
 

รายละเอียดแนบทายประกาศการรับสมัครฯ 

ภาควิชา การออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
สาขาวิชา การออกแบบอุตสาหกรรม แบบ  ก1  รหัสหลักสูตร 3 9 8 0 
หลักสูตร การออกแบบอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต แบบ  ก2  รหัสหลักสูตร 3 9 8 1 
 
คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร 
แบบ  ก1 

1.1 สําเร็จการศึกษาปริญญาบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาการออกแบบ
อ่ืนๆ ที่เทียบเทาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแลวเห็นสมควรวามีสทิธิ์ไดรับการคัดเลือกเพื่อเขา
ศึกษาในหลักสูตรได 

1.2 มีแตมเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไมต่ํากวา 3.0 ในระดบัปริญญาบัณฑิต 
1.3 มีผลงานการออกแบบ (Portfolio) และจดหมายรับรอง (Letter of Recommendation)  

 1.4 มีหนังสือแสดงรายละเอียดของหัวขอเร่ืองที่สนใจศึกษาเปนพิเศษ (Proposal) ไมกําหนด  
แบบฟอรม ความยาวไมเกิน 1 หนากระดาษ A4 
 1.5 มีผลคะแนนสอบวัดความรูพื้นฐานภาษาอังกฤษ CU-TEP ไมต่ํากวา 45 คะแนน หรือ TOEFL ไม
ต่ํากวา 450 คะแนนหรือ IELTS ไมต่ํากวา 4.0 คะแนน (กรณีทีไ่ดคะแนนต่ํากวาเกณฑขางตน แตไมต่ํากวา 30 
หรือ 400 หรือ 3.0 คะแนน เมื่อเขาศึกษาแลวตองเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมตามเกณฑบณัฑิตวิทยาลัย) 
 1.6 คุณสมบัติอ่ืนๆ เปนไปตามประกาศซึ่งบณัฑิตวิทยาลยัจะประกาศใหทราบเปนปๆ ไป หรือ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแลวเห็นสมควรใหมีสิทธิสมัครเขาศึกษาได  

แบบ  ก2 
1.1 สําเร็จการศึกษาปริญญาบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาการออกแบบ

อ่ืนๆ ที่เทียบเทา หรือ ในสาขาวิชาที่เก่ียวของที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแลวเห็นสมควรวามี
สิทธิ์ไดรับการคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาในหลักสูตรได  
 1.2 มีแตมเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไมต่ํากวา 2.5 ในระดบัปริญญาบัณฑิต 
 1.3 มีผลงานการออกแบบ (Portfolio) และจดหมายรับรอง (Letter of Recommendation)  
 1.4 มีหนังสือแสดงรายละเอียดของหัวขอเร่ืองที่สนใจศึกษาเปนพิเศษ (Proposal) ไมกําหนด  
แบบฟอรม ความยาวไมเกิน 1 หนากระดาษ A4 
 1.5 มีผลคะแนนสอบวัดความรูพื้นฐานภาษาอังกฤษ CU-TEP ไมต่ํากวา 45 คะแนน หรือ TOEFL ไม
ต่ํากวา 450 คะแนนหรือ IELTS ไมต่ํากวา 4.0 คะแนน (กรณีทีไ่ดคะแนนต่ํากวาเกณฑขางตน แตไมต่ํากวา 30 
หรือ 400 หรือ 3.0 คะแนน เมื่อเขาศึกษาแลวตองเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมตามเกณฑบณัฑิตวิทยาลัย) 
 1.6 คุณสมบัติอ่ืนๆ เปนไปตามประกาศซึ่งบณัฑิตวิทยาลยัจะประกาศใหทราบเปนปๆ ไป หรือ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแลวเห็นสมควรใหมีสิทธิสมัครเขาศึกษาได  
 ทั้งน้ี การรับเขาศึกษาใหเปนไปตามการพิจารณาของคณะกรรมการบริการหลักสูตรการออกแบบ
อุตสาหกรรมมหาบัณฑติ และตามความเหมาะสมสอดคลองของหัวขอที่ผูสมัครสนใจศึกษาเปนพิเศษกับ
ความเชี่ยวชาญของคณาจารยประจําภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 



 

เอกสารประกอบการสมัคร (สงพรอมใบสมัคร) 
1. ใบสมัคร โดยกรอกขอมูล Online ทาง http://www.grad.chula.ac.th และ บันทึกใบสมัครเปน 

pdf file ยื่นสงพรอมเอกสารการสมัครขอ 4-7 มาที่ id.chulalongkorn@gmail.com 
2. สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และสําเนาปริญญาบตัร จํานวน 1 ฉบับ 
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ ลงนามรับรองสาํเนา จํานวน 1 

ฉบับ 
4. จดหมายรับรองความสามารถ (Letter of Recommendation) จากอาจารยที่เคยสอนในระดับ

ปริญญาบณัฑิต หรือหัวหนาหนวยงานที่ปฏิบัติงานอยู ณ ปจจบุัน จาํนวน 1 ฉบับ 
5. หนังสือแสดงรายละเอียดของหัวขอเร่ืองที่สนใจศึกษาเปนพิเศษ (Proposal) เพื่อพัฒนาไปเปนหัวขอ

