
 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครฯ 

 
 หน่วยงาน ภารกิจบูรณาการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สาขาวิชา 
หลักสูตร   

วิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ   รหัสหลักสูตรแผน ก แบบ ก1 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต                     รหัสหลักสูตรแผน ก แบบ ก2 

3 5 1 4 

3 5 1 5 

 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
 1. ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต หรือวิทยำศำสตรบัณฑิตในสำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง หรือ
สำขำวิชำทีค่ณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรพิจำรณำแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธ์ิสมัครเข้ำศึกษำได้ 
 2.  ได้คะแนนทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ  CU-TEP ตั้งแต่ 30 ขึ้นไป หรือ TOEFL ตั้งแต่ 
400 ขึ้นไป หรือ IELTS ตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไป รับเข้ำศึกษำได้ แต่มีเง่ือนไขให้เป็นไปตำมระเบียบของจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย (อนุโลมให้ผู้สมัครสำมำรถน ำคะแนนมำยื่น ณ วันสอบสัมภำษณ์ได้)  
 3.  ผู้สมัครในหลักสูตรทั้ง แผน ก แบบ ก1 (ท ำวิทยำนิพนธ์อย่ำงเดียว) แบบ ก2 (วิทยำนิพนธ์และเรียน
รำยวิชำ) จะต้องผ่ำนกำรพิจำรณำและได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
ส ำหรับแขนงวิชำที่หลักสูตรวิศวกรรมและเทคโนโลยีกำรป้องกันประเทศเปิดสอน คือ 

- แขนงวิชำวิศวกรรมโยธำและวัตถุระเบิด    

- แขนงวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำเพื่อกำรป้องกันประเทศ  

- แขนงวิชำวิศวกรรมเครื่องกลเพื่อกำรป้องกันประเทศ   

- แขนงวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรป้องกันประเทศ  

- แขนงวิชำวิศวกรรมโลหกำรเพื่อกำรป้องกันประเทศ  

- แขนงวิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อกำรป้องกันประเทศ  

- แขนงวิชำวิศวกรรมนิวเคลียร์เพื่อกำรป้องกันประเทศ  
ผู้สมัครที่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับอนุปริญญำ/เทียบเท่ำมำก่อน แล้วจึงมำเรียนต่อในระดับปริญญำตรี หลักสูตร  
2 ปี ผู้สมัครต้องน ำใบคะแนนรำยวิชำ (Transcript) ในระดับอนุปริญญำ/เทียบเท่ำ ส่งเป็นเอกสำรประกอบกำรสมัคร
ด้วย 
 

รับสมัครต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 (รอบท่ี 1) 
วิชาท่ีสอบ วันและเวลาที่ท าการทดสอบ สถานที่สอบ 

สอบสัมภำษณ ์ 23 เมษำยน 2564 
(13.00-16.00 น.) 

คณะวิศวกรรมศำสตร ์
 

 

ผู้ที่ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ  (CU-TEP)  ดูรายละเอียดได้จากประกาศ    
เร่ือง   การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ   และสมัครได้ที ่  www.atc.chula.ac.th  

ส่งผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ทีห่ลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี
การป้องกันประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายในวันที่ 23 เมษายน 2564 

 

จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะรับ      20  คน 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ       7 เมษำยน 2564                      ที่ www.grad.chula.ac.th 
ประกาศผลการสอบคัดเลือก    26 เมษำยน 2564                         ที ่www.grad.chula.ac.th 
 

หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร สามารถติดต่อได้ที่ คุณธนกฤต สินเปรม, คุณรวิวรรณ  
จันทรแม้น หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ               
คณะวิศวกรรมศาสตร์  อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 3 ฝ่ายวิชาการ  โทร . 0-2218 -6330 หรือที่  E-mail: 
Tanakit.S@chula.ac.th, Rawiwan.ch@chula.ac.th และที่ Website: www.grad.chula.ac.th    

 
 

http://www.grad.chula.ac.th/
mailto:Tanakit.S@chula.ac.th
http://www.grad.chula.ac.th/


 
รับสมัครต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 (รอบท่ี 2) 

วิชาท่ีสอบ วันและเวลาที่ท าการทดสอบ สถานที่สอบ 
สอบสัมภำษณ ์ 14 พฤษภำคม 2564 

(13.00-16.00 น.) 
คณะวิศวกรรมศำสตร ์

 
 

ผู้ที่ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ  (CU-TEP)  ดูรายละเอียดได้จากประกาศ    
เร่ือง   การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ   และสมัครได้ที ่  www.atc.chula.ac.th  

ส่งผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ทีห่ลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี
การป้องกันประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 

 

จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะรับ      20  คน 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ       7 พฤษภำคม 2563                       ที่ www.grad.chula.ac.th 
ประกาศผลการสอบคัดเลือก    17 พฤษภำคม 2563                         ที ่www.grad.chula.ac.th 
 

หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร สามารถติดต่อได้ที่ คุณธนกฤต สินเปรม, คุณรวิวรรณ  
จันทรแม้น หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ               
คณะวิศวกรรมศาสตร์  อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 3 ฝ่ายวิชาการ  โทร . 0-2218 -6330 หรือที่  E-mail: 
Tanakit.S@chula.ac.th, Rawiwan.ch@chula.ac.th และที่ Website: www.grad.chula.ac.th    

 
รับสมัครต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 (รอบท่ี 3) 

วิชาท่ีสอบ วันและเวลาที่ท าการทดสอบ สถานที่สอบ 
สอบสัมภำษณ ์ 4 มิถุนำยน 2564 

(13.00-16.00 น.) 
คณะวิศวกรรมศำสตร ์

 
 

ผู้ที่ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ  (CU-TEP)  ดูรายละเอียดได้จากประกาศ    
เร่ือง   การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ   และสมัครได้ที ่  www.atc.chula.ac.th  

ส่งผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ทีห่ลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี
การป้องกันประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายในวันที่ 4 มิถนุายน 2564 

 

จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะรับ      20  คน 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ     28 พฤษภำคม 2564                       ที่ www.grad.chula.ac.th 
ประกาศผลการสอบคัดเลือก      7 มิถุนำยน 2564                        ที ่www.grad.chula.ac.th 
 

หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร สามารถติดต่อได้ที่ คุณธนกฤต สินเปรม, คุณรวิวรรณ  
จันทรแม้น หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ               
คณะวิศวกรรมศาสตร์  อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 3 ฝ่ายวิชาการ  โทร . 0-2218 -6330 หรือที่  E-mail: 
Tanakit.S@chula.ac.th, Rawiwan.ch@chula.ac.th และที่ Website: www.grad.chula.ac.th    
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