
                                

 

คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ “นวัตกรรมการเรียนรู สูพลเมืองแหงอนาคต: SID” ตอน:หุนยนต THAILAND 4.0 

สนับสนุนโดยศูนยการเรียนรูนวัตกรรม โครงการเมืองนวัตกรรมแหงสยาม (Siam Innovation District: SID) 

ณ อาคารสยามสแควรวัน สยามสแควร เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
 

กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ “นวัตกรรมการเรียนรู สูพลเมืองแหงอนาคต: SID” ตอน:หุนยนต THAILAND 4.0 เปน

กิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือใหบูรณาการความรู ทักษะ ความเขาใจดานวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร โดยใชสื่ออุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส และคอมพิวเตอรเปนสื่อกลาง มุงเนนทักษะในการคิด วิเคราะห และแกปญหา ตามแนวการจัดการเรียนรูแบบ 

STEM โดยวิทยากรจากท่ีมีความรูความสามารถจากคณะวิศวกรรมศาสตร รวมกับ ทีมวิทยากรผูเช่ียวชาญทีมหุนยนต มจพ. โดยใน

กิจกรรมครั้งน้ีไดกําหนดแนวทางการเรียนรู ดังน้ี 

1. นักเรียนแตละกลุมจะแบงออกเปนกลุมยอยๆ กลุมยอย โดยนักเรียนในแตละกลุมยอยจะแบงหนาท่ีในการเรียนท่ี

แตกตางกัน เชน หนาท่ีในการประกอบหุนยนต หนาท่ีในการพัฒนาโปรแกรม,หนาท่ีในการออกแบบและวิเคราะห เปนตน โดยแต

ละกลุมจะมีผูชวยวิทยากรประจํากลุมคอยใหความรูและคําแนะนํา   

2. การฝกทักษะในแตละวัน จะมีวิทยากรบรรยายใหความรู ในภาคทฤษฏีกับทุกกลุม และผูกํากับดูแลการเรียนการสอน

โดยรวมของทุกกลุม 

3. การเรียนแตละกลุมจะไดรับความรูโจทยปญหา และสถานการณจําลอง ตามหลักการ STEM ใหชวยกันสรางหุนยนต

เพ่ือแกปญหาตามท่ีกําหนด โดยมีวิทยากรประจํากลุมคอยใหความรูและสอนเทคนิคตางๆ ในการเรียนรู 

4. ผูเรียนจะตองทํา Pre-test และ Post-test  และการทําแบบประเมินการเขาอบรมฯ เพ่ือการประเมินผลการจัด

อบรม และเปนขอมูลในการปรับปรุงแกไขในครั้งตอๆ ไป 

 

วตัถปุระสงคใ์นการจดักิจกรรมครัง้น้ี 

1. เพ่ือใหความรูเทคโนโลยีหุนยนต และกระบวนการทางวิศวกรรม แก นักเรียน นักศึกษา ครู นวัตกร ผ ูประกอบการ

ขนาดกลางและขนาดยอม นักลงทุน และประชาชนท่ัวไป 

2. เพ่ือสรางแรงจูงใจในการเปนนักประดิษฐ นักพัฒนา สรางสรรคผลงานและเอาชนะอุปสรรค มีความมัน่ใจในการพัฒนา

ตนเอง และสามารถพัฒนาตนเองจนสามารถเปนตัวแทนโรงเรยีนในการแขงขันหุนยนตท้ังในและตางประเทศตอไป 

3. เพ่ือสรางนวัตกรรม การเรยีนรูแบบปฎิบัติจริง สงเสริมการเปนแหล งเรียนรูและสรางแรงบันดาล ใจ ดานนวัตกรรมแก

พลเมืองไทยและนานาชาติ 

4. เพ่ือใหผูเรียนสามารถนําความรูสรางช้ินงานท่ีเปนเอกลักษณผลิตภัณฑสงเสริมการพัฒนาตอยอดทางธุรกิจของตนเองได  

5. เพ่ือขยายผลงานนวัตกรรมการเรยีนรูเทคโนโลยหีุนยนต 

 

ระยะเวลาในการเรียน  เสาร-อาทิตย เวลา 8.30 – 16.30 น. (2 วัน) 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักเรียนเรียนรูเขาใจเทคโนโลยหีุนยนต และกระบวนการทางวิศวกรรม  

2. นักเรียนท่ีมีประสบการณกอนคายไดทักษะสูงข้ึน และมีความมั่นใจในการพัฒนาตนเอง 

3. สรางแรงจูงใจในการเปนนักประดษิฐ นักพัฒนา สรางสรรคผลงานและเอาชนะอุปสรรค และสรางตัวแทนโรงเรียนในการ

