
รายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ 
ภาควิชา      วิศวกรรมคอมพิวเตอร์                        คณะวิศวกรรมศาสตร์      

สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์                                    แผน ก. แบบ ก (1) 3 3 3 6 

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต                                    แผน ก. แบบ ก (2) 3 3 3 7 

คุณสมบัติของผู้มสีิทธิ์สมัคร 

แผน ก. แบบ ก (1) 
1.1 ส าเร็จปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เก่ียวข้อง และ  
1.2 มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่เป็นไปตามประกาศที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ได้ก าหนดไว้ ซ่ึงบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบในปีการศึกษาน้ัน หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรให้มีสิทธ์ิสมัครเข้าศึกษาได้ 

1.3 ได้คะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ไม่ต่ ากว่า 45 คะแนน  หรือ TOEFL ไม่ต่ ากว่า 450 
คะแนน (Paper-based) หรือ IELTS ไม่ต่ ากว่า 4.0 (ผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี) หรือได้รับการยกเว้นคะแนนภาษาอังกฤษตั้งแต่
แรกเข้าและก่อนส าเร็จการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตามประกาศเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (https://www.grad.chula.ac.th/download/apply/grad33446.pdf) 

 
แผน ก. แบบ ก (2) 

1.1 ส าเร็จปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา และ 
1.2 มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่เป็นไปตามประกาศที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ได้ก าหนดไว้ ซ่ึงบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบในปีการศึกษาน้ัน หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรให้มีสิทธ์ิสมัครเข้าศึกษาได้ 

1.3 ได้คะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ไม่ต่ ากว่า 45 คะแนน หรือ TOEFL ไม่ต่ ากว่า 450 
คะแนน (Paper-based) หรือ IELTS ไม่ต่ ากว่า 4.0 (ผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี) หรือได้รับการยกเว้นคะแนนภาษาอังกฤษตั้งแต่
แรกเข้าและก่อนส าเร็จการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตามประกาศเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (https://www.grad.chula.ac.th/download/apply/grad33446.pdf) 

 
 

 **ส าหรับผู้ที่ศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย จะต้องแสดงหลักฐานส าเร็จการศึกษาในวันลงทะเบียนแรกเข้า ซ่ึงการรับเข้าศึกษาจะ
มีผลเม่ือผู้สมัครส าเร็จการศึกษาแล้ว** 

 

เปิดรับสมัครรอบท่ี 2  ต้ังแต่วันท่ี  1-30 เมษายน  2564  
ท่ี http://www.grad.chula.ac.th (ดูท่ีเมนู - การเข้าศึกษา) 

วิชาท่ีสอบ วันและเวลาท่ีท าการทดสอบ สถานท่ีสอบ 

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

สอบออนไลน์   

 

เอกสารประกอบการสมัคร  

1. เอกสารต่าง ๆ ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย ดูที่ http://www.grad.chula.ac.th  เมนู การเข้าศึกษา  

2. ส าหรับผู้สมัครที่ส าเร็จระดับอนุปริญญา / เทียบเท่า แล้วศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี ผู้สมัครต้องน าใบคะแนน

รายวิชา ในระดับอนุปริญญา / เทียบเท่าดังกล่าวมาประกอบการสมัครด้วย 



3. Curriculum Vitae (CV) ซ่ึงระบุความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ผลงาน/รางวัลที่เคยได้รับ ผลงานตีพิมพ์ (เฉพาะผู้สมัครที่ไม่ได้

จบการศึกษาจากหลักสูตรของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

4. บทคัดย่อ senior project (ถ้ามี) 

5. จดหมายรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ผู้ดูแล senior project หรือผู้บังคับบัญชา อย่างน้อย 1 ฉบับ (เฉพาะ

ผู้สมัครที่ไม่ได้จบการศึกษาจากหลักสูตรของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

6. ส าเนาผลงานตีพิมพ์ (ถ้ามี) 

7. Portfolio (ถ้ามี)  เลือกมาเฉพาะที่เก่ียวกับด้านวิชาการ ไม่เกิน 3 รายการ 
 
ขั้นตอนการสมัคร 

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

2. ช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

3. ส่งอีเมลเพื่อแจ้งข้อมูลต่อไปน้ีมาที่ grad@cp.eng.chula.ac.th ภายในวันปิดรับสมัคร โดยต้ังชื่อ Subject ว่า ข้อมูลการ

