การรับสมัครนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564
สาขาวิชา
โครงการ
คณะ
ชื่อปริญญา
จำนวนที่จะรับ
แบบ/แผน

นวัตกรรมอาคาร
รหัสสาขาวิชา X R 6 1
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร ภาคพิเศษ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมอาคาร)
ภาคต้น
ภาคปลาย
- แผน ก 1
- แผน ก 2
- แผน ข

5
16
9

คน
คน
คน

- แผน ก 1
- แผน ก 2
- แผน ข

5
16
9

คน
คน
คน

คุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชา
1. เป็ น ผู้ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาตรีห รือเที ย บเท่ าสาขาวิช าสถาปั ตยกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ
2.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่มีประสบการณ์หรอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หมายเหตุ: สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น ออกแบบอุตสาหกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม
สถาปัตยกรรมภายใน การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม

กำหนดการรับสมัคร
รายการ
1. เริ่มสมัครออนไลน์
2. ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์เข้าสอบ
3. สอบสัมภาษณ์
4. ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์เข้าศึกษา
5. ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และ
รายงานตัวเข้าศึกษา
6. เปิดเรียน

วัน เวลา สถานที่
ภาคต้น 2564
ภาคปลาย 2564
2 พฤศจิกายน – 18 ธันวาคม 2563
29 ธันวาคม 2563
22 มกราคม 2564
9 กุมภาพันธ์ 2564

มิถุนายน – 10 กันยายน 2564
21 กันยายน 2564
8 ตุลาคม 2564
19 ตุลาคม 2564

9 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2564

19 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2564

มิถุนายน 2564

พฤศจิกายน 2564

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
1. ใบสมัคร จำนวน 1 ชุด (ดาวน์โหลดได้ที่ https://mis.grad.ku.ac.th/application/th)
2. สำเนา ใบรายงานคะแนน (Transcript) ที่ระบุวัน เดือน ปีที่จบการศึกษาจำนวน 1 ฉบับ
(รับรองสำเนาถูกต้อง)
3. หนังสือรับรอง “เรียนครบหลักสูตรแล้ว กำลังรอสภาอนุมัติ” (สำหรับผู้ที่เรียนครบหลักสูตร
และมีรายงานผลการเรียนครบตลอดหลักสูตรแล้ว ยังไม่ระบุวัน เดือน ปีที่จบการศึกษา)
4. หนังสือรับรองรายวิชา (บส.บว.3) เฉพาะประเภทที่ 2 ดาวโหลดได้ที่
https://drive.google.com/file/d/1KkGj1bpvN6_elIImUoLz1e7ABgNPoz9i/view?usp
=sharing
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5. สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
6. หนังสือรับรองความประพฤติ (บส.บว.6) จำนวน 3 ฉบับ (คนเซ็นต้องไม่ซ้ำกัน) ดาวโหลดได้ที่
https://drive.google.com/file/d/1v5dnB53H8wjBap-v9ZsKzq0jU7IX49T/view?usp=sharing
7. หนังสือรับรองประสบการณ์ในการทำงาน (บส.บว.4) จำนวน 1 ฉบับ ดาวโหลดได้
ทีh่ ttps://mis.grad.ku.ac.th/download/APP-62-F1-07-form-gs4.pdf
8. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
9. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ เอกสารการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) (รับรองสำเนา
ถูกต้อง)
10. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร (บส.บว.2) ดาวโหลดได้ที่
https://drive.google.com/file/d/1_r_OE7xhrPCNC2fp5_AXnsQwl4_wx3yE/view?us
p=sharing
11. เอกสารอื่นๆ เช่น Portfolio, CV
หมายเหตุ: ในการส่งใบสมัครสามารถทำได้ดังนี้
1. กรณีเอกสารครบถ้วน สามารถ “อัพโหลด” ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ได้เลย
2. กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน สามารถเลือกแบบ “ส่งด้วยตัวเอง” หรือ “ส่งทาง
ไปรษณีย์” ก็ได้

รายละเอียดการสอบ
วัน เวลา สถานที่สอบ

วิชาที่สอบ
1. สัมภาษณ์ (แผน ก1,
แผน ก2 และ แผน ข)
2. ข้อเขียน เฉพาะ ก1

ภาคต้น

ภาคปลาย

22 มกราคม 2564
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ห้องประชุม 2 ชั้น 3
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
22 มกราคม 2564
เวลา 13.00 – 16.00 น.
ห้องประชุม 2 ชั้น 3
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

8 ตุลาคม 2564
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ห้องประชุม 2 ชั้น 3
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
8 ตุลาคม 2564
เวลา 13.00 – 16.00 น.
ห้องประชุม 2 ชั้น 3
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาคต้น
(ระบุเฉพาะที่มีการสอบข้อเขียนเท่านั้น)

วันที่ 29 ธันวาคม 2563
ภาคปลาย วันที่ 21 กันยายน 2564
สถานที่
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ข้อมูลเพิ่มเติม
ระยะเวลาการศึกษา:
วัน – เวลาเรียน:

ภาคต้น
ภาคปลาย
วันธรรมดา
วันเสาร์

เดือน มิถุนายน – กันยายน
เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
เวลา 18.00 - 21.00 น.
เวลา 09.00 - 17.00 น.
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ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
แผน ก(1)
ชั้นปีที่ ภาคต้น/ภาคเรียนที่ 1
ภาคปลาย/ภาคเรียนที่ 2
1
59,000
50,000
2
50,000
รวมตลอดหลักสูตร
แผน ก(2) และ ข
ชั้นปีที่ ภาคต้น/ภาคเรียนที่ 1
ภาคปลาย/ภาคเรียนที่ 2
1
59,000
57,500
2
57,500
50,000
รวมตลอดหลักสูตร
หมายเหตุ: อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ภาคฤดูร้อน/ภาคเรียนที่ 3
159,000
ภาคฤดูร้อน/ภาคเรียนที่ 3
224,000

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อโครงการ  02-9428960-3 ต่อ 202,
โทร. 086-9861370 หรือ E-mail: archurs@ku.ac.th