แขงขันหุนยนตท้ังในและตางประเทศตอไป 

4. เสรมิทักษะการทํางานรวมกัน การมีนํ้าใจนักกีฬา และเตรียมพรอมในการแขงขัน 



    
 

5. สรางทางเลือกในการใชเวลาวางใหเปนประโยชน และเปลีย่นการเลนใหเปนการเรียนรู 

หลักสูตร เนื้อหาและกจิกรรม  

STEM Robotics 

Science 

• Energy conversion 

• Friction 

• Designing solutions based on criteria and constraints 

Technology 

• Problem-solving 

• Systems thinking 

• Troubleshooting 

Engineering 

• Engineering design 

• Prototyping 

• Testing and evaluating a solution 

Math 

• Measurements 

• Calculating speed 

 

หลักสูตรท่ีแบงตามระดับการเรียนรู : 

1) หุนยนตยานไฟฟา/ประถมปลาย: การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21และการศึกษาแบบ STEM หุนยนตท่ี 

เนนประกอบวงจรไฟฟาอยางงาย ท่ีออกมาในรูปของยานยนตไฟฟา และยังประกอบหุนยนตพ้ืนฐานท่ีบังคับมือ 

 2) หุนยนตขนสงลําเลียง/มัธยมตน: การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 และการศึกษาแบบ STEM การเรียนรูพ้ืนฐานไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส หุนยนตบังคับมือท่ีตองลงอุปกรณเอง ทดสอบการขับเคลื่อนและการประกอบหุนยนตพ้ืนฐานท่ีว่ิงตามเสนแบบ

วงจรไฟฟา 

 3) หุนยนตสํารวจพ้ืน ใชโปรแกรม Arduino)/ มัธยมปลาย : การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 และการศึกษาแบบ STEM 

หุนยนตท่ีควบคุมดวยโปรแกรม และการสั่งงานผาน Arduino มีความเปนอัตโนมัติและสามารถตัดสินใจเองได 

 4) หุนยนตอัฉริยะรักษาความปลอดภัย (Arduino)/ อาชีวะ การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 และการศึกษาแบบ STEM 

           5) หุนยนตระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม โปรแกรมดวย LabVIEW/ นักศึกษาและบุคคลท่ัวไป นโยบายอุตสาหกรรม 

THAILAND 4.0 

 6) หุนยนตนวัตกรรมเช่ือมโยงระบบอัตโนมัต ิ(LABVIEW + Arduino)/ นักศึกษาและบุคคลท่ัวไป นโยบายอุตสาหกรรม 

THAILAND 4.0 

 

สนใจสอบถามรายละเอียดไดท่ี  ภารกิจยุทธศาสตรและโครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

โทร. 02 218 6382  E-mail: ids.cu.eng@gmail.com 

 

ลงทะเบียนสมัครไดท่ี :  

นักเรียนประถมและมัธยม    https://goo.gl/forms/OpIJOSmqYcEMXEGN2 

นักศึกษา อาจารย บุคลากรอุตสาหกรรม  https://goo.gl/forms/NlSn1mH4vU8d5xat2

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fforms%2FOpIJOSmqYcEMXEGN2&h=ATNRZjr8AD1S649wmDjrzNQwe98Qhj7ucjDXE9XOQbCcPt8jfnd3sLLJfykWF8wHW_0fFYgTfGbPuZXKKEJQe7zdGbJbhqonSaH7a4R8lNzEX5ohzEY
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fforms%2FNlSn1mH4vU8d5xat2&h=ATMjVlOiMERsb_i0scZYD4EX_YxKFWMwlnd25dXaG_zkEXOj1Ix7D0d8mb1oAiJCtHWtTd_zTmIvd-D6AbNV40gLt-tET5Rwy9fiuuEUng3bzFXoqT0


                                

 

 

ตารางกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ “นวัตกรรมการเรียนรู สูพลเมืองแหงอนาคต: SID” 

 โครงการเมืองนวัตกรรมแหงสยาม (Siam Innovation District : SID) : SID Robot Academy ตอน: STEM Robotics 

ณ ศูนยนวัตกรรมการเรียนรู (SID Academy) ศูนยการคาสยามสแควรวัน  

โดย คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และความรวมมือจากทีมวิทยากรท่ีมีความเชี่ยวชาญดานหุนยนต มจพ. 
 

