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ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
เรื่อง การเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษา 

โครงการ Chula Engineering สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชวิีต (Lifelong Learning)  
รอบที่ 1 ปี 2566 

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

  ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับนิสิต บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ซึ่งปัจจุบันองค์ความรู้ในแต่ละศาสตร์มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่รองรับการ Re-skill และ Up-skill ให้กับ
บุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าศึกษาโดยเปิดสอนหลักสูตรอบรมระยะสั้น/ ชุดรายวิชา (Modules) ที่มีการรับรองความสามารถ 
และรองรับการสะสมหน่วยกิตในระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) ให้กับผู้สนใจเข้าศึกษาเลือกเรียนตามความชอบ
หรือทักษะที่สนใจ และสามารถขอเทียบโอนหน่วยกิตเมื่อเข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 

1. รายวิชาที่เปิดรับสมัคร 
 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 

           2.  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.1  บุคคลทั่วไปที่ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งคณะกรรมการ

ด าเนินงานพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้สามารถเข้าศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุด
ตรงตามวัตถุประสงค์จากการเรียนรู้ 

2.2  ไม่เป็นผู้ที่ประพฤติผิดร้ายแรงตามที่กฎหมายก าหนด 
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 
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4.  กระบวนการคัดเลือก 

คณะกรรมการด าเนินงานจะพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สมัคร ล าดับการสมัครขอเข้าศึกษาในหลักสูตร
อบรมระยะสั้น และอาจมีการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติม  

 

5.  ก าหนดการเปิดรับสมัคร 
 

กิจกรรม ระยะเวลา 
o เลือกรายวิชาทีส่นใจเข้าศึกษาและกรอกข้อมูลลงทะเบียนเป็นผู้เรียนทีเ่ว็บไซต์ 

https://bit.ly/3GGyF1E หรือ Scan QR Code  
ต้ังแต่วนัศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 

ถึงวันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 
o ผู้สมคัรสามารถดูผลการพจิารณาผ่านการคดัเลือกมีสิทธ์ิเข้าศึกษา ได้ทางหน้า

เว็บไซตร์ายวิชาที่ท่านสมัคร 
วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 

o ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต้องด าเนินการ : 
- กรณีเป็นบุคคลภายนอก 

           ช าระเงินค่าลงทะเบยีนเรียนตามอัตราของแตล่ะรายวิชา  
- กรณีเป็นนิสิตหรือผู้ปฏิบัติงานภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

กดยืนยันความประสงค์ทางหน้าเวบ็ไซตร์ายวิชาที่ท่านสมคัร 

ภายในวันพุธที่ 11 มกราคม 2566 

o เข้าเรียนตามวันและเวลาที่แตล่ะรายวิชาก าหนด เร่ิมเรียนสัปดาห์ท่ี 3 ของเดือนมกราคม 2566  
เป็นต้นไป (ขึ้นอยูก่ับแต่ละรายวิชา) 

 

           หมายเหตุ: ดูรายละเอียดก าหนดวันและเวลาเรียนตามแนบท้ายประกาศ         
 

   6.  วิธีการรับสมัคร และการช าระเงิน 
6.1 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดข้อมูลแต่ละรายวิชาได้ที่เวบ็ไซต์ 

https://www.eng.chula.ac.th/th/academics/lifelong-learning-program  
6.2 กรณีสนใจเรียนรายวิชาคลิกที่ลิงค์ https://bit.ly/3GGyF1E บนหน้าเว็บไซต์ เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้

และเลือกรายวิชา 
6.3 จากนั้นเข้าสู่ระบบผ่านช่องทาง เช่น บัญชีผู้ใช้ Facebook, บัญชีผู้ใช้ Google ฯลฯ หรือ สร้างบัญชี

ผู้ใช้ใหม่เพื่อลงทะเบียน 
6.4 เลือกรายวิชาที่สนใจและคลิก “สมัคร” เพื่อลงทะเบียนเป็นผู้เรียนตามขั้นตอน และรอประกาศผล

การพิจารณา 
6.5 คณะกรรมการด าเนินงานจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร และจะประกาศผลการพิจารณาผู้มีสิทธิ์

เข้าศึกษาทางหน้าเว็บไซต์รายวิชาที่ท่านสมัคร 
6.6 ผู้ผ่านการพิจารณามีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องด าเนินการ :  

