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ถึงศิษยเกาว�ศวฯ จ�ฬาฯ 
และผูมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในการรวมพัฒนาคณะฯ ทุกทาน

฿นการกຌาวสูศตวรรษทีไ โ ทีไขຌมขใงละยัไงยืนของคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย การพัฒนาการรียนการสอนรูปบบ฿หม ิInnoatie Educationี ควบคู 
เปกับการผลิตวิศวกรยุค฿หม  ิInnoatie Engineersี ฿หຌพรຌอมกຌาวเปปนสวนหนึไง฿น 
สังคมหงนวัตกรรม ิInnoatie Societyี ฿นศตวรรษทีไ โแ นับปนสิไงทีไคณะวิศวกรรม 
ศาสตร เดຌ฿หຌความสำคัญละเดຌดำนินการมาอยางตอนืไอง ตามพันธกิจหลัก ใ ดຌาน 
฿นการสรຌางบัณฑิต สรຌางงานวิจัยละนวัตกรรม ละพัฒนาสังคม พืไอมุงสูการปน 
สถาบันทีไรวมสรຌางอนาคตของประทศเทย฿หຌเดຌรับการยอมรับ฿นสังคมลก 

จากความจริญกຌาวหนຌาทางทคนลยีละการปลีไยนปลงอยางรวดรใวของ สังคม 
ลก฿นปจจุบัน สงผลดยตรงตอความจำปน฿นการออกบบละปรับปรุงหຌองรียน หຌอง 
ปฏิบัติการ รวมถึงองคประกอบตาง โ ฿หຌมีความทันสมัยละตอบรับกับการรียนรูຌบบ 
฿หม฿นการผลิตวิศวกรคุณภาพ฿หຌกับสังคมเทย  

ตามทีไคณะวิศวกรรมศาสตร ละสมาคมนิสิตกาคณะวิศวกรรมศาสตรหงจุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย เดຌริริไม Innoation Endoment Fund พืไอ฿หຌปนหนึไง฿นกลเก 
สำคัญทีไตอบจทยการดำนินการขຌางตຌน ทีไสงสริม฿หຌกิดระบบนิวศหงการรียนรูຌอยาง 
มีประสิทธิภาพ ละพัฒนาศักยภาพของวิศวกรยุค฿หม฿หຌทัดทียม฿นระดับสากล ดยทีไ 
ผานมากองทุนนวัตกรรมเดຌมีสวนพัฒนาคณะฯ ทางดຌานตาง โ อยางมากมาย อาทิ หຌอง 
สมุด ครงการ Idea Drien Society ิInnoation Hub ดิมี ปนตຌน ดังนัๅน พืไอ฿หຌ 
กิดความตอนืไอง฿นการพัฒนาอยางครบวงจร  จึงจำปนตຌองมีการพัฒนาหຌองรียน฿หຌ 
สอดรับกับระบบนิวศหงการรียนรูຌ รวมถึงสภาวะการปลีไยนปลงทางสังคมละ 
ระบบการศึกษา 

฿นนามของผูຌบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร จึง฿ครขอชิญชวนนิสิตกา นิสิตปจจุบัน 
ละผูຌมีจิตศรัทธาทุกทาน เดຌรวมบริจาคสมทบ กองทุนนวัตกรรม วิศวฯ จุฬาฯ พืไอ 
การพัฒนาหຌองรียนทีไทันสมัย ตามกำลังศรัทธาของตละทาน พืไอรวมรงรวม฿จพัฒนา 
ละปฏิวัติการรียนการสอนรูปบบ฿หม ทีไตอบจทยการสรຌางวิศวกรยุค฿หมพืไอ สังคม 
รวมถึงความปนลิศของคณะวิศวฯ จุฬาฯ อยางยัไงยืน