ตารางกิจกรรม คุณสมบัติผูรับการอบรม หลักสูตรท่ีแบงตามระดับการเรียนรู 

10-11 มี.ค. 2561 นักเรียนระดับมัธยม (ม.2-ม.5) 

 

นวัตกรรมหุนยนตขนสงลําเลียง เรียนรูแบบ STEM, LEGO EV3 และเรียนรูพ้ืนฐานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส หุนยนตบังคับ

มือท่ีตองลงอุปกรณเอง ทดสอบการขับเคลื่อนและการประกอบหุนยนตพ้ืนฐานท่ีว่ิงตามเสนแบบวงจรไฟฟา 

หมายเหตุ: ผูเรียนนําคอมพิวเตอรโนตบุคมาดวย 

10-11 มี.ค. 2561 นักเรียนระดับมัธยมปลาย นวัตกรรมหุนยนตสํารวจพ้ืน ใชโปรแกรม Arduino: ศึกษาแบบ STEM หุนยนตท่ีควบคุมดวยโปรแกรม และการสั่งงาน

ผาน Arduino มีความเปนอัตโนมัติและสามารถตัดสินใจเองได 

หมายเหตุ: ผูเรียนนําคอมพิวเตอรโนตบุคมาดวย 

17-18 มี.ค. 2561 นักเรียนระดับประถมปลาย หุนยนตยานไฟฟา: ศึกษาแบบ STEM หุนยนตท่ีเนนประกอบวงจรไฟฟาอยางงาย ท่ีออกมาในรูปของยานยนตไฟฟา และยัง

ประกอบหุนยนตพ้ืนฐานท่ีบังคับมือ 

17-18 มี.ค. 2561 นักศึกษา บุคคลท่ัวไป นวัตกรรมหุนยนตนวัตกรรมเชื่อมโยงระบบอัตโนมัติ (LABVIEW + Arduino) และนโยบายอุตสาหกรรม THAILAND 4.0 

หมายเหต:ุ ผูเรียนนําคอมพิวเตอรโนตบุคมาดวย 

24-25 มี.ค. 2561 นักเรียนระดับอาชีวะ นวัตกรรมหุนยนตอัฉริยะรักษาความปลอดภัย (Arduino) 

หมายเหตุ: ผูเรียนนําคอมพิวเตอรมาดวย 

24-25 มี.ค. 2561 ครู และบุคลากรทางการศึกษา นวัตกรรมหุนยนต MINDSTORM EV3 Education Set For KID Teacher 

หมายเหต:ุ ผูเรียนนําคอมพิวเตอรโนตบุคมาดวย 

31-1 เม.ย.  2561 นักเรียนระดับมัธยมตน หุนยนตขนสงลาํเลยีง: การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 และการศึกษาแบบ STEM การเรียนรูพ้ืนฐานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

หุนยนตบังคับมือท่ีตองลงอุปกรณเอง ทดสอบการขับเคลื่อนและการประกอบหุนยนตพ้ืนฐานท่ีว่ิงตามเสนแบบวงจรไฟฟา 

หมายเหต:ุ ผูเรียนนําคอมพิวเตอรโนตบุคมาดวย 

31-1 เม.ย.  2561 บุคลากรทางอุตสาหกรรม นวัตกรรมหุนยนตระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม โปรแกรมดวย LabVIEW/ นโยบายอุตสาหกรรม THAILAND 4.0 

หมายเหต:ุ ผูเรียนนําคอมพิวเตอรโนตบุคมาดวย 

https://www.facebook.com/hashtag/sidacademy?source=feed_text


    
 
STEM LEGO-B01K: หุนยนต MINDSTORM (EV3 Core Set) For KID นักเรียนระดับมัธยม (ม.2-ม.5) วันที่ 10-11 มี.ค. 2561 

เน้ือหา : การสรางหุนยนต รวมกับการเขียนโปรแกรมควบคุม แลวสนุก ความทาทาย ใหเด็กๆไดเขาถือเนื้อหาความรูอยางเปนธรรมชาติ การจัดกิจกรรม

การเลาเร่ืองหุนยนตและเทคโนโลยี การสอนประกอบ การเขียนโปรแกรมควบคุมตามแผนหลักสูตรที่วางไว การใหโจทยปญหา การทํางานเปนทีม และ

การแขงขันเพื่อไหวพริบดวยน้ําใจนักกีฬา เพราะหลักสูตรเขียนขึ้นจากความตองการของผูเรียน และมีการพัฒนาอยู 

เสมอ อุปกรณที่ใชเปนตัวตอในกลองมาตรฐาน (Core Set) LEGO 45544 

  

 

 

 

