
 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ 

ภาควิชา การออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
สาขาวิชา การออกแบบอุตสาหกรรม แบบ  ก1  รหัสหลักสูตร 3 9 8 0 
หลักสูตร การออกแบบอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต แบบ  ก2  รหัสหลักสูตร 3 9 8 1 
 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบ 
แบบ  ก1 

1.1 สำเร็จการศึกษาปริญญาบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาการออกแบบ
อ่ืน ๆ ที่เทียบเท่าและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรว่ามีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเพื่อ
เข้าศึกษาในหลักสูตรได ้

1.2 มีแต้มเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.0 ในระดบัปริญญาบัณฑิต 
1.3 มีผลงานการออกแบบ (Portfolio) และจดหมายรบัรอง (Letter of Recommendation)  

 1.4 มีหนังสือแสดงรายละเอียดของหัวข้อเรื่องที่สนใจศึกษาเป็นพิเศษ (Proposal) ไม่กำหนด  
แบบฟอร์ม ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 
 1.5 มีผลคะแนนสอบวัดความรูพ้ื้นฐานภาษาอังกฤษ CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 45 คะแนน หรือ TOEFL ไม่
ต่ำกว่า 450 คะแนนหรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.0 คะแนน (กรณีทีไ่ด้คะแนนต่ำกวา่เกณฑ์ข้างตน้ แต่ไม่ต่ำกว่า 30 
หรือ 400 หรือ 3.0 คะแนน เม่ือเข้าศึกษาแล้วต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมตามเกณฑ์บณัฑิตวิทยาลัย) 
 1.6 คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศซึ่งบณัฑิตวิทยาลยัจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป หรือ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้  

แบบ  ก2 
1.1 สำเร็จการศึกษาปริญญาบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาการออกแบบ

อ่ืน ๆ ที่เทียบเท่า หรือ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแลว้เห็นสมควรว่ามี
สิทธิ์ได้รบัการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรได้  
 1.2 มีแต้มเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.5 ในระดบัปริญญาบัณฑิต 
 1.3 มีผลงานการออกแบบ (Portfolio) และจดหมายรบัรอง (Letter of Recommendation)  
 1.4 มีหนังสือแสดงรายละเอียดของหัวข้อเรื่องที่สนใจศึกษาเป็นพิเศษ (Proposal) ไม่กำหนด  
แบบฟอร์ม ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 
 1.5 มีผลคะแนนสอบวัดความรูพ้ื้นฐานภาษาอังกฤษ CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 45 คะแนน หรือ TOEFL ไม่
ต่ำกว่า 450 คะแนนหรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.0 คะแนน (กรณีทีไ่ด้คะแนนต่ำกวา่เกณฑ์ข้างตน้ แต่ไม่ต่ำกว่า 30 
หรือ 400 หรือ 3.0 คะแนน เม่ือเข้าศึกษาแล้วต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมตามเกณฑ์บณัฑิตวิทยาลัย) 
 1.6 คุณสมบัติอื่นๆเป็นไปตามประกาศซึ่งบัณฑติวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป หรือ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้  
 ทั้งนี้ การรับเข้าศึกษาให้เป็นไปตามการพิจารณาของคณะกรรมการบริการหลักสูตรการออกแบบ
อุตสาหกรรมมหาบัณฑติ และตามความเหมาะสมสอดคล้องของหัวข้อที่ผู้สมัครสนใจศึกษาเป็นพิเศษกับ
ความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ประจำภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 



 
เอกสารประกอบการสมัคร (สง่พร้อมใบสมัคร) 

1. ใบสมัคร โดยกรอกข้อมูล Online ทาง http://www.grad.chula.ac.th หัวข้อ การรับสมัครเข้า
ศึกษา และ Print ใบสมัคร ยื่นส่งพร้อมเอกสารการสมัครข้อ 2-7 มาที่ ภาควิชาการออกแบบ
อุตสาหกรรม  

2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาปริญญาบตัร จำนวน 1 ฉบับ 
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวขา้ราชการ จำนวน 1 ฉบบั 
4. จดหมายรับรองความสามารถ (Letter of Recommendation) จากอาจารย์ที่เคยสอนในระดับ

ปริญญาบณัฑิต หรือหัวหน้าหนว่ยงานที่ปฏบิัติงานอยู่ ณ ปัจจบุัน จำนวน 1 ฉบับ 
5. หนังสือแสดงรายละเอียดของหัวข้อเร่ืองที่สนใจศึกษาเปน็พิเศษ (Proposal) เพื่อพัฒนาไปเปน็หัวข้อ

วิทยานพินธ์ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 
6. แฟ้มผลงานการออกแบบ (Portfolio)  
7. ผลคะแนนสอบวดัความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 45 คะแนน หรือ TOEFL ไมต่่ำ

กว่า 450 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.0 คะแนน (กรณีที่ไดค้ะแนนตำ่กว่าเกณฑ์ข้างต้น แตไ่ม่ต่ำ
กว่า 30 หรือ 400 หรือ 3.0 คะแนน เม่ือเข้าศึกษาแล้วต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมตามเกณฑ์
บัณฑิตวิทยาลยั) 
ยื่นเอกสารทั้งหมดในรูป digital file ที่ id.chulalongkorn@gmail.com 
ยื่นส่งเอกสารทั้งหมดที่ ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั ถนนพญาไท วังใหม่ ปทุมวัน กทม 10330  
 

รับสมัครตั้งแต่วันที่   1  เมษายน  2565  ถึงวันที่  20  พฤษภาคม  2565 
วิชาที่สอบ วันและเวลาที่ทำการทดสอบ สถานที่สอบ 

   
สอบสัมภาษณ ์ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 

09:00 น.เป็นต้นไป 
ห้อง 105 อาคารเลิศ อุรัสยนันท์ 
ภาควิชาการออกแบอุตสาหกรรม คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
หรือ Online จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 

 
ผู้ที่ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ดูรายละเอียดได้จากประกาศเร่ือง  

การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ และสมัครได้ที่ www.atc.chula.ac.th 
(ส่งผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ที่ภาควิชาฯ  ภายในวันที่  30  พฤษภาคม  2565) 

1. จำนวนนิสิตที่คาดว่าจะรับ          10  คน   
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ         27 พฤษภาคม  2565      ที่ www.grad.chula.ac.th  
3. ประกาศผลการสอบคัดเลือก         6  มิถุนายน  2565        ที่ www.grad.chula.ac.th  

http://www.atc.chula.ac.th/
http://www.grad.chula.ac.th/
http://www.grad.chula.ac.th/


 
 
หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร ตดิต่อไดท้ี่  คุณอนุโรจน์ บุญเรือง และ คุณ
ปุณณภา สุขสุโชติ ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  โทร. 02 218-4441  
หรือ email: id.chulalongkorn@gmail.com Website: https://www.idchulalongkorn.com/mid 

 
 


