
รายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ 
 

ภาควิชา       วิศวกรรมคอมพิวเตอร์                      คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สาขาวิชา  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
หลักสูตร  วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

 
แบบท่ี 1.1  รหัสหลักสูตร 3 4 8 2 ส าหรับผู้ส าเร็จปริญญาโทท่ีต้องการท าวิทยานิพนธ์อย่างเดียว 

แบบท่ี 1.2  รหัสหลักสูตร 3 4 8 3 ส าหรับผู้ส าเร็จปริญญาตรีที่ต้องการท าวิทยานิพนธ์อย่างเดียว 
แบบท่ี 2.1  รหัสหลักสูตร 3 4 8 4 ส าหรับผู้ส าเร็จปริญญาโทท่ีต้องการเรียนรายวิชาและท าวิทยานิพนธ์ 

แบบท่ี 2.2  รหัสหลักสูตร 3 4 8 5 ส าหรับผู้ส าเร็จปริญญาตรีที่ต้องการเรียนรายวิชาและท าวิทยานิพนธ์ 

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 

          1.  ส าหรับผู้ส าเร็จปริญญาบัณฑิต 
1.1  ส ำเร็จปริญญำวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2  ขึ้นไปหรือ  มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่ำ  3.25  จำกระบบ  4  
แต้ม และ 
1.2 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เป็นไปตำมประกำศที่จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย คณะวศิวกรรมศำสตร ์ หรือ ภำควิชำวิศวกรรม
คอมพิวเตอรไ์ด้ก ำหนดไว้ ซึ่งบัณฑิตวิทยำลัยจะประกำศให้ทรำบในปีกำรศึกษำนั้น หรือคณะกรรมกำรบริหำรหลักสตูรฯ 
พิจำรณำแล้วเห็นสมควรให้มสีิทธ์ิสมัครเข้ำศึกษำได ้
1.3   ได้คะแนนกำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ (CU-TEP) ไม่ต ่ำกว่ำ 45 คะแนน หรือ TOEFL ไม่ต ่ำกว่ำ 450    
คะแนน (Paper-based) หรือ IELTS ไม่ต ่ำกว่ำ 4.0 (ผลสอบมีอำยุไม่เกิน 2 ปี) หรือไดร้ับกำรยกเวน้คะแนนภำษำอังกฤษตั้งแต่
แรกเข้ำและก่อนส ำเร็จกำรศึกษำของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยัตำมประกำศเกณฑ์คะแนนภำษำอังกฤษของจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั (https://www.grad.chula.ac.th/download/apply/grad33446.pdf) 

          2.  ส าหรับผู้ส าเร็จปริญญามหาบัณฑิต 
2.1  ส ำเรจ็ปริญญำวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑติ หรือวิทยำศำสตรมหำบัณฑติ สำขำวิชำคอมพิวเตอร ์วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร ์
หรือสำขำท่ีเกีย่วข้อง และ 
2.2 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เป็นไปตำมประกำศที่จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย คณะวศิวกรรมศำสตร ์ หรือ ภำควิชำวิศวกรรม
คอมพิวเตอรไ์ด้ก ำหนดไว้ ซึ่งบัณฑิตวิทยำลัยจะประกำศให้ทรำบในปีกำรศึกษำนั้น หรือคณะกรรมกำรบริหำรหลักสตูรฯ 
พิจำรณำแล้วเห็นสมควรให้มสีิทธ์ิสมัครเข้ำศึกษำได ้

 2.3   ได้คะแนนกำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ (CU-TEP) ไมต่ ่ำกว่ำ 45 คะแนน หรือ TOEFL ไม่ต ่ำกว่ำ 450  
 คะแนน (Paper-based) หรือ IELTS ไม่ต ่ำกว่ำ (4.0) (ผลสอบมีอำยไุม่เกิน 2 ปี) หรือได้รับกำรยกเว้นคะแนนภำษำอังกฤษตั้งแต่

แรกเข้ำและก่อนส ำเร็จกำรศึกษำของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยัตำมประกำศเกณฑ์คะแนนภำษำอังกฤษของจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั (https://www.grad.chula.ac.th/download/apply/grad33446.pdf)   

**ส ำหรับผู้ที่ศึกษำอยู่ในภำคกำรศึกษำสุดท้ำย จะต้องแสดงหลักฐำนส ำเร็จกำรศึกษำในวันลงทะเบียนแรกเข้ำ ซึ่งกำรรับเข้ำศึกษำ
จะมีผลเมื่อผู้สมัครส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว โดยได้แต้มเฉลี่ยตำมคุณสมบัติที่ก ำหนด** 

 
 