หมายเหต ุ: หลักสูตรนี้ตองการใหผูรับการอบรมไดปฎิบัติจริง โดยนําเกมสการแขงขันในระดับโลก มาเปนเนื้อหาในการประลอง WRO2018 

 

  

ครั้ง เน้ือหาและรายละเอียด กิจกรรม 

1 พ้ืนฐาน : ชิ้นสวน LEGO การควบคุมพืน้ฐาน การดูแลบาํรุงรักษา การโหลดและการติดต้ังโปรแกรม 

การประกอบหุนยนตฐานเรียนรู (Robot Educator) 

การเชื่อมตอโปรแกรม  Configuring 

Blocks, LAB 

2 การเคลื่อนที่ : ชุดประกอบ Robot Educator เขียนโปรแกรมควบคุมการเคล่ือนที่หุนยนตวิ่งตรง 

วิ่งโคง และการเล้ียวแบบ Tank Move  

Straight Move, Curved Move, 

Tank Move, LAB 

3 การเคลื่อนยายวัตถุ : การเคล่ือนยายวตัถ ุการหยุดตามเสนและการหยุดแลวเคล่ือนที่เปนมุม Move Object, Stop at LINE 

Stop at Angle, LAB 

4 การหยุดเมื่อเจอวัตถุ : การหยุดในกรณีตางๆ การเขียนโปรแกรมผานหนาจอ EV3 (Brick 

Programming) 

Stop at Object, Brick 

Programming, LAB 

5 การทํางานแบบ Multitasking การทาํงานไปพรอมๆกัน หลายฟงกชั่น และการเขียนโปรแกรม

แบบ Loop 

Multitasking, Loop, LAB 

6 การวิ่งตามเสนตรง : เรียนรูคําส่ัง เขียนโปรแกรมแบบมีเง่ือนไข  Switch (ยายตําแหนงหัววัด) 

LAB : การแขงวิ่งตามเสน 

7 การตรวจสีวตัถุ : การเขียนโปรแกรมในการตรวจวัดสี แลวเชยีนเง่ือนไขแบบเง่ือนไขซอน Multiple Switch 

LAB : การเคล่ือนที่ ตามสี 

8 การตรวจวดัคา : การตัววัดคา การรับคาตัวแปรจากการสุม (Random) แสดงตัวอักษรบนหนา 

(text) 

Data Wires, Random, Sensor 

Blocks, text, LAB : 

9 การเขียนสมการควบคุม : การกําหนดตัวแปรแบบชวง การเขียนสมการควบคุมหุนยนต Range, Mathematics-Basic 

LAB : 

10 การควบคุมทิศทาง : การเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมระดับน้ํา (Gyro Rate) และควบคุมทิศ 

(Compare) 

Gyro Rate, Compare 

Variables LAB : 

11 การเชื่อมตอระหวางหุนยนต : การตรวจวัดดวยสี และการเชื่อมตอระหวางหุนยนต Colour Sensor-Calibrate 

Messaging, LAB : 

12 การสรางเงื่อนไขที่ซับซอน : การสรางเงือนไข การสรางสมการที่ซับซอน และการกําหนดตัวแปรชุด Logic, Mathematics-Advanced, 

Arrays, LAB : 



    
 
กําหนดการโครงการ : นวัตกรรมการเรียนรูแหงสยาม หุนยนต THAILAND 4.0  

ตอน: หุนยนต MINDSTORM (EV3 Core Set) For KID  นักเรยีนระดับมัธยม (ม.2-ม.5) 

 

วันที่ 10 มี.ค. 2561 

เวลา กิจกรรม  ผูรับผิดชอบ 

08.30-09.00 ลงทะเบียน   

  

  

  

 คณะวิศวกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

09.00-10.00 

  

เปดการอบรม และบรรยายพิเศษ การสรางแรงบันดาลใจในการเปนนักนวัตกร  

การเรียนรูระบบ STEM และการสรางหุนยนต การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

10.15-10.30 พัก ชา-กาแฟ 

10.30-12.00  แนะนําอุปกรณ ระบบกลไกเคร่ืองกล การประยุกตใชงาน LEGO EV3 

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารเที่ยง 

13.00-14.30 การออกแบบสรางหุนยนต LEGO `ใหมปีระสิทธิผลเพื่อการแขงขันภาระกิจ 

14.30-14.45 พัก ชา-กาแฟ 

14.45-15.45 การประกอบและการเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต EV3 

15.45-16.00 สรุปการเรียนรู  

 

วันที่ 11 มี.ค. 2561 

เวลา กิจกรรม  ผูรับผิดชอบ 

08.30-09.00 ลงทะเบียน   

  

