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แผนการศึกษาและจานวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษา
แบบ 1.1 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 48 หน่วยกิต
แบบ 1.2 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 72 หน่วยกิต
แบบ 2.1 ศึกษารายวิชา 24 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ (มีคา่ เทียบเท่า) 36 หน่วยกิต
แบบ 2.2 ศึกษารายวิชา 24 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ (มีคา่ เทียบเท่า) 48 หน่วยกิต
จานวนนักศึกษาที่จะรับ
รหัสการสมัคร แบบ 1.1 0 2 0 1 5
10 คน
รหัสการสมัคร แบบ 1.2 0 2 0 1 6
รหัสการสมัคร แบบ 2.1

0 2 0 1 7

รหัสการสมัคร แบบ 2.2

0 2 0 1 8

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา จาแนกตามแผนการศึกษา ดังนี้
1.1 แบบ 1.1 สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดก
ทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งมีผลการศึกษาในระดับดี (ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.20
ขึ้นไป) หรือมีประสบการณ์การทางานหลังจบการศึกษาแล้วอย่างน้อย 2 ปี
1.2 แบบ 1.2 สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีผลการเรียนเกียรตินิยมอันดับ 1 และ
มี ป ระสบการณ์ ก ารท างานที่ เ กี่ ย วข้ อง หลั ง จบการศึ กษาอย่ า งน้ อ ย 2 ปี หรื อ เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึก ษาระดั บ
ปริญญาตรีที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านปฏิบตั ิอย่างเชี่ยวชาญในสาขาวิชาทีเ่ กี่ยวข้องกับหลักสูตร ทั้งนี้ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการหลักสูตร
1.3 แบบ 2.1 สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งมีผลการศึกษาระดับ
คะแนนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
1.4 แบบ 2.2 สาหรับผู้มีคุณสมบัติดังนี้
(1) ผู้ สาเร็จ การศึกษาระดั บปริญญาตรี เกีย รติ นิยม โดยมี ผลการศึกษาระดั บคะแนนเฉลี่ ย
ไม่ต่ากว่า 3.20 และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานไม่ต่ากว่า 2 ปี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร หรือเป็น
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านปฏิบัติอย่างเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับหลักสูตร หรือ
(2) นักศึกษาที่กาลังศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับ
การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งมีผลการศึกษารายวิชามาแล้วอย่างน้อย 24 หน่วยกิต และมีผลการศึกษา
ในระดับดีมาก (ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.50) สามารถปรับระดับการศึกษาจากระดับปริญญาโทเป็นปริญญาเอกได้
ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดาเนินการหลักสูตรการจัดการมรดกทางสถาปั ตยกรรมกับการท่องเที่ยว
(หลักสูตรนานาชาติ)
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2. มีผลสอบภาษาอังกฤษเทียบเคียงได้ตามเกณฑ์ CEFR ไม่ตากว่
่ าระดับ A2 ก่อนสมัครสอบ หรือ
หากผู้สมัครที่ยังไม่มผี ลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กาหนด อนุโลมให้สมัครสอบได้ แต่จะต้องมีผลสอบ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ดงั กล่าว ก่อนวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
หลักฐานเพิ่มเติม (ส่งพร้อมใบสมัคร)
1. ผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์คุณสมบัตผิ ู้สมัคร ข้อ 2 (ถ้ามีก่อนสมัครสอบ)
2. Recommendation จานวน 2 ฉบับ จากอาจารย์ผู้สอน และ/หรือจากผู้บังคับบัญชา (โดยใช้
แบบฟอร์มตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์กาหนด)
3. Statement of Objectives (โดยใช้แบบฟอร์มตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์กาหนด)
ตารางสอบคัดเลือก
วันที่
เวลา
วิชา
สถานที่
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
10 มีนาคม 2564
ตั้งแต่ 09.30 น.
สัมภาษณ์
มศก. วังท่าพระ กรุงเทพฯ
เป็นต้นไป
(สอบสัมภาษณ์ทุกคน)
หมายเหตุ
1. ในการรับนักศึกษาให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ
2. ผู้สมัครสอบจะต้องสอบสัมภาษณ์ทุกคน และใช้ภาษาอังกฤษในการสอบสัมภาษณ์
3. เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.00 – 20.30 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.
4. สาหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางสถาปัตยกรรมต้องลงทะเบียนเรียนพิเศษวิชาปรับพื้นฐานอีก 1 รายวิชา
ควบคู่ไปกับการเรียนรายวิชาปกติ
5. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครหรือหลักสูตร ติดต่อได้ที่ งานบริหารและพัฒนาวิชาการ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มศก. วังท่าพระ กรุงเทพฯ โทร. 0 2221 5877