- กรณีเป็นบุคคลภายนอก  
     ให้ด าเนินการช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนตามอัตราของแต่ละรายวิชา 
- กรณีเป็นนิสิตหรือผู้ปฏิบตัิงานภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
     ให้ยืนยันความประสงค์เข้าศึกษาผ่านทางเว็บไซต์ในหน้ารายวิชาทีท่่านสมัคร 
 
 

https://bit.ly/3GGyF1E
https://bit.ly/3GGyF1E
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หมายเหตุ: 
1. นิสิต หรือผู้ปฏิบัติงานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติตามข้อ 2.1 – 2.2 จะได้รับการ

พิจารณา ยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนในโครงการนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)  ให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนในกรณีที่ผู้สมัครได้ช าระเงิน   
ค่าลงทะเบียนเรียนแล้ว และประสงค์จะขอยกเลิกการเรียนรายวิชาในภายหลัง 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

  
6.7 ผู้เรียนที่เข้าเรียนครบตามข้อก าหนดของรายวิชา จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมอบรม  

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

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

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์หมายเลข 0-2218-7813 หรือสอบถามทาง  
E-mail: Lifelonglearning_program@eng.chula.ac.th  

  

  ประกาศ ณ วันที่     พฤศจิกายน 2565 
  
                                                               

                                                        (ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสนิสกุล)                                       
                                                         คณบด ี

mailto:Lifelonglearning_program@eng.chula.ac.th


รอบท่ี 1 ป 2566 
 

             

โครงการ Chula Engineering สนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning)  

คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

รายวิชา  ปลูกธุรกิจ ปนอนาคต ยานยนตไฟฟา  

  (Paving your way to e-mobility) 
รหัสรายวิชา รายวิชา จำนวน

หนวยกิต 
วันและเวลาเรียน คาลงทะเบียน การเรียน 

การสอน 

PWE 02 Paving your way 
to e-mobility 

2 ทุกวันพุธ เวลา 17:00 – 20:00 น. 
(เร่ิมเรียนวันพุธท่ี 18 มกราคม  
ถึง วันพุธท่ี 22 มีนาคม 2566) 

6,000 บาท Online 
ทั้งหมด 

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
1) Paving your way to e-mobility     2 หนวยกิต 

เนื้อหารายวิชา :  
ขอบขายของยานยนตและระบบขนสงสมัยใหม การใหคำปรึกษาจากคณาจารยผูทรงคุณวุฒิเพื่อ 

reframe โจทยทางธุรกิจหรือการพัฒนาที่ผูเรียนถืออยู การอธิบายในเทคโนโลยียานยนตและระบบ 

ขนสงสมัยใหม การวิเคราะหแนวโนมการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมทั้งในและตางประเทศ การ
แนะแนวจากคณาจารยในการคนและวิเคราะหขอมูลธุรกิจและอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา การ
อธิบายถึงปจจัยหลักและการใชงานเครื่องมือเพื่อเปรียบเทียบเทคโนโลยีตาง ๆ  ในยานยนตไฟฟา 

การใหคำปรึกษาถึงแนวการพัฒนาฐานความรูสำหรับผูเรียนเพื่อการพัฒนาโจทยทางธุรกิจที่ผูเรียน
ถืออยูตอไป 
  

 จำนวนชั่วโมงเรียน :        รวม  30 ช่ัวโมง  
                  มีเรียนเสริมดวย Chula Mooc 

 ยานยนตไฟฟา กุญแจสูยานยนตแหงอนาคต  
 

คำแนะนำ :  
                  เหมาะสำหรับคนในวงการวิชาชีพที่ไมมีพื้นฐานความรู ดานยานยนตและการขนสงมากอน 
                  และตองการความรูทางดานเทคโนโลยียานยนตและระบบขนสงสมัยใหม แนวโนมการพัฒนา 
                  ธุรกิจและอุตสาหกรรมทั้งในและตางประเทศ  

   

 จำนวนท่ีเปดรับ :  40 คน/รุน 
 

 หมายเหตุ:   กรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงกำหนดการเรียนการสอน รายวิชาจะประกาศแจงผูเรียนทราบ

ลวงหนาทาง E-mail ที่ทานกรอกขอมูลในใบสมัคร 



รอบท่ี 1 ป 2566 

          

โครงการ Chula Engineering สนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning)  
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

รายวิชา  เทคโนโลยีเมตาเวิรสและการประยุกตใช  

  (Metaverse Technology and Applications) 

รหัสรายวิชา รายวิชา จำนวน
หนวยกิต 

วันและเวลาเรียน คาลงทะเบียน การเรียน 
การสอน 

MTA 03 Metaverse 
Technology and 
Applications 

2 ทุกวันเสาร 
เวลา 9:00 - 16:00 น. 