  

  

 คณะวิศวกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

09.00-10.00 การประกอบและการเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต EV3 (ตอ) 

10.15-10.30 พัก ชา-กาแฟ 

10.30-12.00  การประลอง ทดสอบ ปรับแกไขโปรแกรม 

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารเที่ยง 

13.00-14.30 การระดมความคิดในการวิเคราะหเกมส เพื่อกําหนดยุทธศาสตรการแขงขัน 

14.30-14.45 พัก ชา-กาแฟ 

14.45-15.45 การประลอง 

15.45-16.00 สรุปการเรียนรู มอบใบประกาศ และปดโครงการอบรม 

 

หมายเหต ุ: 1) ผูรับการอบรมควรนําคอมพิวเตอรโนตบุคที่ลงโปรแกรมมาดวย 

  2) ไดใบประกาศการเขารับการอบรม 

 

 

  



    
 
นวัตกรรมหุนยนตสํารวจพ้ืนที่ ใชโปรแกรม Arduino (มัธยมปลาย)  วันที่ 10-11 มี.ค. 2561  

เน้ือหา : รูจักกับอาชีพนักนวัตกร ท่ีมีบทบาทสําคัญในการขับเคล่ือนนโยบายไทยแลนด ๔.๐ ระบบกลไกพื้นฐาน อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

พื้นฐาน การทํางานรวมกันระหวางระบบกลไกกับอุปกณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส การพัฒนาโปรแกรมดวย Arduino การประกอบเซนเซอร และเขียน

โปรแกรมดวย Arduino การพัฒนาหุนยนตทํางานอัตโนมัติ โดยใชหุนยนตหาทางออก (เขาวงกต) เปนตัวอยาง ฝกการประกอบ ทดสอบ และแขงขัน

หุนยนต  

สงที่คาดวาจะไดรับ: ผูเขารับการอบรมมีแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองสูการเปนนักนวัตกร มีความรู ความเขาใจ และประสบการณในการพัฒนา

หุนยนตดวย Arduino มีทักษะในการแกปญหาเฉพาะหนาผานการแขงขัน มีวินัย และมีน้ําใจนักกีฬา 

 

กําหนดการโครงการ : นวัตกรรมการเรียนรูแหงสยาม หุนยนต THAILAND 4.0  

ตอน: นวัตกรรมหุนยนตสํารวจพ้ืนที่ ใชโปรแกรม Arduino (มัธยมปลาย) 

 

วันที่ 10 มี.ค. 2561 

เวลา กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

08.30 – 09.00 ลงทะเบียน   

  

  

  

 คณะวิศวกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

09.00 – 10.00 เปดการอบรม และบรรยายพิเศษ “นักนวัตกร สําคัญอยางไรกับไทยแลนด ๔.๐” 

10.15 – 10.30 พัก รับประทานอาหารวาง 

10.30 – 12.00 “พื้นฐานกลไก สําหรับหุนยนตสํารวจพืน้ที”่ ประลองในการตอกลไกพื้นฐาน สําหรับหุนยนต 

12.00 – 13.00 พัก รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 “อุปกรณพื้นฐานในงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส”  

ประลองในการตอวงจร สําหรับใชงานหลอดไฟ และมอเตอรขั้นพื้นฐาน 

14.30 – 14.45 พัก รับประทานอาหารวาง 

14.45 – 15.45 “สรางหุนยนตบังคับมือ”  สรางหุนยนตที่ขับเคล่ือนดวยมอเตอรไฟฟา ดวยการบังคับมือ 

พรอมตกแตงตามความคิดสรางสรร 

15.45 – 16.00 สรุปองคความรูในวันแรก 

 

วันที่ 11 มี.ค. 2561 

เวลา กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

08.30 – 09.00 ลงทะเบียน   

  

  

  

 คณะวิศวกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

09.00 – 10.00 “พื้นฐานการพัฒนาโปรแกรมดวย Arduino”  

นําหุนยนตบังคับมือจากวันแรก เปล่ียนมาส่ังงานดวยโปรแกรม Arduino 

10.15 – 10.30 พัก รับประทานอาหารวาง 

10.30 – 12.00 “หุนยนตสํารวจพื้นที”่ ประกอบเซนเซอร และพัฒนาโปรแกรมทาํงานรวมกบัเซนเซอรในการ

เรียนรูเสนทาง  

12.00 – 13.00 พัก รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 “การแกปญหาการสํารวจพื้นที่ และกติกาการแขงขัน”  

