสราง)
ภาคตน
ภาคปลาย
คน
5
คน (รอบสอง)
5
แบบ 1.1 และ 2.1

คุณสมบัติของผูสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชา

แบบ 1.1
1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา ซึ่งทำวิทยานิพนธและ/หรือมีประสบการณวิจัยอยางนอย
3 ป โดยมีพื้นฐานการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสาขาวิชาสถาปตยกรรม สถาปตยกรรมภายใน หรือ
มั ณ ฑศิ ล ป ภู มิ ส ถาป ต ยกรรม สถาป ต ยกรรมผั ง เมื อ ง ผั ง เมื อ ง การออกแบบชุ ม ชนเมื อ ง นวั ต กรรมอาคาร
สถาปตยกรรมพื้นถิ่น สถาปตยกรรมไทย ประวัติศาสตร สถาปตยกรรม การออกแบบอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร
หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม หรือสาขาวิชาที่มีความเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมสรรคสราง
2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษไดตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดูประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดที่
https://www.grad.ku.ac.th/download/englishtestaccept2560/?wpdmdl=33208&masterkey=5b73cc77842c5

3. ตามข อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร ว าด วยการศึ กษาระดั บบั ณ ฑิ ตศึ กษาของบั ณ ฑิ ตวิ ทยาลั ย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
แบบ 2.1
1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา โดยมีพื้นฐานการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทใน
สาขาวิชาสถาปตยกรรม สถาปตยกรรมภายใน หรือมัณฑศิลป ภูมิสถาปตยกรรม สถาปตยกรรมผังเมือง ผังเมือง การ
ออกแบบชุมชนเมือง นวัตกรรมอาคาร สถาปตยกรรมพื้ นถิ่น สถาปตยกรรมไทย ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม การ
ออกแบบอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม หรือสาขาวิชาที่มีความเกี่ยวของกับ
สิ่งแวดลอมสรรคสราง
2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษไดตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดูประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดที่
https://www.grad.ku.ac.th/download/englishtestaccept2560/?wpdmdl=33208&masterkey=5b73cc77842c5

3. ตามข อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร ว าด วยการศึ กษาระดั บบั ณ ฑิ ตศึ กษาของบั ณ ฑิ ตวิ ทยาลั ย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

รายละเอียดการสอบ
วิชาที่สอบ

วัน เวลา สถานที่สอบ
ภาคตน
ภาคปลาย
11 พฤศจิกายน 2563
23 มกราคม 2563
09.00 – 11.00 น.
09.00 – 11.00 น.

สัมภาษณ
และเสนอโครงการวิทยานิพนธ หองเรียนปริญญาเอก ชั้น 2
คณะสถาปตยกรรมศาสตร

หองเรียนปริญญาเอก ชั้น 2
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
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ขอมูลเพิ่มเติม