 
 
 
 
 



เปิดรับสมัครรอบท่ี 1  ต้ังแต่วันที่  1 กุมภาพันธ์ 2564 - วันที่ 31 มีนาคม 2564 
ที่ http://www.grad.chula.ac.th (ดูที่เมนู - การเข้าศึกษา) 

วิชาท่ีสอบ วันและเวลาที่ท าการทดสอบ สถานที่สอบ 

สอบสัมภำษณ์  

 

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภำคม 2564 
เวลำ 09:00 – 16:00 น. สอบออนไลน์   

 

เอกสารประกอบการสมัคร  

1. เอกสำรต่ำง ๆ ตำมประกำศของบณัฑิตวิทยำลัย ดูที่ http://www.grad.chula.ac.th  เมนู กำรเข้ำศกึษำ 

2. (ส ำหรับรหัสหลักสูตร 2697) ส ำหรับผูส้มัครทีส่ ำเร็จระดับอนุปริญญำ / เทียบเท่ำ แล้วศึกษำต่อในระดบัปริญญำตรี 

หลักสตูร 2 ปี ผู้สมัครต้องน ำใบคะแนนรำยวิชำ ในระดับอนุปริญญำ / เทียบเท่ำดังกล่ำวมำประกอบกำรสมคัรด้วย 

3. Curriculum Vitae (CV) ซึ่งระบคุวำมเชี่ยวชำญ ประสบกำรณ์ ผลงำน/รำงวัลที่เคยได้รับ ผลงำนตีพมิพ์ (เฉพำะผูส้มัครที่

ไม่ได้จบกำรศึกษำจำกหลักสตูรของภำควิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย) 

4. บทคัดย่อ senior project (ถ้ำมี) (ส ำหรับรหัสหลักสูตร 2697) หรือ บทคัดย่อวิทยำนิพนธ ์(ถ้ำมี) (ส ำหรับรหสัหลักสูตร 

2696)  

5. จดหมำยรับรองจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ หรืออำจำรยผ์ู้ดูแล senior project หรือผู้บังคับบญัชำ อย่ำงน้อย 1 ฉบับ (เฉพำะ

ผู้สมคัรที่ไม่ได้จบกำรศึกษำจำกหลักสูตรของภำควิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั) 

6. ส ำเนำผลงำนตีพมิพ์ (ถ้ำมี) 

7. Portfolio (ถ้ำมี)  เลือกมำเฉพำะที่เกี่ยวกับด้ำนวิชำกำร ไม่เกิน 3 รำยกำร 

ขั้นตอนการสมัคร 
1. กรอกข้อมูลกำรสมัครทำงเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยำลัย www.grad.chula.ac.th (เมนู กำรเข้ำศึกษำ) 

2. ช ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร 500 บำท ตำมที่บัณฑิตวิทยำลัยก ำหนด 

3. ส่งอีเมลเพื่อแจ้งข้อมูลต่อไปนี้มำที่ grad@cp.eng.chula.ac.th ภายในวันปิดรับสมัคร โดยตั้งชื่อ Subject ว่า ข้อมูล

การสมัครวศ.ด. _<ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร> 

3.1 เอกสารประกอบการสมัครหมายเลข 2-7 ข้างต้น ซึ่งไม่สำมำรถอัปโหลดผ่ำนระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยำลัยได้ 

(เนื่องจำกในระบบ ผู้สมัครจะสำมำรถอัปโหลดเอกสำรประกอบกำรสมัครได้เพียงจ ำนวนจ ำกัด) 

 

   **ส่งผลกำรสอบภำษำอังกฤษท่ีอีเมล grad@cp.eng.chula.ac.th อย่ำงช้ำสุดภำยในวันท่ี 21 พฤษภำคม 2564 เวลำ 12:00 น. ** 
     ในกรณีที่ผู้สมัครยังไม่มีคะแนนภำษำอังกฤษ ทำงบัณฑิตวิทยำลัยได้ผ่อนผันกำรรับนิสิตแรกเข้ำโดยไม่มีคะแนนภำษำอังกฤษได้ แต่
สถำนภำพกำรเข้ำศึกษำเป็น ทดลองศึกษำ โดยมีเง่ือนไขว่ำนิสิตต้องด ำเนินกำรภำยในภำคกำรศึกษำต้น ปีกำรศึกษำ2564 ข้อใดข้อหนึ่ง
ดังนี ้
1. ต้องสอบภำษำอังกฤษให้ผ่ำนตำมเกณฑ์กำรรับเข้ำศึกษำตำมที่หลักสูตรก ำหนด 
2. ลงทะเบียนเรยีนรำยวิชำภำษำอังกฤษตำมประกำศจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เรื่องเกณฑ์กำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถทำง
ภำษำอังกฤษส ำหรับผู้เข้ำศึกษำในหลักสตูรปริญญำดุษฎีบณัฑติและปริญญำมหำบณัฑิต พ.ศ. 2557 
https://www.grad.chula.ac.th/download/apply/grad33446.pdf 