แตละกลุมพัฒนาโปรแกรม พรอมทดสอบการทํางานของหุนยนต 

14.30 – 14.45 พัก รับประทานอาหารวาง 

14.45 – 15.45 “แขงขันหุนยนตสํารวจพื้นที่”  

แขงขัน และมอบรางวัล โดย อ.วิสุทธิ์, อ.ศุภชัย และ .... เปนกรรมการตัดสิน 

15.45 – 16.00 สรุปองคความรู มอบใบประกาศ และปดโครงการอบรม 

หมายเหต ุ: 1) ผูรับการอบรมควรนําคอมพิวเตอรโนตบุคที่ลงโปรแกรมมาดวย 

  2) ไดใบประกาศการเขารับการอบรม 

 



    
 
นวัตกรรมหุนยนตยานไฟฟา (ประถมปลาย) วันที ่17-18 มี.ค. 2561 

เน้ือหา : การสรางแรงบันดาลใจ และอาชีพที่เกี่ยวของกับการเรียน วิทย-คณิต/ ระบบกลไกเคร่ืองกล กลไกจับชิ้นงาน(Gripper) การทํางานรวมของ

ระบบ กลไก-ความดันลม-ไฟฟา/ พื้นฐานไฟฟา/Work Shop การสรางรถไฟฟาอยางงาย/ประลองวงจร /การเขียนแบบและอานแบบประกอบ/

Workshop การประกอบหุนยนตบังคับมือ/การทดสอบความสามารถของหุนยนตยานไฟฟา (Work Shop การประกอบหุนยนตสองตัว หุนยนตยาน

ไฟฟาและหุนยนต SID-V1MN) 

สิ่งที่จะได : การฝกการควบคุม การฝกคิดวิเคราะหอยางสรางสรรค/ไดรูจักการงานอาชีพและการใชเทคโนโลยี/ ได Work Shop ประกอบหุนยนตสอง

ตัว (นํากลับบานได) 

 

กําหนดการโครงการ : นวัตกรรมการเรียนรูแหงสยาม หุนยนต THAILAND 4.0  

ตอน: นวัตกรรมหุนยนตยานไฟฟา (ประถมปลาย) 

 

วันที่ 17 มี.ค. 2561 

เวลา กิจกรรม  ผูรับผิดชอบ 

08.30-09.00 ลงทะเบียน   

  

  

  

 คณะวิศวกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

09.00-10.00 

  

เปดการอบรม และบรรยายพิเศษ การสรางแรงบันดาลใจในการเปนนักนวัตกร การเรียนรูระบบ STEM 

และการสรางหุนยนต การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

10.15-10.30 พัก ชา-กาแฟ 

10.30-12.00  ระบบกลไกเคร่ืองกล การประยุกต Gripper จับชิ้นงาน (การทํางานรวมกันของระบบ กลไก ความดันลม 

ไฟฟา) 

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารเที่ยง 

13.00-14.30 พื้นฐานไฟฟา แหลงพลังงาน 

14.30-14.45 พัก ชา-กาแฟ 

14.45-15.45 การสรางรถไฟฟาอยางงาย การประลองวงจรไฟฟา 

15.45-16.00 สรุปการเรียนรู  

 

วันที่ 18 มี.ค. 2561 

เวลา กิจกรรม  ผูรับผิดชอบ 

08.30-09.00 ลงทะเบียน   

  

  

  

 คณะวิศวกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

09.00-10.00 การเขียนแบบและการอานแบบประกอบ ,การประกอบหุนยนตบังคับมือ 

10.15-10.30 พัก ชา-กาแฟ 

10.30-12.00  การประกอบและการประลอง 

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารเที่ยง 

13.00-14.30 การอภบิายภาระกิจ การทดสอบความเร็ว ทดสอบความคลองตัว 

14.30-14.45 พัก ชา-กาแฟ 

14.45-15.45 การประลอง 

15.45-16.00 สรุปการเรียนรู มอบใบประกาศ และปดโครงการอบรม 

 

หมายเหต ุ: 1) ไดใบประกาศการเขารับการอบรม 

 

  



    
 
นวัตกรรมหุนยนตระบบอัตโนมตัิในอุตสาหกรรม ดวยโปรแกรม LabVIEW (นักศึกษาและบุคคลทั่วไป) วันที่ 17-18 มี.ค. 2561 

 

เน้ือหา : รูจักกับอาชีพนักนวัตกรรม ที่มีบทบาทสําคัญในการขับเคล่ือนนโยบายไทยแลนด ๔.๐ ดวยการเขยีนโปรแกรมรวมกับ Mego Development 