หลักฐานและเอกสารประกอบการรับสมัคร ประกอบดวย
1. หลักฐานแสดงคุณสมบัติของผูสมัคร ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
2. หลักฐานประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกผูมีสิทธิ์เขาศึกษา (สงกอนวันสอบสัมภาษณ
2 สัปดาห ที่หองหนวยบัณฑิตศึกษา ชั้น 3 คณะสถาปตยกรรมศาสตร โดยสามารถติดตอ คุณอุรา ศรีทองคง ทางโทรศัพท
0-2942-8960 ตอ 202) ไดแก
2.1 หนังสือรับรอง (Letter of recommendation) จำนวน 3 ฉบับ (จากผูรับรอง 3 ทาน)
2.2 หนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชาซึ่งสนับสนุนใหลาศึกษาตอ หากไดรับการคัดเลือก
2.3 เอกสารแสดงแนวคิดเบื้องตนในการทำวิจัย (Concept Paper on Research Topic)
- ดูคำแนะนำในการเตรียมเอกสารดังกลาวไดที่ http://www.arch.ku.ac.th
2.4 ผลงานวิจั ย และ/หรือบทความทางวิชาการ หรื อผลงานอื่น ๆ ที่ เผยแพร แสดงประสบการณ ใน
การศึกษาและการทำงาน
หมายเหตุ: - ใหผูสมัครสงหลักฐานในขอ 1. แนบพรอมใบสมัคร ที่บัณฑิตวิทยาลัย ภายในกำหนดวันเวลาของ
การรับสมัครตามที่บัณฑิตวิทยาลัยประกาศ
- ใหผูสมัครสงหลักฐานในขอ 2. ที่หนวยบัณฑิตศึกษา คณะสถาปตยกรรมศาสตร กอนวันสอบ 14 วัน
- เอกสารในขอ 2.4 สามารถขอรับคืนไดหลังจากสอบสัมภาษณ ไมเกิน 14 วัน ที่หนวยบัณฑิตศึกษา
(2308) คณะสถาปตยกรรมศาสตร ตั้งอยูที่ชั้น 2 ในหองสมุดคณะสถาปตยกรรมศาสตร โดยสามารถติดตอกับ
คุณอุรา ศรีทองคง ทางโทรศัพท 0-2942-8960 ตอ 202 หรือทางอีเมลที่ปรากฏในชองขางลาง
เมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแลวจะมีความรูความสามารถในดานตาง ๆ เชน นักวิจัย อาจารย
ผูบริหารองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน
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คำแนะนำการเขียนเอกสารแนวคิดเบื้องตนในการทำวิจัย
(Guidelines for Writing a Concept Paper on Research Topic)
โครงการวิจัยสวนใหญมักเริ่มดวยการรางเอกสารแนวคิดเบื้องตน (Concept Paper) เอกสารแนวคิด
เบื้องตน หมายถึง เอกสารที่สรุปยอความคิดเบื้องตนที่สำคัญกับงานวิจัย ซึ่งมีการอธิบายวาโครงการวิจัยที่จะทำนั้น
คืออะไร สำคัญอยางไร และมีการวางแผนกระบวนการในการดำเนินการอยางไร เอกสารนี้จะเปนการวางกรอบ
ความคิดที่สำคัญของงานวิจัยซึ่งจะมีผลตอการพัฒนางานวิจัยในขั้นตอนตอไป
ในการนี้ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอมสรรคสราง ไดจัดทำคำแนะนำในการเขียนเอกสาร
แนวคิดเบื้องตนในการทำวิจัยใหกับผูสมัครเพื่อเปนแนวทางเบื้องตนสำหรับการเขียน ทั้งนี้ ผูสมัครสามารถ
ปรับเปลี่ยนรายละเอียดเนื้อหาในแตละหัวขอไดตามความเหมาะสมกับงานวิจัยนั้นๆ
เอกสารแนวคิดเบื้องตนในการทำวิจัย (Concept Paper on Research Topic) เพื่อการสมัครเขารับการศึกษา
ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอมสรรคสราง ควรมีองคประกอบดังนี้
1. ชื่อโครงการ ที่มีความกระชับ ชัดเจน และตรงกับเรื่องที่จะทำการวิจัย
2. ชื่อ-สกุลของผูสมัคร
3. หลักการและเหตุผล โดยแสดงปญหาและสาเหตุ ความสำคัญหรือความจำเปนของโครงการ
4. คำถามและวัตถุประสงคของโครงการ โดยระบุวา ตองการจะทำอะไร เพื่อใหไดอะไร ทั้งนี้ควรมี
ความสอดคลองกับชื่อโครงการและแนวทางการทำวิจัย
5. แนวทางการทำวิจัย ที่สอดคลองกับประเด็นปญหาและวัตถุประสงค ซึ่งอาจประกอบดวย
- หลักทฤษฎีที่เกี่ยวของ ที่ไดมาจากการทบทวนวรรณกรรม ทั้งนี้ ควรเลือกเฉพาะทฤษฎีหรือ
หลักการสำคัญที่จะนำไปใชในงานวิจัย
- การวางแผนขั้นตอนและกระบวนการในการทำวิจัย
- การอธิบายถึงประเภทของขอมูลที่ตองการ ซึ่งเชื่อมโยงกับวิธกี ารหาขอมูล และการวางแผน การ
วิเคราะหขอมูล
- การแสดงความสอดคลองของขอมูลที่ตองการและแนวทางการวิเคราะหตอประเด็นปญหาและ
วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
6. ความพรอมในการเขาศึกษา ประกอบดวย ความพรอมดานเวลาในการเรียนหลักสูตรภาคปกติ
การไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด งบประมาณและแหลงทุนสนับสนุนการทำวิจัย
7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
8. การเชื่อมโยงงานวิจัยกับประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวของ (ถามี) เชน ความคุมคาในเชิงเศรษฐศาสตร
ผลกระทบตอความมั่นคง หรือผลกระทบตอสังคมและสภาพแวดลอม เปนตน
9. เอกสารอางอิง
เอกสารแนวคิดเบื้องตนในการทำวิจัย (Concept Paper on Research Topic) ที่เสนอควรมี
ความยาว 3-5 หนากระดาษ A4 (ไมนับรวมสวนที่เปนเอกสารอางอิงในขอ 8) และควรมีการใชภาษาที่เอื้อให
ผูอานโดยทั่วไปสามารถเขาใจประเด็นตางๆ ในการวิจัยได
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