(เร่ิมเรียนวันเสารท่ี 28 มกราคม ถึง 
วันเสารท่ี 25 กุมภาพันธ 2566) 

6,000 บาท Online 
และ 

Onsite 

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
1) Metaverse Technology and Applications    2 หนวยกิต 

เนื้อหารายวิชา :  

ทฤษฎีการพัฒนาและการประยุกตใชเทคโนโลยีเสมอืนจริง (VR) สำหรบัการสรางสภาพแวดลอม

เสมอืนจริง (VE); ปฏิสัมพันธของมนุษยกับคอมพิวเตอรโดยอาศัยพื้นฐานของความรูสึกพื้นฐานของ

การรบัรูของมนุษย การใชซอฟตแวร 3D และภาษาสคริปตเพื่อสรางแบบจำลองในระบบ CAVE การ

ประยุกตใชเทคโนโลยี VR ในการออกแบบผลิตภัณฑและการผลิตและอื่น ๆ 
  

 จำนวนชั่วโมงเรียน :        รวม  30 ช่ัวโมง   
 

 จำนวนท่ีเปดรับ :  30 คน/รุน

หมายเหตุ:   กรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงกำหนดการเรียนการสอน รายวิชาจะประกาศแจงผูเรียนทราบ

ลวงหนาทาง E-mail ที่ทานกรอกขอมูลในใบสมัคร 



รอบท่ี 1 ป 2566 
   

 
โครงการ Chula Engineering สนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning)  

คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

รายวิชา  การออกแบบผลิตภัณฑเคมีและการพัฒนากระบวนการผลิต 

  (Chemical Product Design and Process Development) 
รหัสรายวิชา รายวิชา จำนวน

หนวยกิต 
วันและเวลาเรียน คาลงทะเบียน การเรียน 

การสอน 

CPDPD 01 Chemical 
Product Design 
and Process 
Development 

3 ทุกวันเสาร เวลา 09:00 – 12:00 น. 
(เร่ิมเรียนวันเสารท่ี 21 มกราคม 

ถึง วันเสารท่ี 6 พฤษภาคม 2566) 
หมายเหตุ : วันเสารที่ 15 เมษายน 2566 

เปนวันหยุดนักขัตฤกษ 

9,000 บาท Online 
และ 

Onsite 

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
1) Chemical Product Design and Process Development  3 หนวยกิต 
เนื้อหารายวิชา :  
กลยุทธสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑเคมี การพิจารณาความตองการของผูใช แนวความคิดในการ
กำหนดผลิตภัณฑ การเลือกแนวคิดที่เหมาะสม การผลิต การทดสอบในระดับโรงงานตนแบบ  
กลยุทธสำหรับการออกแบบกระบวนการเคมี การสังเคราะหกระบวนการ การจำลองกระบวนการ 
การเลือกและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ การสังเคราะหระบบการแยก  

 จำนวนชั่วโมงเรียน :        รวม  45 ช่ัวโมง   
คำแนะนำ :  

                  รายวิชาน้ีเหมาะสำหรับผูประกอบการ วิศวกร นักวิทยาศาสตร และบุคคลากรในฝายพัฒนา   
                  ผลิตภัณฑเคมี ที่สนใจจะทำการพัฒนาผลิตภัณฑเคมีที่เหมาะสำหรับความตองการของตลาด   
                  รวมถึงนักวิจัยที่ตองการพัฒนาผลงานวิจัยสูการผลิตจริง   
 จำนวนท่ีเปดรับ :  30 คน/รุน 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ:   กรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงกำหนดการเรียนการสอน รายวิชาจะประกาศแจงผูเรียนทราบ

ลวงหนาทาง E-mail ที่ทานกรอกขอมูลในใบสมัคร 



รอบท่ี 1 ป 2566 
 
       

โครงการ Chula Engineering สนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning)  
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

รายวิชา  การจัดการส่ิงแวดลอมแบบมีสวนรวมขององคกร 

  (Co-operate Environmental Management) 