Board / การใชงานตัวชวยเหลือตางๆ /แนะลักษณะ Data Flow Programming/ โดยการใชอุปกรณตางๆ บน Tools Palette /สวนประกอบใน 

Front Panel ,Block Diagram และการไหลของขอมูล (Data flow) / การใชงาน While Loop / การใชงาน For Loop/ การใชงาน Case Structure 

/การใชฟงคชั่น Structures /การใชฟงคชั่น Operation/ การใชฟงคชั่น Boolean ,Strings และ Numeric /การสราง Panel Design และจัดรูปแบบ

ตามลักษณะการใชงานที่เหมาะสม/ การพัฒนาโปรแกรมเชื่อมตออุปกรณเซนเซอรตรวจวัดอุณหภูมิ/การควบคุมแบบระบบปด (Close Loop Control) 

/ การพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณขับเร็วได /จากแสดงผลดวยจอ LCD /การพัฒนาระบบแจงเตือน /การพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติ และหุนยนต

ใหสามารถทํางานตามเง่ือนไขที่กําหนดได 

สงที่คาดวาจะไดรับ: ผูเขารับการอบรมไดแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองสูการ

เปนนักนวัตกร มีความรู ความเขาใจและประสบการณในการพัฒนาหุนยนตดวย

โปรแกรม LABVIEW มีทักษะในการแกปญหาเฉพาะหนาผานการประลอง 

วันที่ 17 มี.ค. 2561 

เวลา กิจกรรม  ผูรับผิดชอบ 

08.30-09.00 ลงทะเบียน   

  

  

  

 คณะวิศวกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

09.00-10.00 

  

เปดการอบรม และบรรยายพิเศษการสรางแรงบันดาลใจในการเปนนักนวัตกร และการสรางหุนยนต 

การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และการศึกษาแบบ STEM 

10.15-10.30 พัก ชา-กาแฟ 

10.30-12.00  หนวยที ่1 Introduction 

หนวยที ่2 Data flow and Basic Programming  

หนวยที ่3 Structures and Operation  

หนวยที ่4 Panel Design (Indication-Control) 

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารเที่ยง 

13.00-14.30 หนวยที ่5 Sensor for Robotic 

หนวยที ่6 Analog Signal, Digital Signal 

14.30-14.45  พัก ชา-กาแฟ 

14.45-15.45  หนวยที่ 7 Computer Vision Systems 

หนวยที ่ 8 Image Processing 

15.45-16.00 สรุปการเรียนรู  

 

วันที่ 18 มี.ค. 2561 

เวลา กิจกรรม  ผูรับผิดชอบ 

08.30-09.00 ลงทะเบียน   

  

  

  

 คณะวิศวกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

09.00-10.00 หนวยที ่9 ประกอบโครงสรางหุนยนต 

10.15-10.30 พัก ชา-กาแฟ 

10.30-12.00  หนวยที ่10 ติดต้ังวงจรไฟฟา+มอเตอร+ติดต้ังเซนเซอร,กลอง 

หนวยที ่11 พัฒนาโปรแกรมตามโจทยการแขงขัน 

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารเที่ยง 

13.00-14.30 หนวยที ่12 กิจกรรมการประลองหุนยนตเฝาระวังและการสํารวจ /มอบรางวัล  

14.30-14.45  พัก ชา-กาแฟ 

14.45-15.45  หนวยที่ 13 สอบประเมินผล / ความพงึพอใจ 

15.45-16.00 สรุปการเรียนรู มอบใบประกาศ และปดโครงการอบรม 

หมายเหต ุ: 1) ผูรับการอบรมควรนําคอมพิวเตอรโนตบุคที่ลงโปรแกรมมาดวย 2) ไดใบประกาศการเขารับการอบรม 



    
 
หุนยนตอัฉริยะรักษาความปลอดภัย ใช Arduino (อาชีวะ) วันที่ 24-25 มี.ค. 2561 

 

เน้ือหา: พื้นฐานภาษาซี+อาดูโน/ การประกาศตัวแปร while loop, for loop, if then else ,switch case การประกาศฟงกชั่น/ เรียกรูโครงสรางและ

การใชอาดูโน เร่ิมจากส่ัง LED ติดดับ,ทําไฟวิ่ง/ การรับ input digital/ analog ,output analog/การใชงานเซ็นเซอรโฟโต/ การใชงาน 7 segment , 

การใชงานการส่ือสารอนุกรม(serial)/ การใชงาน interrup,การใชงาน servo/ การควบคุมมอเตอร/ การควบคุมหุนยนตแมนนวล,การเขียนโปรแกรม

