ประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕
-------------------------------------ดวยบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปดรับสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำป ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๕ ภาคการศึ ก ษาต น เป ด รั บ สมั ค รตั้ ง แต วั น ที่ ๑ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๖๕ – วั น ที่ ๒๐
พฤษภาคม ๒๕๖๕ ภาคการศึกษาปลาย เปดรับสมัครตั้งแตวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ – วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
๑. หลั กสู ตรที่ เป ดรับสมั คร ไดแก หลักสูตรปริญญาดุษฎี บั ณฑิ ต ประกาศนี ยบัตรบั ณฑิ ตชั้นสูง ปริญญา
มหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิต ในสาขาวิชาตาง ๆ ซึ่งปรากฏบนเว็บไซต www.grad.chula.ac.th : เมนู
สมัครเรียน>หลักสูตรที่เปดรับสมัคร
๒. คุณสมบัติของผูสมัคร
๒.๑ หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
(๑) ผูสมัครตองสำเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทา หรือ
(๒) สำเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทา ในสาขาวิชาเดียวกับหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต
หรือสาขาวิชาอื่นที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด และมีผลการเรียนไมต่ำกวาระดับปริญญาเกียรตินิยม
สำหรับกรณีหลักสูตรแบบตอเนื่องใหรับเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตหรือหลักสูตร
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตตามคุณสมบัติของผูสมัครที่กำหนดไว โดยตองผานเกณฑการสอบภาษาตางประเทศสำหรับหลักสูตร
ระดับปริญญามหาบัณฑิตตามที่มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรกำหนด
๒.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ผูสมัครตองสำเร็จการศึกษาหลักสูตร ๖ ปการศึกษาในระดับ
ปริญญาบัณฑิต หรือหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทา เวนแตในกรณีที่เปนหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะ อาจรับผูที่
สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตเขาศึกษาได
๒.๓ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ผูสมัครตองสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทา
สำหรับ ผู เข าศึ ก ษาในหลั ก สู ต รแผน ก แบบ ก ๑ ต อ งสำเร็จ การศึ ก ษาในสาขาวิช าเดี ยวกั น กั บ หลั ก สู ต รที่ ส มั ค ร
สอบคัดเลือกเขาศึกษา
๒.๔ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ผูสมัครตองสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทา
ผูสมัครในระดับปริญญาตาง ๆ ตองสำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยูในภาคการศึกษาสุดทาย
ของหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และตองมีคุณสมบัติตามเกณฑที่หลักสูตรกำหนดไวเพิ่มเติมตามรายละเอียด
แนบท ายประกาศการรับ สมัค รสอบคัดเลือกเขาศึกษาของแต ละหลักสูตร และคณะกรรมการบริห ารหลักสูต รฯ
พิจารณาแลวเห็นสมควรใหมีสิทธิ์สมัครเขาศึกษาได
๓. การสมัครสาขาวิชาที่เคยศึกษามาแลว