รหัสรายวิชา รายวิชา จำนวน
หนวยกิต 

วันและเวลาเรียน คาลงทะเบียน การเรียน 
การสอน 

CEM 01 Co-operate 
Environmental 
Management 

3 ทุกวันอังคารและวันพฤหสั 
เวลา 17:00 – 20:00 น. และ 

วันเสาร เวลา 09:00 – 16:00 น. 
(เร่ิมเรียนวันอังคารท่ี 10 มกราคม 
ถึง วันเสารท่ี 11 กุมภาพันธ 2566)   

9,000 บาท Online 
และ 

Onsite 

 

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
1) Co-operate Environmental Management    3 หนวยกิต 

เนื้อหารายวิชา :  
การศึกษาแนวคิดการบริหารจัดการสิ ่งแวดลอมขององคกรแบบมีสวนรวมดวยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม พรอมทั้งหาแนวทางตอยอดเพื่อใชเปนหนึ่งในกลยุทธหลักเพื่อผลักดันการสรางองคกรที่
ทันสมัยและย่ังยืน      
จำนวนชั่วโมงเรียน :        รวม  45 ช่ัวโมง   
คำแนะนำ :  

        เหมาะกับผูสนใจแนวคิดการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมขององคกรแบบมสีวนรวมเพื่อผลักดันการ  
        สรางองคกรที่ทันสมัยและย่ังยืน ทัง้น้ี ผูเรียนไมจำเปนตองมีความรูพื้นฐานดานการบรหิาร    
        จัดการสิ่งแวดลอมขององคกรมากอน 
  จำนวนท่ีเปดรับ :  30 คน/รุน 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ:   กรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงกำหนดการเรียนการสอน รายวิชาจะประกาศแจงผูเรียนทราบ

ลวงหนาทาง E-mail ที่ทานกรอกขอมูลในใบสมัคร 



รอบท่ี 1 ป 2566 
   
        

โครงการ Chula Engineering สนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning)  
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

รายวิชา  เคร่ืองมือทางสังคมเพื่อการพัฒนาองคกรอยางยั่งยืน 
  (Social Tools for Developing Sustainable Corporate) 

รหัสรายวิชา รายวิชา จำนวน
หนวยกิต 

วันและเวลาเรียน คาลงทะเบียน การเรียน 
การสอน 

STDSC 01 Social Tools for 
Developing 
Sustainable 
Corporate 

3 ทุกวันเสาร เวลา 09:00 – 12:00 น. และ 
เวลา 09.00-16.00 น.        

(เร่ิมเรียนวันเสารท่ี 14 มกราคม 
ถึง วันเสารท่ี 25 มีนาคม 2566)    

9,000 บาท Online 
และ 

Onsite 

 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
1) Social Tools for Developing Sustainable Corporate   3 หนวยกิต 

          เนื้อหารายวิชา :  
 เครื่องมือทางสังคมเพื่อทำความเขาใจและวิเคราะหองคประกอบดานสังคมที่เกี่ยวของกับการสราง  
            ความย่ังยืน เทคนิคและระเบียบวิธีในการเก็บและวิเคราะหขอมูลเรื่องความย่ังยืนทางสังคม การ   
            จำแนกและวิเคราะหผูที่เกี่ยวของในการสรางองคกรย่ังยืน และการวิเคราะห ผลกระทบทางสังคม  
            จากการดำเนินงานในดานธุรกิจ  
          จำนวนชั่วโมงเรียน :        รวม  45 ช่ัวโมง   
          คำแนะนำ :  

      เหมาะกบัผูสนใจขับเคลื่อนความย่ังยืนในมิติสังคม การทำงานและการสรางความมีสวนรวมกับ  
      ชุมชนและสังคม การทำความเขาใจวิถีชุมชน, ผูคน, สังคม และสนใจการใชเครื่องมอืทางสังคม 
      ในการสรางความย่ังยืนในองกรธุรกิจ ทัง้น้ีผูเรียนไมจำเปนตองมีความรูพื้นฐานดานสงัคม  

          จำนวนท่ีเปดรับ :  30 คน/รุน 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ:   กรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงกำหนดการเรียนการสอน รายวิชาจะประกาศแจงผูเรียนทราบ

ลวงหนาทาง E-mail ที่ทานกรอกขอมูลในใบสมัคร 



รอบท่ี 1 ป 2566 
       
      

โครงการ Chula Engineering สนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning)  
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

รายวิชา   เทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสังคมและส่ิงแวดลอม 
     (Technology and Development of Social- a Environmental-  
            friendly Innovation) 

รหัสรายวิชา รายวิชา จำนวน
หนวยกิต 

วันและเวลาเรียน คาลงทะเบียน การเรียน 
การสอน 

TDSE 01 Technology and 
Development of 
Social- and 
Environmental-
friendly 
Innovation 

3 ทุกวันจันทรและวันพุธ 
เวลา 17:00 – 20:00 น.  

