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ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษา 

โครงการ Chula Engineering สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชวิีต (Lifelong Learning) รอบที่ 2 
---------------------------------------------------------------- 

  

 ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาใน “โครงการ Chula 
Engineering สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชี วิต (Lifelong Learning)” โดยเปิดสอนหลักสูตรอบรมระยะสั้น/  
ชุดรายวิชา (Modules) ที่มีการรับรองความสามารถ และรองรับการสะสมหน่วยกิตในระบบคลังหน่วยกิต (Credit 
Bank) ให้กับผู้สนใจเข้าศึกษาเลือกเรียนตามความชอบหรือทักษะที่สนใจ และสามารถขอเทียบโอนหน่วยกิตเมื่อเข้ามา
ศึกษาต่อในหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งหมดเขตรับสมัครในวันที่ 19 มิถุนายน 
2565 นั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอขยายเวลาการรับสมัคร การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์  
เข้าศึกษา การช าระเงิน และวันเวลาเรียนของชุดรายวิชา/รายวิชา ดังต่อไปนี้  
 

1. ชุดรายวิชา /รายวิชา ที่ขยายเวลาการรับสมัคร 
1.1 รหัสรายวิชา ETTI 01  
 ชื่อรายวิชา Environmental Trend, Technology, and Innovation 
1.2  รหัสรายวิชา  IWRM 01 
 ชื่อรายวิชา Integrated Water Resources Management 
1.3 รหัสรายวิชา  DoS 01 
 ชื่อรายวิชา Dynamics of Structures 
1.4  รหัสรายวิชา  COOGB 01 
  ชื่อรายวิชา Carbon credits for oil and gas business sector 
1.5  รหัสรายวิชา  COOGI 01 
  ชื่อรายวิชา New CO2 and Methane emissions target for oil and gas industries 
1.6  รหัสรายวิชา  COFS 01 
  ชื่อรายวิชา Carbon farming strategies 
1.7  รหัสรายวิชา  COAP 01 
  ชื่อรายวิชา Carbon Action Partnership 
 

 ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศ 
 
 

2. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.1  บุคคลทั่วไปที่ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งคณะกรรมการ

ด าเนินงานพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้สามารถเข้าศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุด
ตรงตามวัตถุประสงค์จากการเรียนรู้ 

2.2  ไม่เป็นผู้ที่ประพฤติผิดร้ายแรงตามที่กฎหมายก าหนด 
 



[2] 
 

 
 
2.3  กรณีเป็นนิสิต หรือผู้ปฏิบัติงานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติตามข้อ 2.1 – 2.2 จะได้รับ

การพิจารณายกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร 
2.4  กรณีเป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย หน่วยงานสามารถด าเนินการแจ้งรายชื่อมายังคณะวิศวกรรมศาสตร์  เพื่อให้
คณะกรรมการด าเนินงานพิจารณาการรับเข้าศึกษาเป็นรายกรณีไป 

2.5 กรณีอื่น ๆ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินงาน 
 

3.  เอกสารประกอบการสมัคร 
 3.1  ส าเนาบัตรประชาชน  
 3.2  หลักฐานการศึกษา เช่น ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) หรือหนังสือรับรองจากสถาบันที่

 ผู้สมัครก าลังศึกษาอยู่    
 3.3 หลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล เป็นต้น 

 

4.  กระบวนการคัดเลือก 
คณะกรรมการด าเนินงานจะพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สมัคร ล าดับการสมัครขอเข้าศึกษาในหลักสูตร

อบรมระยะสั้น และอาจมีการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติม  
 

5. ก าหนดการขยายเวลาการรับสมัคร 
 

กิจกรรม ระยะเวลา 
o กรอกใบสมัคร เลือกรายวิชาทีส่นใจเข้าศึกษา และส่งเอกสารหลักฐาน 

การสมัครมาที่ E-mail: Lifelonglearning_program@eng.chula.ac.th  
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565  
ถึงวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2565 

o ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่เว็บไซต์ www.eng.chula.ac.th  
และ E-mail ของผู้สมัคร 