    รองศาสตราจารย ดร.สุพจน ตชวรสินสกุล
         คณบดี



  หຌองรียนของคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปนหัว฿จสำคัญของการ
ผลิตบัณฑิตละวิศวกรทีไมีคุณภาพสูสังคม ตัๅงตอดีตจนถึงปจจุบันกวา โ5ุเเเ คน 
พืๅนทีไดยสวน฿หญของอาคารวิศวกรรมศาสตร ใ ิตึก ใี เดຌถูก฿ชຌงานหลักปนหຌองรียน 
สำหรับนิสิต คณะวิศวฯ จุฬาฯ กวา ๆุเเเ คนตอป ประกอบดຌวยหຌองรียนกวา ไเ หຌอง
฿นชวงทีไผานมา คณะฯ เดຌออกบบละดำนินการติดตัๅงสิไงอำนวยความสะดวก฿นการ 
รียนการสอนขัๅนพืๅนฐาน รวมถึงจัดการซอมซมยอยปนประจำทุกป ตามงบประมาณ 
ทีไเดຌรับ ดยการจัดสรรงบประมาณพืไอซอมซมครัๅง฿หญเดຌดำนินการเปมืไอ กวา แเ 
ปทีไผานมา นอกจากนีๅ พืไอรองรับกับจำนวนนิสิตละความตຌองการพืๅนทีไหຌองรียนทีไ 
พิไมสูงขึๅน ทางคณะฯ เดຌดำนินการครงการพิไมพืๅนทีไหຌองรียน฿น อาคารตาง โ อาทิ 
อาคารจริญวิศวกรรม ิตึก ไี อาคารวิศวฯ แเเ ป อาคารวิศวกรรมศาสตร แ ละ โ 
ิตึก แ ละตึก โี ปนตຌน ซึไง฿ชຌ งบประมาณการดำนินการดยรวมกวา โเ ลຌานบาท
  อยางเรกใตาม จากความกຌาวหนຌาทางทคนลยีละการปลีไยนปลงอยางรวดรใวของ 
สังคมลก฿นปจจุบัน สงผลตอความจำปน฿นการออกบบละปรับปรุงหຌองรียน รวม 
ถึงองคประกอบตาง โ ฿หຌมีความทันสมัยละตอบจทยการรียนการสอนสมัย฿หม ซึไง 
มีรูปบบทีไหลากหลาย อาทิ หຌองรียนรูปบบ฿หม ิiูCLASSROOMSี  หຌองรียนบบ 
iูSCALE ละหຌองรียนบบ iูSTAR ทีไสงสริมทักษะการนำสนอ ปนตຌน รวมเปถึง 
การพัฒนาหຌอง CoูMaker Space ละหຌองประชุม฿หญ ิAuditoriumี พืไอสงสริม 
ทักษะ฿นการสรຌางนวัตกรรม รวมถึงรองรับรายวิชาขนาด฿หญ ละกิจกรรมสำคัญของ 
คณะตามลำดับ 
  ฿นการนีๅ การพัฒนาละปรับปรุงหຌองรียนทีไทันสมัย ิ Smart Classroomี จึงปนหนึไง 
฿นองคประกอบทีไสำคัญ฿นการปฏิวัติการรียนการสอนรูปบบ฿หม ทีไรองรับกระบวน 
การพัฒนานิสิตตามนวทาง Chula Engineering Education ไ.เ พืไอขับคลืไอนการ 
ผลิตวิศวกร฿หຌพรຌอมกຌาวสูสังคมหงนวัตกรรม฿นศตวรรษทีไ โแ

กาวสูหองเร�ยนท่ีทันสมัย



SMARTCLASSROOM

หຌองรียนทีไมีบรรยากาศ฿นการสรຌางรงบันดาล฿จ฿หຌกับทัๅง
ผูຌรียนละผูຌสอน ผานการติดตัๅงอุปกรณทีไทันสมัย ซึไงจะนำ 
เปสูการรียนการสอน฿นรูปบบทีไหลากหลายละมีประสิทธิ
ภาพพืไอปຂดลกการรียนรูຌของนิสิตสูอนาคต 
ิหຌอง ใเ5 จำนวน ๆ็ ทีไนัไงี

i-CLASSROOMS

หຌองรียนที ไมีความคลองตัว฿นการจัดอุปกรณละการ 
ปรับปลี ไยนสภาพวดลຌอมพื ไอสรຌางบรรยากาศการรียน 
การสอนทีไกระตือรือรຌน สอดคลຌองกับทคนิคการสอนละ 
กิจกรรมการรียนรูຌทีไหลากหลาย สงสริม฿หຌกิดการทำงานรวม 
กันระหวางกลุมนิสิต ซึไงปนปจจัยสำคัญทีไสนับสนุนการศึกษา 
ตามนวทาง Chula Engineering Education ไ.เ 
ิหຌอง ใเแ จำนวน ่เ ทีไนัไง/ หຌอง ใเ้ จำนวน ๆเ ทีไนัไงี

i-SCALE

หຌองรียนทีไออกบบพืไอสงสริมทักษะการนำสนอผลงาน
ของนิสิต ทัๅงรูปบบการนำสนอบนวที ละการผลิตสืไอ 
คุณภาพสูง พืไอสืไอสารสูสาธารณะ ดยติดตัๅงระบบการบันทึก 
การ ตัดตอ ละระบบสงสีสียงทีไครบวงจร ฿นรูปบบของ 
Studio 
ิหຌอง ใโไ จำนวน ็โ ทีไนัไงี

i-STAR

หຌองประชุม฿หญที ไออกบบ฿หຌปนสัญลักษณละความ 
ภาคภูมิ฿จของคณะวิศวฯ จุฬาฯ ดยติดตัๅงระบบละอุปกรณ 
ตาง โ ทีไมีความทันสมัย พืไอรองรับการรียนการสอน฿นราย 
วิชาทีไมี นิสิตจำนวนมาก ละกิจกรรมสำคัญตาง โ ของคณะ