สมัครวศ.ม. _<ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร> 

3.1 เอกสารประกอบการสมัครหมายเลข 2-7 ข้างต้น ซ่ึงไม่สามารถอัปโหลดผ่านระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัยได้ 

(เน่ืองจากในระบบ ผู้สมัครจะสามารถอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครได้เพียงจ านวนจ ากัด) 

 

 
 จ านวนนิสิตท่ีคาดว่าจะรับ      30     คน 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 24 พฤษภาคม 2564  ภายใน 17:00 น. ทางอีเมลของผู้สมัคร จากระบบของบัณฑิต 
    วิทยาลัย และที่ 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 และที่ www.cp.eng.chula.ac.th 
 
 

ผู้สมัครสามารถดูหัวข้อวิจัยของอาจารย์ ได้ต้ังแต่วันท่ี 10 พฤษภาคม 2564 ท่ี  https://tinyurl.com/topic-meng-1-2021  
ท้ังนี้หลังจากนั้นขอให้ผู้สมัครตรวจสอบลิงก์ข้างต้นเป็นระยะ เน่ืองจากอาจมีอาจารย์เสนอหัวข้อวิจัยมาเพิ่ม 
 

**ส่งผลการสอบภาษาอังกฤษที่อีเมล grad@cp.eng.chula.ac.th อย่างช้าสุดภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 12:00 น. ** 
     ในกรณีที่ผู้สมัครยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ ทางบัณฑิตวิทยาลัยได้ผ่อนผันการรับนิสิตแรกเข้าโดยไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษได้ แต่
สถานภาพการเข้าศึกษาเป็น ทดลองศึกษา โดยมีเงื่อนไขว่านิสิตต้องด าเนินการภายในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา2564 ข้อใดข้อหน่ึง
ดังน้ี 
1. ต้องสอบภาษาอังกฤษให้ผ่านตามเกณฑ์การรับเข้าศึกษาตามที่หลักสูตรก าหนด 
2. ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษส าหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557 
https://www.grad.chula.ac.th/download/apply/grad33446.pdf 
* หากไม่ด าเนินการตามข้อ 1 หรือข้อ 2 ภายในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา2564 นิสิตแรกเข้าที่เข้ามาโดยไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษจะ
พ้นสภาพนิสิตไป 



**เฉพาะผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ซ่ึงเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและผ่านการพิจารณาเบื้องต้นในด้านวิชาการโดยคณะกรรมการของภาควิชาฯ 
ก าหนดส่งการเลือกหัวข้อวิจัย (ตามหัวข้อวิจัยจากอาจารย์หรือเสนอเองก็ได้) ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 12:00 น. 
โดยกรอกแบบฟอร์ม “แบบการเลือกหัวข้อวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา” (ดูเอกสารค าแนะน าในการเลือกหัวข้อและดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ดังกล่าวได้ท่ี http://www.cp.eng.chula.ac.th เมน ูผู้สนใจ -> ส าหรับผู้สมัครหลักสูตร วศ.ด. และ วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์- 
ดาวน์โหลดเอกสารการเลือกหัวข้อวิจัย)** 
 

** ผู้ท่ีจะผ่านการสอบคัดเลือกคือผู้ที่มีอาจารย์รับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเท่าน้ัน เมื่อได้รับหัวข้อวิจัยแล้วจึงควร
ติดต่ออาจารย์ท่ีผู้สมัครสนใจหัวข้อวิจัยก่อนวนัเข้าสอบสัมกาษณ์ ** 

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

 
หมายเหตุ :  
1. หลักสูตรอาจมีวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ดังน้ันผู้สมัครต้องมีความพร้อมในการเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษด้วย 
2. ผู้สนใจ ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส าหรับ
นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โปรดดูประกาศรับสมัครทุนได้ที่ 
http://www.cp.eng.chula.ac.th (เปิดรับสมัครในช่วงเดียวกับการรับสมัครและคัดเลือกนิสิตใหม่) 
 
 
 
ทั้งน้ี โดยมติคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 29 มีนาคม 2564 
 
 
(ลงนาม).......................................................................................         (ลงนาม)............................................................................... 
           (ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อรรถวิทย ์สุดแสง)                                    (ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล) 
             หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์                                          คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์
                ....................../....................../......................                               .................../..................../.................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


