
20รายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ 
 
ภาควิชา      วิศวกรรมคอมพิวเตอร์                                               คณะวิศวกรรมศาสตร์      
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์      

หลักสตูร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต รหัสหลักสตูร 3 6  2 6 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ คณิตศาสตร์ สถิติ วิศวกรรมศาสตร์สาขาอื่น ๆ หรือ สาขาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้ 

2. มีคุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป หรือ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้ 

3. ได้คะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ไม่ต ่ากว่า 45 คะแนน  หรือ TOEFL ไม่ต ่ากว่า 450 
คะแนน (Paper-based) หรือ IELTS ไม่ต ่ากว่า 4.0 (ผลสอบมีอายไุม่เกิน 2 ปี) หรือได้รบัการยกเว้นคะแนนภาษาอังกฤษตั้งแต่แรก
เข้าและก่อนส าเรจ็การศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตามประกาศเกณฑค์ะแนนภาษาอังกฤษของจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
(https://www.grad.chula.ac.th/download/apply/grad33446.pdf)  
 

**ส าหรับผู้ที่ศึกษาอยู่ในภาคการศกึษาสุดท้าย จะต้องแสดงหลักฐานส าเร็จการศึกษาในวันลงทะเบียนแรกเข้า ซึ่งการรับเข้าศึกษาจะมี
ผลเมื่อผูส้มัครส าเร็จการศึกษาแลว้** 
 

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

วิชาท่ีสอบ วันและเวลาที่ท าการทดสอบ สถานที่สอบ 

สอบสัมภาษณ ์ วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เวลา 09:00 – 16:00 น. 

สอบออนไลน์   

 

เอกสารประกอบการสมัคร  

1. เอกสารต่าง ๆ ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลัย ดูที่ http://www.grad.chula.ac.th  เมนู การเข้าศกึษา 

2. ส าหรับผู้สมัครทีส่ าเร็จระดับอนุปริญญา / เทียบเท่า แล้วศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี ผู้สมคัรต้องน าใบคะแนน

รายวิชา ในระดับอนุปริญญา / เทยีบเท่าดังกล่าวมาประกอบการสมคัรด้วย 

3. “แบบฟอร์มประกอบการสมัครหลักสูตร CS” (ดาวน์โหลดได้ที ่http://www.cp.eng.chula.ac.th เมนู ผู้สนใจ -> ส าหรับ

ผู้สมัครหลักสูตร วท.ม. วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (CS) - ดาวน์โหลดแบบฟอร์มประกอบการสมัครหลักสูตร CS ) 
 

ขั้นตอนการสมัคร 
1. กรอกข้อมูลการสมัครทางเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย www.grad.chula.ac.th (เมนู การเข้าศึกษา) 

2. ช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

3. ส่งอีเมลเพื่อแจ้งข้อมูลต่อไปนี้มาที่ grad@cp.eng.chula.ac.th ภายในวันปิดรับสมัคร โดยต้ังชื่อ Subject ว่า ข้อมูลการสมัคร 

CS_<ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร> 

https://www.grad.chula.ac.th/download/apply/grad33446.pdf


3.1 เอกสารประกอบการสมัครหมายเลข 2-3 ข้างต้น ซึ่งไม่สามารถอัปโหลดผ่านระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัยได้ 

(เนื่องจากในระบบ ผู้สมัครจะสามารถอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครได้เพียงจ านวนจ ากัด) 

จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะรับ      20     คน 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 24 พฤษภาคม 2564  ภายใน 17:00 น. ทางอีเมลของผู้สมัคร จากระบบของบณัฑิต 
    วิทยาลัย และที ่www.cp.eng.chula.ac.th  
สอบสัมภาษณ์   28 พฤษภาคม 2564          เวลา 9.00-16.00น. 
ประกาศผลการสอบคัดเลือก    8 มิถุนายน 2564   ภายใน 17:00 น. ทางอีเมลของผู้สมัคร  

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

ผู้สมัครสามารถสอบถามเกี่ยวกับการรับสมัครได้โดย ติดต่อคุณพิชญาภรณ์ แก้วแสงใส ท่ีอีเมล grad@cp.eng.chula.ac.th หรือ  
โทร. 095-6698268 (เวลา 9.00-17.00น. วันธรรมดา) 

 
หมายเหตุ :  
1. หลักสูตรอาจมีวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้นผู้สมคัรต้องมีความพร้อมในการเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษด้วย 
2. ผู้สนใจ ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาส าหรับนิสติ
เก่าวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โปรดดูประกาศรับสมัครทุนได้ที่ 
http://www.cp.eng.chula.ac.th (เปิดรับสมัครในช่วงเดียวกับการรับสมัครและคดัเลือกนิสิตใหม่) 
 
ทั้งนี้ โดยมติคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 15 ธันวาคม 2563 
 
 
(ลงนาม).......................................................................................         (ลงนาม)............................................................................... 
           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถวิทย์ สุดแสง)                                    (ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล) 
             หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์                                            คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
                ....................../....................../......................                                  .................../..................../.................... 
 

**ส่งผลการสอบภาษาอังกฤษท่ีอีเมล grad@cp.eng.chula.ac.th อย่างช้าสุดภายในวันท่ี 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 12:00 น. ** 
     ในกรณีที่ผู้สมัครยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ ทางบัณฑิตวิทยาลัยได้ผ่อนผันการรับนิสิตแรกเข้าโดยไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษได้ 
แต่สถานภาพการเข้าศึกษาเป็น ทดลองศึกษา โดยมีเงื่อนไขว่านิสิตต้องด าเนินการภายในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา2564 ข้อใด
ข้อหนึ่งดังนี ้
1. ต้องสอบภาษาอังกฤษให้ผ่านตามเกณฑ์การรับเข้าศึกษาตามที่หลักสูตรก าหนด 
2. ลงทะเบียนเรยีนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษส าหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสตูรปริญญาดุษฎีบณัฑติและปริญญามหาบณัฑิต พ.ศ. 2557 
https://www.grad.chula.ac.th/download/apply/grad33446.pdf 

* หากไม่ด าเนินการตามข้อ 1 หรอืข้อ 2 ภายในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา2564 นิสิตแรกเข้าที่เข้ามาโดยไมม่ีคะแนนภาษาอังกฤษจะ
พ้นสภาพนิสติไป 