วิทยานพินธ ความยาวไมเกิน 1 หนากระดาษ A4 
6. แฟมผลงานการออกแบบ (Portfolio)  
7. ผลคะแนนสอบวดัความรูพื้นฐานภาษาอังกฤษ CU-TEP ไมต่ํากวา 45 คะแนน หรือ TOEFL ไมต่ํา

กวา 450 คะแนน หรือ IELTS ไมต่ํากวา 4.0 คะแนน (กรณีที่ไดคะแนนต่าํกวาเกณฑขางตน แตไมต่ํา
กวา 30 หรือ 400 หรือ 3.0 คะแนน เมื่อเขาศึกษาแลวตองเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมตามเกณฑ
บัณฑิตวทิยาลยั)  

ย่ืนเอกสาร ขอ 1-3 เขาสูระบบการสมัครฯ  http://www.grad.chula.ac.th เมนู: สมัครเรียน 
จากน้ันเลือกระบบสมัครเขาศึกษา  

ย่ืนเอกสาร ขอ 2-7 ในรูปแบบ digital file โดยขอใหรวบรวมเอกสารทั้งหมดอัปโหลดขึ้นไปใน 
google drive จากน้ันสง link มาที่ Email : id.chulalongkorn@gmail.com  
 
รับสมัครตั้งแตวันที่   1  กุมภาพันธ  2566  ถึงวันที่  19  พฤษภาคม  2566 

วิชาที่สอบ วันและเวลาที่ทําการทดสอบ สถานที่สอบ 
   
สอบสัมภาษณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 

09:00 น. เปนตนไป 
หอง 105 อาคารเลศิอุรัสยะนันท 
ภาควิชาการออกแบอุตสาหกรรม    
คณะสถาปตยกรรมศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
หรือ Online จะแจงใหทราบภายหลัง 

   
 

ผูที่ไมมีผลสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ดูรายละเอียดไดจากประกาศเร่ือง  
การทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ และสมัครไดที่ www.atc.chula.ac.th 

(สงผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ที่ภาควิชาฯ  ภายในวันที่  27  พฤษภาคม  2566) 

จํานวนนิสิตที่คาดวาจะรับ          10  คน   
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ         22 พฤษภาคม  2566       สมัครที่ www.grad.chula.ac.th  
ประกาศผลการสอบคัดเลือก      2  มิถุนายน  2566       เมนู : สมัครเรียน > ระบบสมัครเขาศึกษา  
ขอมูลการชําระเงินคาสมัครของหลักสูตร 

ผูสมัครสามารถชําระคาธรรมเนียมการสมัครเปนเงิน 800 บาท (แปดรอยบาทถวน) ผาน mobile 
banking ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  ชื่อบัญชี คณะสถาปตยกรรมศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
สาขาสภากาชาดไทย เลขทีบ่ัญชี 045-566136-2  

http://www.grad.chula.ac.th/
mailto:id.chulalongkorn@gmail.com
http://www.atc.chula.ac.th/
http://www.grad.chula.ac.th/


 

หลังจากดําเนนิการชาํระเงนิแลว ใหอัปโหลดหลักฐานการชาํระเงิน พรอมกรอกขอมูลยืนยัน ชือ่-
นามสกุล หลักสูตร จํานวนเงนิ วันที่โอนชําระเงนิคาธรรมเนียมการสมัคร  มาที่ E-mail:  
finance.arch@chula.ac.th 
 
รายละเอียดคาใชจายของหลักสูตร  (สําหรับการเรียน 1.5 ป หรือ 3 ภาคการศึกษา) 

1. คาธรรมเนียมสมัครเขาศึกษา      800  บาท 
2. คาเลาเรียนตลอดหลักสูตร          100,500  บาท 
3. คาธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร       135,000  บาท 

 
ที่อยูสําหรับจัดสงเอกสารเพ่ิมเติม 

จัดสงในรูปแบบ digital file โดยขอใหรวบรวมเอกสารทั้งหมดอัปโหลดข้ึนไปใน google drive 
จากนั้นสง link มาที่ Email : id.chulalongkorn@gmail.com 
 

 

หากผูสมัครมีขอสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร ตดิตอไดที่  คุณอนุโรจน บุญเรือง  
และคุณปุณณภา สุขสุโชติ ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร   

โทร. 02 218-4499  หรือ email: id.chulalongkorn@gmail.com  
Website: https://www.idchulalongkorn.com/mid 

 

 
ทั้งนี้โดยมติคณะกรรมการบริหารคณะ………………………………………………………….…….คร้ังที่………วันที่ ………….. 
 
(ลงนาม)………………….……..…………..…………..   (ลงนาม)………………………..…………..………….. 
    (รองศาสตราจารย กุลธิดา เตชวรสินสกุล)                             (ผูชวยศาสตราจารย สรายุทธ  ทรัพยสุข) 
   หัวหนาภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม            คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
           …………../…………../……………                                        …………../…………../…………… 
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