Auditorium

พืๅนทีไบริวณชัๅน B ชัๅน M ละชัๅน 6 ของอาคารวิศวฯ แเเ 
ป ทีไถูกออกบบละจัดตรียมอุปกรณอยางครบถຌวนพืไอสงสริม  
ทักษะ฿นการสรຌางนวัตกรรมผานการสรຌางชิๅนงาน การอบรมชิง 
ปฏิบัติการ รวมถึงการทำงานรวมกันของนิสิตปจจุบัน อาจารย 
จຌาหนຌาทีไ ละนิสิตกาของ คณะฯ 

Co-Maker Space

หຌองรียนทุกหຌองทีไอยู฿นตึก ใ ถูกจัด฿หຌอยู฿นผนการพิจารณา 
พืไอดำนินการปรับปรุงตามบบหຌองรียนตางโ ดังนีๅ

หຌองรียนตຌนบบ
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ผูຌบริจาคงินสมทบกองทุนนวัตกรรม วิศวฯ จุฬาฯ ิInnoation Endoment Fundี 
จะเดຌรับ฿บสรใจรับงิน ซึไงสามารถนำเปหักลดหยอนภาษีงินเดຌ เดຌ โ ทา ตามพระราชกฤษฎีกา 
ิฉบับทีไ ๆแๆี พ.ศ. โ55้ ระหวางวันทีไ แ มกราคม โ55้ ู ใแ ธันวาคม โ5ๆแ 

ผูຌทีไบริจาคหรือบริจาค฿นนามรุนตัๅงต 5เเุเเเ.ู บาทขึๅนเป คณะฯ จะสดงหรือจารึกชืไอ 
ทานหรือนามรุนเวຌหนຌาหຌองรียนทีไเดຌรับการสนับสนุน 

สิทธิประโยชนสำหรับผูบร�จาค

จายชใคหรืออนงินขຌาบัญชี กองทุนนวัตกรรม วิศวฯ จุฬาฯ ผานธนาคาร ดังนีๅ

ดยสง ฿บสดงความจำนงบริจาค พรຌอมสำนา฿บนำฝากงินมาทีไคณะวิศวกรรมศาสตร 
ดຌวยตนอง หรือ ทาง Eูmail: cueng.classroom@gmail.com หรือ ทรสาร เูโโ5ใูๆแๆแ 
หรือมอบปนงินสดเดຌทีไสำนักคณบดี ิตึก ใี  คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การบร�จาค

กรุงทพ   จามจุรีสควร  ้ใู้เูแเ่้โู็
กสิกรเทย   จามจุรีสควร  ๆใเูโูใ็แ5ู่่
เทยพาณิชย   สภากาชาดเทย  ไเ5ูไูแใ็ู่่็

4 Prototype Classrooms
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กองทุนนวัตกรรม วิศวฯ จุฬาฯ
ิInnovation Endowment Fundี
พืไอการพัฒนาหຌองรียนทีไทันสมัย

อนงินขຌาบัญชีออมทรัพย ชืไอบัญชี กองทุนนวัตกรรม วิศวฯ จุฬาฯ
ธนาคารกรุงทพ สาขาจามจุรีสควร ลขทีไ ้ใู้เูแเ่้โู็
ธนาคารกสิกรเทย สาขาจามจุรีสควร ลขทีไ ๆใเูโูใ็แ5ู่่
ธนาคารเทยพาณิชย  สาขาสภากาชาดเทย ลขทีไ ไเ5ูไูแใ็ู่่็

ิคณะวิศวกรรมศาสตรจะสง฿บสรใจรับงินมืไอเดຌรับหลักฐานการนำงินฝากจากทานี

กรุณาสงสำเนาหลักฐานการโอนเงินมาที่คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
E-Mail: cueng.classroom@gmail.com  โทรสาร: 0-2253-6161



ติดตอสอบถามเพ�่มเติม
คุณดวงพร พ�สนุแสน

ชั้น 1 อาคาร 3

คณะว�ศวกรรมศาสตร

จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย 

โทรศัพท 0-2218-6304

0-2218-6308-10  

โทรสาร 0-2253-6161 

ติดตามรายชื่อผูบร�จาคทาง 

www.eng.chula.ac.th 

และ www.intania.com
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