
รายละเอียดแนบทายประกาศฯ 

ภาควิชา      วิศวกรรมคอมพิวเตอร                        คณะวิศวกรรมศาสตร      

สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร (ภาคนอกเวลาราชการ)                                    แผน ก. แบบ ก (2) 3 3 3 7 

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต       

คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร 

แผน ก. แบบ ก (2) 

1.1 สําเร็จปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา และ 

1.2 มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ท่ีเปนไปตามประกาศท่ีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร หรือ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

ไดกําหนดไว ซ่ึงบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศใหทราบในปการศึกษานั้น หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแลว

เห็นสมควรใหมีสิทธิ์สมัครเขาศึกษาได 

1.3 ไดคะแนนการทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ไมต่ํากวา 45 คะแนน  หรือ TOEFL ไมตํ่ากวา 450 

คะแนน (Paper-based) หรือ IELTS ไมตํ่ากวา 4.0 (ผลสอบมีอายุไมเกิน 2 ป) หรือไดรับการยกเวนคะแนนภาษาอังกฤษตั้งแต

แรกเขาและกอนสําเร็จการศึกษาของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยตามประกาศเกณฑคะแนนภาษาอังกฤษของจุฬาลงกรณ

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

 *สําหรับผูท่ีศึกษาอยูในภาคการศึกษาสุดทาย จะตองแสดงหลักฐานสําเร็จการศึกษาในวันลงทะเบียนแรกเขา ซ่ึงการรับเขาศึกษาจะมี

ผลเม่ือผูสมัครสําเร็จการศึกษาแลว** 

เปดรับสมัครรอบที่ 3  ต้ังแตวันที่  1-14 พฤษภาคม  2564  

ที่ http://www.grad.chula.ac.th (ดูที่เมนู - การเขาศึกษา) 

วิชาที่สอบ วันและเวลาที่ทําการทดสอบ สถานที่สอบ 

สอบสัมภาษณ  วันศุกรท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

เวลา 09:00 – 16:00 น. 
สอบออนไลน   

 

เอกสารประกอบการสมัคร  

1. เอกสารตาง ๆ ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย ดูท่ี http://www.grad.chula.ac.th  เมนู การเขาศึกษา  

2. สําหรับผูสมัครท่ีสําเร็จระดับอนุปริญญา / เทียบเทา แลวศึกษาตอในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ป ผูสมัครตองนําใบคะแนน

รายวิชา ในระดับอนุปริญญา / เทียบเทาดังกลาวมาประกอบการสมัครดวย 

3. Curriculum Vitae (CV) ซ่ึงระบุความเชี่ยวชาญ ประสบการณ ผลงาน/รางวัลท่ีเคยไดรับ ผลงานตีพิมพ (เฉพาะผูสมัครท่ีไมได

จบการศึกษาจากหลักสูตรของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

4. บทคัดยอ senior project (ถามี) 

5. จดหมายรับรองจากอาจารยท่ีปรึกษา หรืออาจารยผูดูแล senior project หรือผูบังคับบัญชา อยางนอย 1 ฉบับ (เฉพาะ

ผูสมัครท่ีไมไดจบการศึกษาจากหลักสูตรของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

6. สําเนาผลงานตีพิมพ (ถามี) 

7. Portfolio (ถามี)  เลือกมาเฉพาะท่ีเกี่ยวกับดานวิชาการ ไมเกิน 3 รายการ 

 

ขั้นตอนการสมัคร 

1. กรอกขอมูลการสมัครทางเว็บไซตของบัณฑิตวิทยาลัย www.grad.chula.ac.th (กรอกฟอรมท่ีเมนู การเขาศึกษา --> ระบบ

รับสมัครเขาศึกษา) ในฟอรมใหเลือกประเภทหลักสูตรใน drop down list เปน ปริญญาโท นอกเวลาราชการ) 



2. ผูสมัครโอนเงินคาธรรมเนียมการสมัคร 500 บาทมายังบัญชีชื่อ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร

คอมพิวเตอร(ภาคนอกเวลาราชการ) 045-229793-6 ธ.ไทยพาณิชย สาขาสภากาชาดไทย 

3. สงใบสมัครจากเว็บไซตและเอกสารประกอบการสมัคร พรอมทั้งหลักฐานการโอนเงินคาสมัคร (เปนไฟล pdf) มาท่ีอีเมล 

grad@cp.eng.chula.ac.th โดยระบุชื่อ-นามสกุล หลักสูตรท่ีสมัคร และเลขท่ีใบสมัคร และ 

3.1 เอกสารประกอบการสมัครหมายเลข 2-7 ขางตน ซ่ึงไมสามารถอัปโหลดผานระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัยได 

(เนื่องจากในระบบ ผูสมัครจะสามารถอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครไดเพียงจํานวนจํากัด) 

 

 

เวลาทําการสอน    วันธรรมดา เวลา 18.00-21.00 น. วันเสาร – อาทิตย เวลา 09:00 – 19:00 น. 