ผูสมัครที่เคยเปนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แตพนสถานภาพการเปนนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา เนื่องจากเรียนครบระยะเวลาการศึกษาที่กำหนดไวในหลักสูตรแตไมสำเร็จการศึกษา หรือพนสถานภาพ
การเปนนิสิตเนื่องจากแตมเฉลี่ยไมถึงเกณฑที่กำหนดไวนั้น จะเขาศึกษาในสาขาวิชาเดิมมิได เวนแตไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

๒
๔. เกณฑคะแนนภาษาอังกฤษ
ตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่องเกณฑคะแนนทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ
สำหรั บผู เข าศึ กษาในหลั กสู ตรปริ ญญาดุ ษฎี บั ณ ฑิ ต และหลั กสู ตรปริ ญญามหาบั ณ ฑิ ต พ.ศ. ๒๕๕๗ และฉบั บที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๕๘ และผลคะแนนตองมีอายุไมเกิน ๒ ป นับจากวันรายงานผลคะแนนการทดสอบถึงวันประกาศผลสอบ
ผานการคัดเลือกในรายละเอียดแนบทายประกาศการรับสมัครของแตละสาขาวิชา
๕. ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษา
๕.๑ หลักสูตรในเวลาราชการ
๕.๑.๑ ผูสมัครบันทึกขอมูลการสมัคร ONLINE ทางอินเทอรเน็ต ไดจาก http://www.grad.chula.ac.th
(เมนู : สมัครเรียน>ระบบรับสมัครเขาศึกษา) ใหถกู ตองและครบถวน
๕.๑.๒ ผูส มัค รสามารถสมั ค รสอบคัด เลื อกเข าศึ กษาได ม ากกวา ๑ สาขาวิชา หากวัน เวลา
การทดสอบไมตรงกันแตจะมีสิทธิ์เขาศึกษาได ๑ สาขาวิชาเทานั้น
๕.๑.๓ ใบสมัค ร ๑ ชุด สามารถสมัค รได ๑ สาขาวิชา และเมื่ อยืน ยันการสมัครแลวผูสมัค ร
ไมสามารถเปลี่ยนสาขาวิชาโดยใชใบสมัครฉบับเดิม ในกรณี ที่สมัครผิดสาขาวิชา ผูสมัครตองสมัครใหมและชำระ
คาธรรมเนียมการสมัครใหม โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะไมคืนคาธรรมเนียมการสมัคร
๕.๒ หลักสูตรนอกเวลาราชการและหลักสูตรนานาชาติ (ทวิภาค และตรีภาค)
ตรวจสอบกำหนดการจากรายละเอียดแนบทายประกาศการรับสมัครฯ ของแตละสาขาวิชา
และสงเอกสารการสมัครและชำระคาธรรมเนียมการสมัครตามที่แตละสาขาวิชากำหนดไว (ไมมีแบบฟอรมการชำระเงิน
จากระบบการรับสมัคร)
๖. หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร (อัพโหลดไฟล pdf ขอ ๖.๑, ๖.๓ และ ๖.๕ ในระบบการสมัคร)
๖.๑ สแกนบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวตางประเทศ)
๖.๒ สำเนาใบทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (กรณีที่ ชื่อ - สกุล ในเอกสารไมตรงกัน)
๖.๓ สแกนใบรับรองคะแนนรายวิชา ผูที่สำเร็จการศึกษาแลวใหระบุคะแนนหรือแตมเฉลี่ยสะสม
สวนผูที่กำลังศึกษาอยูในปสุดทายของหลักสูตรใหใชหนังสือรับรองคะแนนรายวิชาที่ไดศึกษามาทั้งหมด
๖.๔ สำเนาใบรับรองคะแนนรายวิชาในระดับอนุปริญญา/เทียบเทา โดยใหปฏิบัติตามเงื่อนไขของแต
ละสาขาวิชาที่ระบุไวในรายละเอียดแนบทายประกาศการรับสมัคร
๖.๕ สแกนใบคะแนนการทดสอบภาษาอั ง กฤษ/ภาษาไทย ของศู น ย ท ดสอบทางวิ ช าการแห ง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (CU-TEP Paper–based Test/CU–TEP E–Testing) หรือใบคะแนนผลการทดสอบ
TOEFL (เฉพาะ Paper–based Test หรือ TOEFL iBT หรือ TOEFL ITP หรือ Computer–based Test ) หรือ IELTS