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 

o ผู้มีรายชื่อมสีิทธิ์เข้าศึกษาต้องด าเนินการ : 
1) แจ้งยืนยันรายวิชาที่จะเข้าศึกษา  
2) ช าระเงินคา่ลงทะเบียนเรียนตามอัตราของแต่ละรายวิชา  
โดยสามารถแจ้งยืนยนัรายวชิาที่จะเข้าศึกษาในข้อ 1) และ  
ส่งหลักฐานการช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนในข้อ 2) มาที่ E-mail: 
Lifelonglearning_program@eng.chula.ac.th  

ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม ถึง 
วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 

o เข้าเรียนตามวันและเวลาที่แต่ละรายวิชาก าหนด สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนสิงหาคม 2565 เป็นต้นไป 
 

หมายเหตุ: ดูรายละเอียดก าหนดวันและเวลาเรียนตามแนบท้ายประกาศ 
 

6. วิธีการรับสมัคร และการช าระเงิน 
6.1 ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครที่เว็บไซต์ www.eng.chula.ac.th 

(กดเข้าไปที่เมนูหลักสูตร จากนั้นกดเลือก “Lifelong Learning Program”) 
6.2 ผู้สมัครกรอกข้อมูลรายละเอียดในแบบฟอร์มใบสมัครฯ พร้อมส่งเอกสารประกอบการรับสมัครมา

ทาง E-mail : Lifelonglearning_program@eng.chula.ac.th   
6.3 คณะกรรมการด าเนินงานจะพิจารณาใบสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา และจะประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่เว็บไซต์ www.eng.chula.ac.th 
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6.4 ผู้มีรายชื่อมีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องด าเนินการ : 
1) แจ้งยืนยันรายวิชาที่จะเข้าศึกษา  
2) ผู้สมัครสามารถตรวจสอบค่า ลงทะเบียนเรียนแต่ละรายวิชาตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  

  ชื่อธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย 
    ชื่อบัญชี  กองทุนบริการวิชาการ คณะวิศวฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
    เลขที่บัญชี 630 – 2 – 06982 - 2 

 โดยสามารถแจ้งยืนยันรายวิชาที่จะเข้าศึกษาในข้อ 1) และส่งหลักฐานการช าระเงินค่าลงทะเบียน
เรียนในข้อ 2) มาที่ E-mail: Lifelonglearning_program@eng.chula.ac.th 

  
 

หมายเหตุ:  
1. นิสิต หรือผู้ปฏิบัติงานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติตามข้อ 2.1 – 2.2 จะได้รับการ

พิจารณา ยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนในโครงการนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนเรียน ในกรณีที่ผู้สมัครได้ช าระเงิน
ค่าลงทะเบียนเรียนแล้ว และประสงค์จะขอยกเลิกการเรียนรายวิชาในภายหลัง  

 
 

6.5 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะได้รับ E-mail แจ้งช่องทางการเข้าเรียน เพื่อเข้าเรียนตามก าหนดวันเวลาต่อไป 
6.6 ผู้เรียนที่เข้าเรียนครบตามข้อก าหนดของรายวิชา จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมอบรม

กรณีที่ผู้เรียนประสงค์จะขอสะสมหน่วยกิตในระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) เพื่อขอเทียบโอน
หน่วยกิตเมื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรเต็มเวลา ผู้เรียนจะต้องสอบประเมินผลความรู้โดยประเมินผล
แบบ Letter Grade (เกรด A, B+, B, C+, C, D+, D และ F) และต้องได้รับผลการประเมินในรายวชิา
นั้นไม่ต่ ากว่า B หรือเทียบเท่า 

 

7. การสอบถามรายละเอียดอื่น ๆ 
ภารกิจบูรณาการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 1 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศั พท์หมายเลข 0-2218-7813 หรือสอบทาง E-mail: 
Lifelonglearning_program@eng.chula.ac.th 

 

      
ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 
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