 

" นิสิตสามารถเรียนวิชาบังคับทุกวิชาและวิชาเลือกที่เพียงพอตอการจบการศึกษาภายในระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรได  

ในวันเสาร – อาทิตย โดยอาจมีวิชาเลือกเพ่ิมเติมเปดสอนวันธรรมดา ซ่ึงนิสิตไมจําเปนตองลงเรียน "  

 

จํานวนนิสิตที่คาดวาจะรับ      10     คน 

อัตราคาเลาเรียน   อัตราคาเลาเรียนและคาธรรมเนียมเรียกเก็บประเภทอ่ืนๆ ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ 24 พฤษภาคม 2564  ภายใน 17:00 น. ทางอีเมลของผูสมัคร จากระบบของบัณฑิต 

    วิทยาลัย และท่ี www.cp.eng.chula.ac.th  

สอบสัมภาษณ   28 พฤษภาคม 2564          เวลา 9.00-16.00น. 

ประกาศผลการสอบคัดเลือก    8 มิถุนายน 2564   ภายใน 17:00 น. ทางอีเมลของผูสมัคร  

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

 

ผูสมัครสามารถดูหัวขอวิจัยของอาจารย ไดต้ังแตวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ที ่ https://tinyurl.com/topic-meng-1-2021  

ทั้งนี้หลังจากนั้นขอใหผูสมัครตรวจสอบลิงกขางตนเปนระยะ เนื่องจากอาจมีอาจารยเสนอหัวขอวิจัยมาเพ่ิม 

 

**เฉพาะผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณซ่ึงเปนผูท่ีมีคุณสมบัติครบถวนและผานการพิจารณาเบื้องตนในดานวิชาการโดยคณะกรรมการของภาควิชาฯ 

กําหนดสงการเลือกหัวขอวิจัย (ตามหัวขอวิจัยจากอาจารยหรือเสนอเองก็ได) ภายในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 12:00 น. 

โดยกรอกแบบฟอรม “แบบการเลือกหัวขอวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา” (ดูเอกสารคําแนะนําในการเลือกหัวขอและดาวนโหลดแบบฟอรม

ดังกลาวไดที ่http://www.cp.eng.chula.ac.th เมนู ผูสนใจ -> สําหรับผูสมัครหลักสูตร วศ.ด. และ วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร- 

ดาวนโหลดเอกสารการเลือกหัวขอวิจัย)** 

 

**สงผลการสอบภาษาอังกฤษท่ีอีเมล grad@cp.eng.chula.ac.th อยางชาสุดภายในวันท่ี 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 12:00 น. ** 

     ในกรณีท่ีผูสมัครยังไมมีคะแนนภาษาอังกฤษ ทางบัณฑิตวิทยาลัยไดผอนผันการรับนิสิตแรกเขาโดยไมมีคะแนนภาษาอังกฤษได แต

สถานภาพการเขาศึกษาเปน ทดลองศึกษา โดยมีเงื่อนไขวานิสิตตองดําเนินการภายในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา2564 ขอใดขอหนึ่ง

ดังนี ้

1. ตองสอบภาษาอังกฤษใหผานตามเกณฑการรับเขาศึกษาตามท่ีหลักสูตรกําหนด 

2. ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่องเกณฑการทดสอบความรูความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษสําหรับผูเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557 

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

* หากไมดําเนินการตามขอ 1 หรือขอ 2 ภายในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา2564 นิสิตแรกเขาท่ีเขามาโดยไมมีคะแนนภาษาอังกฤษจะ

พนสภาพนิสิตไป 



** ผูที่จะผานการสอบคัดเลือกคือผูท่ีมีอาจารยรับเปนอาจารยท่ีปรึกษาเทานั้น เมื่อไดรับหัวขอวิจัยแลวจึงควร

ติดตออาจารยที่ผูสมัครสนใจหัวขอวิจยักอนวันเขาสอบสัมกาษณ ** 
 

ผูสมัครสามารถสอบถามเกี่ยวกับการรับสมัครไดโดย ติดตอคุณพิชญาภรณ แกวแสงใส ท่ีอีเมล grad@cp.eng.chula.ac.th หรือ  

โทร. 095-6698268 (เวลา 9.00-17.00น. วันธรรมดา) 

 

 

หมายเหตุ :  

1. หลักสูตรอาจมีวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ดังนั้นผูสมัครตองมีความพรอมในการเรียนโดยใชภาษาอังกฤษดวย 

 

 

ท้ังนี้ โดยมติคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

ครั้งท่ี 2/2564 วันท่ี 29 มีนาคม 2564 

 

(ลงนาม).......................................................................................         (ลงนาม)............................................................................... 

            (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรรถวิทย สุดแสง)                                (ศาสตราจารย ดร.สุพจน เตชวรสินสกุล) 

             หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร                                         คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

              ....................../....................../......................                               .................../..................../.................... 
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