* หำกไม่ด ำเนินกำรตำมข้อ 1 หรือข้อ 2 ภำยในภำคกำรศึกษำต้น ปีกำรศึกษำ2564 นิสิตแรกเข้ำที่เข้ำมำโดยไม่มีคะแนนภำษำอังกฤษจะพ้น
สภำพนิสิตไป 

 



 
จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะรับ      10     คน 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 24 พฤษภำคม 2564  ภำยใน 17:00 น. ทำงอีเมลของผู้สมัคร จำกระบบของบณัฑิต 
    วิทยำลัย และที ่www.cp.eng.chula.ac.th  
สอบสัมภาษณ์   28 พฤษภำคม 2564          เวลำ 9.00-16.00น. 
ประกาศผลการสอบคัดเลือก    8 มิถุนำยน 2564   ภำยใน 17:00 น. ทำงอีเมลของผู้สมัคร  

จำกระบบของบัณฑิตวิทยำลัย และที ่www.cp.eng.chula.ac.th 
 

ผู้สมัครสามารถดูหัวข้อวิจัยของอาจารย์ ได้ต้ังแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ที ่ https://tinyurl.com/topic-phd-1-2021 
ทั้งนี้หลังจากนั้นขอให้ผู้สมัครตรวจสอบลิงก์ข้างต้นเป็นระยะ เนื่องจากอาจมีอาจารย์เสนอหัวข้อวิจัยมาเพ่ิม 
 
**เฉพาะผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ซึง่เป็นผู้ที่มีคณุสมบัติครบถ้วนและผ่ำนกำรพิจำรณำเบื้องต้นในด้ำนวิชำกำรโดยคณะกรรมกำรของภำควิชำฯ 
ก าหนดส่งการเลือกหัวข้อวิจัย (ตามหัวข้อวิจัยจากอาจารย์หรือเสนอเองก็ได้) ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 12:00 น. โดยกรอก
แบบฟอร์ม “แบบการเลือกหัวข้อวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา” (ดูเอกสารค าแนะน าในการเลือกหัวข้อและดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่ 
http://www.cp.eng.chula.ac.th เมนู ผู้สนใจ -> ส าหรับผู้สมัครหลักสูตร วศ.ด. และ วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์- 
ดาวน์โหลดเอกสารการเลือกหัวข้อวิจัย)** 

** ผู้ท่ีจะผ่ำนกำรสอบคัดเลือกคือผู้ที่มีอาจารย์รับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเท่านั้น เมื่อได้รับหัวข้อวิจัยแล้วจึงควร
ติดต่ออำจำรย์ท่ีผู้สมัครสนใจหัวข้อวิจัยก่อนวันเข้ำสอบสัมกำษณ์ ** 
ผู้สมัครสำมำรถสอบถำมเกี่ยวกับกำรรับสมัครได้โดย ติดต่อคุณพิชญำภรณ์ แก้วแสงใส ท่ีอีเมล grad@cp.eng.chula.ac.th หรือ  
โทร. 095-6698268 (เวลำ 9.00-17.00น. วันธรรมดำ) 

 
หมายเหตุ :  
1. หลักสูตรอำจมีวิชำท่ีจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ ดังนั้นผู้สมคัรต้องมีควำมพร้อมในกำรเรียนโดยใช้ภำษำอังกฤษด้วย 
2. ผู้สนใจ ทุนอุดหนุนกำรศึกษำระดับบณัฑิตศึกษำของภำควิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือทุนอุดหนุนกำรศึกษำระดับบณัฑิตศึกษำ
ส ำหรับนสิิตเก่ำวิศวกรรมศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั โปรดดูประกำศรับสมัครทุนได้ที่ 
http://www.cp.eng.chula.ac.th (เปิดรับสมัครในช่วงเดียวกับกำรรับสมัครและคดัเลือกนิสิตใหม่) 
 
ทั้งนี้ โดยมติคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร วิศวกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 15 มกรำคม 2564 
 
 
 
(ลงนำม).......................................................................................         (ลงนำม)............................................................................... 
            (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อรรถวิทย์ สุดแสง)                                (ศำสตรำจำรย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล) 
             หัวหน้ำภำควิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์                                         คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ 
              ....................../....................../......................                               .................../..................../.................... 
 
 
 
 



 
 


