
 
 

-ร่าง- 
 

เร่ือง การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 (รอบ Admissions) (เพ่ิมเติม) 

-------------------------------------- 
 

ตามที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์  ปีการศึกษา 2563 (รอบ Admissions) ตามประกาศจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ไปแล้วนั้น แต่เนื่องจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 ในประเทศไทยและ
ต่างประเทศทั่วโลก ซึ่งในประเทศไทยมีแนวโน้มมีผู้ติดเช้ือจ านวนเพิ่มมากขึ้น สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยจึงขอให้
สถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในระหว่างการด าเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2563 มีการปรับลดขั้นตอนโดยยกเลิกการสอบ
สัมภาษณ์ในการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงการแพร่กระจายการ
ติดเช้ือ ลดการเดินทาง และลดกิจกรรมที่มีคนอยู่ร่วมกันในที่เดียวกันเป็นจ านวนมาก ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเช้ือของผู้สมัคร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงเห็นสมควรยกเลิกการสอบสัมภาษณ์และมีการ
ปรับแก้ไขก าหนดการคัดเลือกในข้อ 3. การรับสมัครในข้อ 4. และการคัดเลือกเข้าศึกษาในข้อ 5. บางขั้นตอน ดังนี้ 

 

3.  ก าหนดการการสมัครคัดเลือก 
กิจกรรมการสมัครคัดเลือก ก าหนดการเดิม ก าหนดการใหม ่

 วัน เดือน ป ี วัน เดือน ป ี

การส่งใบสมคัร และหลักฐาน
ประกอบการสมัคร   

ส่ง ณ ส านักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ 
ห้อง 107 ตึก 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่
ระหว่างวันที่  2 - 30 มีนาคม 2563 เวลา 
08.30 - 12.00 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. 
(เว้นวันหยุดราชการ)     

- ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือ EMS ส่งมายัง 
ฝ่ายรับสมัครนิสิตใหม่ ส านักบริหารหลักสูตร
วิ ศ ว ก ร รม น าน าช าติ  ห้ อ ง  1 0 7  ตึ ก  2             
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
10330 ต้ังแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2563 
(จะถือเอาวันที่ประทับตราบริษัท ไปรษณีย์ไทย 
จ ากัด วันที่ 30 มีนาคม 2563 เป็นวันสุดท้าย
ส าหรับการส่งหลักฐานประกอบการสมัครทาง
ไปรษณีย์) และ 
- ส่ งทางอี เมล์  สแกนหลักฐานและเอกสาร
ประกอบการสมัคร ตามข้อ 4.2 แล้วบันทึกเป็นไฟล์ 
.pdf ส่งมายัง ise@chula.ac.th ต้ังแต่บัดนี้จนถึง
วันที ่30 มีนาคม 2563 เวลา 16.00 น. 

การประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธ์ิสอบ
สัมภาษณ ์

วันท่ี 3 เมษายน 2563   ยกเลิก 

การสอบสัมภาษณ ์
 

วันท่ี 7 เมษายน 2563   ยกเลิก 

การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบ
สัมภาษณ์และมสีิทธิ์เลือกสาขาวิชา 

วันท่ี 9 เมษายน 2563   ประกาศเฉพาะรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเลือกสาขา 
วันที่ 9 เมษายน 2563 

ที่เว็บไซต์ http://www.ise.eng.chula.ac.th 

mailto:ise@chula.ac.th
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กิจกรรมการสมัครคัดเลือก ก าหนดการเดิม ก าหนดการใหม ่

 วัน เดือน ป ี วัน เดือน ป ี

เลือกสาขาวิชา วันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 08.30 น. ถึง
วันที่ 11 เมษายน 2563 เวลา 23.59 น. ณ ส านักที่
เว็บไซต์ http://www.ise.eng.chula.ac.th 

วันที่  10 เมษายน 2563 เวลา 08.30 น. ถึง
วั น ที่  11 เม ษ าย น  2563 เว ล า  23.59 น .        
ที่เว็บไซต์ http://www.ise.eng.chula.ac.th 

การรายงานตัวยืนยันสิทธ์ิ 
 
 

วันท่ี 17 เมษายน 2563 ณ ส านักบริหาร
หลักสตูรวิศวกรรมนานาชาติ   
คณะวิศวกรรมศาสตร ์

วันที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม MS Teams 

การรายงานตัวยนืยันสิทธิเ์ข้าศึกษา วันท่ี 5 พฤษภาคม 2563 ณ ส านกับริหาร
หลักสตูรวิศวกรรมนานาชาต ิ 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. 
ผ่านระบบออนไลน์ 

 

4. การสมัครและหลกัฐานประกอบการสมัคร 
 4.1 รายละเอียดขั้นตอนการสมัคร  

4.1.3 พิมพ์ (Print) ใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พร้อมจัดเรียงล าดับหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร 
ตามข้อ 4.2 แล้วส่งเอกสารที่ผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับเรียบร้อยแล้วไปยังส านักบริหารหลักสูตร
วิศวกรรมนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนและทางอีเมล์ทั้ง
สองช่องทาง ตามที่ก าหนด ดังนี้ 