(ผลคะแนนตองมีอายุไมเกิน ๒ ป นับจากวันรายงานผลคะแนนการทดสอบถึงวันประกาศผลสอบไดในรายละเอียด
แนบทายประกาศการรับสมัครของแตละสาขาวิชา) ไมรับคะแนนภาษาอังกฤษอื่นนอกเหนือจากที่กลาวมา
๖.๖ หนังสือรับรองประสบการณการทำงาน/หนังสือรับรอง RECOMMENDATION ตามที่ระบุไวใน
รายละเอียดแนบทายประกาศการรับสมัครของแตละสาขาวิชา
๖.๗ เอกสารประกอบอื่น ๆ ซึ่งระบุไวในรายละเอียดแนบทายประกาศการรับสมัคร ฯ ของแตละสาขาวิชา
ใหผูสมัครสงใหที่สาขาวิชาที่สมัครโดยตรงตามที่อยูของภาควิชาที่ระบุไวระบบรับสมัคร หรือตามที่สาขาวิชานั้นๆ กำหนด
กรณี บั ณ ฑิ ตวิท ยาลั ย ได ตรวจสอบพบภายหลั งวา ขอ ความที่ ได แจ งไว ในใบสมั คร หรือ เอกสาร
หลักฐานตางๆ ของผูสมัครไมถูกตองตามความเปนจริง หรือเปนเอกสารปลอม บัณฑิตวิทยาลัยจะดำเนินการตาม
กฎหมาย และหากเปนนิสิตแลวจะใหพนสภาพนิสิต

๓
๖.๘ หลั ก สู ต รในเวลาราชการ ชำระค าธรรมเนี ย มการสมั ค ร จำนวน ๕๐๐ บาท/สาขาวิ ช า
ตามเงื่อนไขที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด (หลักสูตรนอกเวลาราชการ ดูจากรายละเอียดแนบทายประกาศฯของแตละสาขาวิชา)
ภาคการศึกษาตน ตั้งแต ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ ภาคการศึกษาปลาย ตั้งแตวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ตองชำระเงิน
ภายในวันสุดทายของการรับสมัครของแตละสาขาวิชา พรอมแนบหลักฐานในระบบการสมัคร
อนึ่ง “คาธรรมเนียมการสมัคร” มิใช “คาธรรมเนียมการสอบ” ดังนั้น หากผูสมัครมิไดเขาทดสอบดวย
เหตุผลประการใดก็ตาม บัณฑิตวิทยาลัยจะไมคืนเงินคาธรรมเนียมการสมัคร ยกเวนกรณีที่หลักสูตรมีเหตุผลขัดของ
ไมสามารถเปดสอนได บัณฑิตวิทยาลัยจึงจะคืนเงินคาธรรมเนียมการสมัครใหผูสมัคร
๖. การแจงรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการทดสอบ/ผูผานการสอบคัดเลือกเขาศึกษา
๗.๑ ตรวจสอบกำหนดวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการทดสอบ/ผูผานการสอบคัดเลือกเขาศึกษา
ไดจากรายละเอียดแนบทายประกาศการรับสมัคร ของแตละสาขาวิชาที่เว็บไซต http://www.grad.chula.ac.th
(เมนู : สมัครเรียน>หลักสูตรที่เปดรับสมัคร)
๗.๒ ตรวจสอบรายชื่อไดที่เว็บไซต http://www.grad.chula.ac.th (เมนู : สมัครเรียน เลือกขั้นตอนการ
สมัครเขาที่ประวัติของผูสมัคร) สถานะมีดังนี้
 บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ได รั บ ค า ธรรมเนี ย มการสมั ค ร สถานะ : การสมั ค รเรี ย บร อ ย กรณี ที่
สถานะการสมัครยังไมมีการเปลี่ยนแปลงใหติดตอสอบถามที่บัณฑิตวิทยาลัยหมายเลขโทรศัพท ๐๒-๒๑๘๓๗๔๙-๕๐
ภายใน ๓ วันทำการ
 หลักสูตรพิจารณาคุณสมบัติของผูสมัครในระบบแลว สถานะ : มีสิทธิ์สอบ/ไมมีสิทธิ์สอบ
กรณีที่หลักสูตรประสงคจะใหผูสมัครนำเอกสารฉบับจริงหรือเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ โปรดแจงผูสมัครใหทราบโดยตรง
 หลักสูตรพิจารณารายชื่อผูสอบไดในระบบแลว สถานะ : ผานการสอบคัดเลือก (สามัญต็มเวลา/
ทดลองศึกษา /บริหารหลักสูตรแบบตอเนื่อง) กรณีที่สถานะการสมัครยังไมมีการเปลี่ยนแปลงใหติดตอสอบถามที่
สาขาวิชาที่สมัคร ตามหมายเลขโทรศัพทที่ปรากฏอยูในรายละเอียดแนบทายประกาศของแตละสาขาวิชา
จึงประกาศใหทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