(เร่ิมเรียนวันจันทรท่ี 6 กุมภาพันธ 
ถึง วันพุธท่ี 29 มีนาคม 2566)    

9,000 บาท Online  

 

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
1) Technology and Development of Social- a Environmental- friendly Innovation      3  หนวยกิต                                              

เนื้อหารายวิชา :  
แนวทางการประยุกตใชเทคโนโลยีและแนวคิดที่หลากหลายในการพัฒนานวัตกรรมที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม มีคุณคาตอสังคม และตอบสนองตอความตองการของผูใช พรอมตัวอยางกรณีศึกษาที่
ประสบความสำเร็จ 

 จำนวนชั่วโมงเรียน :        รวม  45 ช่ัวโมง   
       มีเรียนเสริมดวย Coursera: 
               Developing Innovative Ideas for Product Leaders 

คำแนะนำ :  
        เหมาะกับผูสนใจเทคโนโลยีและแนวคิดที่หลากหลายในการพัฒนานวัตกรรมที่เปนมิตรกับ  
        สิ่งแวดลอม เพื่อผลักดันการสรางองคกรที่ทันสมัยและย่ังยืน  
  จำนวนท่ีเปดรับ :  30 คน/รุน

หมายเหตุ:   กรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงกำหนดการเรียนการสอน รายวิชาจะประกาศแจงผูเรียนทราบ

ลวงหนาทาง E-mail ที่ทานกรอกขอมูลในใบสมัคร 



รอบท่ี 1 ป 2566 

 
             

โครงการ Chula Engineering สนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning)  

คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

รายวิชา   ระบบอัตโนมัติในโลกปจจุบัน 
     (Automation Around your Life) 

รหัสรายวิชา รายวิชา จำนวน
หนวยกิต 

วันและเวลาเรียน คาลงทะเบียน การเรียน 
การสอน 

AAL 01 Automation 
Around your 
Life 

3 ทุกวันเสาร เวลา 09:00 – 16:00 น. 
(เร่ิมเรียนวันเสารท่ี 21 มกราคม 
ถึง วันเสารท่ี 11 มนีาคม 2566) 

9,000 บาท Onsite 

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
1) Automation Around your Life  3 หนวยกิต     

          เนื้อหารายวิชา :  
เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติไดถูกใชงานอยางกวางขวาง ไมเพียงแคในอุตสาหกรรมแตรวมไปถึงใน
ชีวิตประจำวันดวย ซึ่งการคิดคนระบบอัตโนมัติเพื่อการใชงานตางๆ รวมถึงเปนผลิตภัณท เรา
จำเปนตองเรียนรูเกี่ยวกับ เซนเซอร อุปกรณ เครื่องมือ ตัวควบคุม และการเขียนโปรแกรมเพื่อ
ควบคุม โดยองคประกอบความรูดังกลาวสามารถนำมาประยุกตใชสรางเปนระบบอัตโนมัติแบบ
สมบูรณได ยิ่งไปกวานั้น เราสามารถนำโปรแกรมมาจำลองระบบอัตโนมัติเพื่อใหเขาใจระบบและ
ผลลัพธกอนการเริ่มสรางระบบอัตโนมัติไดอีกดวย ซึ่งในวิชานี้ จะแสดงใหนิสิตไดเรียนรูและเขาใจ
ระบบอัตโนมัติต้ังแตพื้นฐาน จนสามารถนำไปประยุกตใชงานได  

          จำนวนชั่วโมงเรียน :        รวม  45 ช่ัวโมง  
          คำแนะนำ :  

      ผูเรียนควรมีความรูเกี่ยวกับวงจรไฟฟาและระบบคอมพิวเตอรเบื้องตน 
   

          จำนวนท่ีเปดรับ :  30 คน/รุน 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

หมายเหตุ:   กรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงกำหนดการเรียนการสอน รายวิชาจะประกาศแจงผูเรียนทราบ

ลวงหนาทาง E-mail ที่ทานกรอกขอมูลในใบสมัคร 


	ประกาศรอบที่ 1-2566 24112022
	รายละเอียดแนบท้าย โครงการ LLL รอบที่ 1-2566 (Final)