 4.1.3.1 ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือ EMS ส่งมายัง ฝ่ายรับสมัครนิสิตใหม่ ส านักบริหารหลักสูตร
วิศวกรรมนานาชาติ ห้อง 107 ตึก 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 ถนนพญาไท 
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 มีนาคม 2563 (จะถือเอาวันที่
ประทับตราบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด วันที่ 30 มีนาคม 2563 เป็นวันสุดท้ายส าหรับการส่งหลักฐาน
ประกอบการสมัครทางไปรษณีย์) 

 4.1.3.2 ส่งทางอีเมล์ สแกนไฟล์หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร ตามข้อ 4.2 ที่มีการลงช่ือรับรองส าเนาทุก
ฉบับเรียบร้อยแล้ว บันทึกเป็นไฟล์  .pdf ส่งมายัง ise@chula.ac.th โดยตั้งช่ือเรื่อง และ ช่ือไฟล์เป็น
ภาษาอังกฤษ ดังนี้  Application ID_Name_Surname (ตัวอย่าง 2020xxx_Sawadee_Sodsai) ตั้งแต่
บัดนี้จนถึงวันท่ี 30 มีนาคม 2563 เวลา 16.00 น. 
 

 ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการสมัครเป็นจ านวนเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ผ่านทางธนาคาร
ไทยพาณิชย์  จ ากัด มหาชน เลขที่ บัญชี  045 -291244-7 ชื่ อบัญชี  กองทุนบริหารวิชาการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงินมาพร้อมกับหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร ตาม
ข้ อ  4 .2  ส่ งท า งอี เม ล ล์ โด ย ตั้ ง ช่ื อ ไฟ ล์ ดั งนี้  Application ID_Name_Surname_ Receipt (ตั ว อ ย่ า ง 
2020xxx_Sawadee_Sodsai_ Receipt)  

 
5. การคัดเลือกเข้าศึกษา  
 5.1 การพิจารณารายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกสาขาวิชา 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์จะพิจารณารายชื่อผู้มีสิทธ์ิเลือกสาขาวิชาจากหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 4.2 

http://www.ise.eng.chula.ac.th/
http://www.ise.eng.chula.ac.th/
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โดยใช้น้ าหนักในการพิจารณา ดงันี ้
 5.1.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) คิดเป็น  ร้อยละ    5  
 5.1.2 คะแนนความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ คิดเป็น  ร้อยละ   20  
 5.1.3 คะแนนวิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ คิดเป็น  ร้อยละ   30  
 5.1.4 คะแนนวิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ คิดเป็น  ร้อยละ   40  
 5.2 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกสาขาวิชา 
  คณ ะวิศวกรรมศาสตร์ จะประกาศราย ช่ือผู้ มี สิ ทธิ์ เลื อกสาขาวิ ชา ในวั นที่  9 เมษายน  2563 ที่ เว็ บ ไซต์ 

http://www.ise.eng.chula.ac.th ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เลือกสาขาวิชาตามจ านวนที่
ประกาศรับ หรืออาจจะประกาศรายช่ือ ผู้มีสิทธิ์เลือกสาขาวิชามากกว่าจ านวนที่ประกาศรับในกรณีที่ผู้มีสิทธิ์เลือก
สาขาวิชาคนสุดท้ายมีคะแนนเท่ากัน 

 5.3 การเลือกสาขาวิชา 
  ผู้ที่ได้รับการประกาศรายช่ือเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกสาขาวิชา จะต้องท าการเลือกสาขาวิชาในวันท่ี 10 เมษายน 2563 ระหว่าง     

เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 11 เมษายน 2563 เวลา 23.59 น. ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.ise.eng.chula.ac.th หากผู้ที่ได้รับการ
ประกาศรายช่ือเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกสาขาวิชาไม่เข้าไปท าการเลือกสาขาวิชาตามวันและเวลาที่ก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ 
ทั้งนี้ การพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ เรื่องเกณฑ์การเลือกสาขาวิชาเพื่อเข้า
ศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 

 5.4 การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบออนไลน์ 
  ผู้ที่ ได้รับการประกาศรายช่ือเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกสาขาวิชาจะต้องรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ ในวันที่  17 เมษายน 2563          

เวลา 09.00 - 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม MS Teams หากไม่เข้าไปท าการยืนยันสิทธิ์ตามวันและเวลาที่
ก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ และให้ถือเป็นอันสิ้นสุดกระบวนการในการคัดเลือก คณะวิศวกรรมศาสตร์จะไม่ประกาศรายช่ือผู้
มีสิทธิ์เลือกสาขาวิชาเพิ่มอีกไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

 5.5 การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่ 29 เมษายน 2563 ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องช าระค่า
ยืนยันสิทธิ์ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. โดยช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านทาง 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด มหาชน เลขท่ีบัญชี 045-291244-7 ช่ือบัญชี กองทุนบริหารวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน มายัง ise@chula.ac.th  

 
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 (รอบ Admissions) (เพิ่มเติม) มีผลบังคับใช้ส าหรับขั้นตอนการรับ
สมัครและคัดเลือกบางขั้นตอนดังท่ีระบุไว้ข้างต้น ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไปจนสิ้นสุดกระบวนการ  

 
   ส าหรับรายละเอียดวิธีการสมัครและคัดเลือกอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครและ

คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 
2563 (รอบ Admissions) ตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 

 
 
 

http://www.ise.eng.chula.ac.th/

