รายละเอียดแนบท้ ายประกาศฯ

คณะวิศวกรรมศำสตร์

แบบ 1.1 รหัสหลักสู ตร
3
7
3
9 สำหรับผูส้ ำเร็ จปริ ญญำโท(ทำวิทยำนิพนธ์)
ภาควิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
แบบ 1.2 รหัสหลักสู ตร
3
7
4
0 สำหรับผูส้ ำเร็ จปริ ญญำตรี (ทำวิทยำนิพนธ์)
สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
แบบ 2.1 รหัสหลักสู ตร
3
7
4
1 สำหรับผูส้ ำเร็ จปริ ญญำโท(ทำวิทยำนิพนธ์/ เรี ยนรำยวิชำ)
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
แบบ 2.2 รหัสหลักสู ตร
3
7
4
2 สำหรับผูส้ ำเร็ จปริ ญญำตรี (ทำวิทยำนิพนธ์/ เรี ยนรำยวิชำ)
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
1. สาเร็จปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสุขาภิบาล หรือเทียบเท่าในหลักสูตรที่มี
การทาวิทยานิพนธ์ จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่นอ้ ยกว่า 3.25 จากระบบ 4
แต้ม หรือเทียบเท่า หรือ
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้ว สมควรให้มีสิทธิส์ มัครเข้าศึกษาได้

หลักฐานและเอกสารการสมัคร
นอกจากหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ผสู้ มัครส่งเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
1. หนังสือแสดงความจานงเข้าศึกษา (Statement of Purpose) แสดงภูมหิ ลังส่วนตัวของผู้สมัคร จุดประสงค์ และ
เหตุผลในการศึกษา แผนการศึกษา ความสนใจและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการทาวิจัย เป็นต้น
2. จดหมายรับรอง (Recommendation Letter) จานวน 2 ฉบับ จากอาจารย์ที่เคยศึกษาด้วย หรือผู้บังคับบัญชา
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562
รายละเอียดการสอบ
วันและเวลาที่ทาการทดสอบ
สถานที่สอบ
1. ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิส์ อบสัมภาษณ์
5 พฤศจิกายน 2562
2. สอบสัมภาษณ์ และนาเสนอผลงาน
8 พฤศจิกายน 2562
ตึกภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
(13.00 - 16.00 น.)
3. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
18 พฤศจิกายน 2562
หมายเหตุ 1. ผู้สมัครสอบต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษสาหรับนิสิตปริญญาดุษฎี
บัณฑิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีคะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต่ 45 หรือ TOEFL ตั้งแต่ 450 ขึ้นไป
2. ผู้สมัครสอบสามารถเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยดูรายละเอียดการรับสมัครทาง http://www.atc.chula.ac.th
3. ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องส่งผลคะแนนภาษาอังกฤษให้กับภาควิชาฯ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
4. บางรายวิชาจะมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
จานวนนิสิตที่คาดว่าจะรับ
8 คน
ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website: http://www.env.eng.chula.ac.th หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของ
ผู้มีสทิ ธิ์สมัคร สอบถามที่ อาจารย์ ดร.อรอนงค์ ลาภปริสทุ ธิ ห้อง 456 ตึกวิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-2218-6667 หรือทาง Email: Onny80@gmail.com
ทั้งนี้ โดยมติคณะกรรมการประจาคณะหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบณ
ั ฑิต
ครั้งที่.......................33/2562..........................วันที.่ ........................14 สิงหาคม 2562.....................................................
(ลงนาม) .........................................................
หัวหน้าภาควิชา
.............. /............... / ..............

(ลงนาม) ....................................................................
คณบดี / ผู้อานวยการหลักสูตร
................. / .............. / .................

รายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ
สาหรับ การรับสมัครบุคคลที่มีความรู้ความสามารถสูงเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาด้วยวิธีพิเศษ
ภาควิชา
สาขาวิชา
หลักสูตร

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

แบบ 1.1 รหัสหลักสู ตร
แบบ 1.2 รหัสหลักสู ตร
แบบ 2.1 รหัสหลักสู ตร
แบบ 2.2 รหัสหลักสู ตร
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คณะวิศวกรรมศำสตร์

สำหรับผูส้ ำเร็ จปริ ญญำโท(ทำวิทยำนิพนธ์)
สำหรับผูส้ ำเร็ จปริ ญญำตรี (ทำวิทยำนิพนธ์)
สำหรับผูส้ ำเร็ จปริ ญญำโท(ทำวิทยำนิพนธ์/ เรี ยนรำยวิชำ)
สำหรับผูส้ ำเร็ จปริ ญญำตรี (ทำวิทยำนิพนธ์/ เรี ยนรำยวิชำ)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
แบบที่ 1 (สาหรับผูส้ าเร็จ ปริญญาโท)
1. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสุขาภิบาล จาก
สถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือกาลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร ด้วย
แต้มเฉลี่ยสะสม 3.75 ขึ้นไป หรือได้รับผลประเมินวิทยานิพนธ์ในระดับดีมาก
2. ได้คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ไม่ตากว่
่ า 500 คะแนน (สาเนาผลสอบพร้อมใบสมัคร)
3. เป็นผู้ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้ว เห็นว่าสมควรให้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถ
สูงเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาด้วยวิธีพิเศษ
แบบที่ 2 (สาหรับผูส้ าเร็จ ปริญญาตรี)
1. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสุขาภิบาล จาก
สถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือกาลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร
สาเร็จการศึกษาด้วยแต้มเฉลีย่ สะสม 3.25 ขึ้นไป หรือเกียรตินิยมอันดับ 2 ขึ้นไป
2. ได้คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ไม่ตากว่
่ า 500 คะแนน (สาเนาผลสอบพร้อมใบสมัคร)
3. เป็นผู้ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้ว เห็นว่าสมควรให้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถ
สูงเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาด้วยวิธีพิเศษ
สาหรับผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย จะต้องแสดงหลักฐานสาเร็จการศึกษาในวันลงทะเบียนแรกเข้า ซึ่งการ
รับเข้าศึกษาจะมีผลเมื่อผูส้ มัครสาเร็จการศึกษาแล้ว โดยได้แต้มเฉลีย่ ตามคุณสมบัติที่กาหนด

เอกสารประกอบใบสมัคร
จดหมายรับรองจากผู้บังคับบัญชา และ/หรือ จากอาจารย์ผู้ที่เคยสอนอย่างน้อย รวม 2 คน โดยยื่นพร้อมเอกสารเสนอ
แนวความคิดและแผนการทาวิทยานิพนธ์ (Statement of Purpose)
สาหรับผูส้ มัครทีต่ ้องการสมัครทุน 72 พรรษา โปรดอ่านรายละเอียดที่ http://www.grad.chula.ac.th (ทุนอุดหนุน
การศึกษา) ส่งใบสมัครประมาณสัปดาห์สดุ ท้ายของกุมภาพันธ์ (กรณีเข้าศึกษาภาคต้น)
หรือประมาณสัปดาห์สดุ ท้ายของสิงหาคม (กรณีเข้าศึกษาภาคปลาย)
หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร ติดต่อได้ที่ ผศ.ดร.อรอนงค์ ลาภปริสุทธิ
ห้อง 456 ตึกวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โทร. 0-2218-6667 หรือทาง Email: Onny80@gmail.com
ทั้งนี้ โดยมติคณะกรรมการประจาคณะหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบณ
ั ฑิต .
ครั้งที่ …………31/2562 ...................................... วันที่ .........................14 สิงหาคม 2562 ...................................................... .
(ลงนาม) .........................................................
หัวหน้าภาควิชา
.............. /............... / ..............

(ลงนาม) ....................................................................
คณบดี / ผู้อานวยการหลักสูตร