รับคําส่ังจากจอยมีสาย/ การควบคุมหุนยนตใหเปนระบบกึ่งอัตโนมัติ/ เตรียมการประลอง ชี้แจงกฏิกา เร่ิมเขียนโปรแกรม/ ซอม จูน ปรับแตงโปรแกรม/ 

ประลอง 

สงที่คาดวาจะไดรับ: ผูเขารับการอบรมมีแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองสูการเปนนักนวัตกร มีความรู ความเขาใจ และประสบการณในการพัฒนา

หุนยนตดวย Arduino มีทักษะในการแกปญหาเฉพาะหนาได 

 

กําหนดการโครงการ : นวัตกรรมการเรียนรูแหงสยาม หุนยนต THAILAND 4.0  

ตอน: นวัตกรรมหุนยนตอัฉรยิะรักษาความปลอดภัย ใช Arduino (อาชีวะ) 

 

วันที่ 24  มี.ค. 2561 

เวลา กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

08.30 – 09.00 ลงทะเบียน   

  

  

  

 คณะวิศวกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

09.00 – 10.00 เปดการอบรม และบรรยายพิเศษ “นักนวัตกร สําคัญอยางไรกับไทยแลนด ๔.๐” 

10.15 – 10.30 พัก รับประทานอาหารวาง 

10.30 – 12.00 “พื้นฐานกลไก สําหรับหุนยนตสํารวจพืน้ที”่ ประลองในการตอกลไกพื้นฐาน สําหรับหุนยนต 

12.00 – 13.00 พัก รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 “อุปกรณพื้นฐานในงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส”  

ประลองในการตอวงจร สําหรับใชงานหลอดไฟ และมอเตอรขั้นพื้นฐาน 

14.30 – 14.45 พัก รับประทานอาหารวาง 

14.45 – 15.45 “สรางหุนยนตบังคับมือ”  สรางหุนยนตที่ขับเคล่ือนดวยมอเตอรไฟฟา ดวยการบังคับมือ 

พรอมตกแตงตามความคิดสรางสรร 

15.45 – 16.00 สรุปองคความรูในวันแรก 

 

วันที่ 25  มี.ค. 2561 

เวลา กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

08.30 – 09.00 ลงทะเบียน   

  

  

  

 คณะวิศวกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

09.00 – 10.00 “พื้นฐานการพัฒนาโปรแกรมดวย Arduino”  

นําหุนยนตบังคับมือจากวันแรก เปล่ียนมาส่ังงานดวยโปรแกรม Arduino 

10.15 – 10.30 พัก รับประทานอาหารวาง 

10.30 – 12.00 “หุนยนตสํารวจพื้นที่” ประกอบเซนเซอร และพัฒนาโปรแกรมทาํงานรวมกบัเซนเซอรในการ

เรียนรูเสนทาง  

12.00 – 13.00 พัก รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 “การแกปญหาการสํารวจพื้นที่ และกติกาการแขงขัน”  

แตละกลุมพัฒนาโปรแกรม พรอมทดสอบการทํางานของหุนยนต 

14.30 – 14.45 พัก รับประทานอาหารวาง 

14.45 – 15.45 “แขงขันหุนยนตสํารวจพื้นที”่  

แขงขัน และมอบรางวัล โดย อ.วิสุทธิ์, อ.ศุภชัย และ .... เปนกรรมการตัดสิน 

15.45 – 16.00 สรุปองคความรู มอบใบประกาศ และปดโครงการอบรม 

หมายเหต ุ: 1) ผูรับการอบรมควรนําคอมพิวเตอรโนตบุคที่ลงโปรแกรมมาดวย 

  2) ไดใบประกาศการเขารับการอบรม 



    
 
STEM LEGO-B01K: หุนยนต MINDSTORM EV3 Education Set For KID Teacher (ครูและบุคลากรทางการศึกษา) วันที่ 24-25 มี.ค. 2561 

เน้ือหา : การสรางหุนยนต รวมกับการเขียนโปรแกรมควบคุม และเสริมวิชาการสอน เพื่อใหครูนําไปใชในการผลิตส่ือการเรียนรูตอไป (Core Set) 

LEGO 45544 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: หลักสูตรนี้ตองการใหผูรับการอบรมไดปฎิบัติจริง โดยนําเกมสการแขงขันในระดับโลก มาเปนเนื้อหาในการประลอง WRO2018 

 

 

 

ครั้ง เน้ือหาและรายละเอียด กิจกรรม 

1 พ้ืนฐาน : ชิ้นสวน LEGO การควบคุมพืน้ฐาน การดูแลบาํรุงรักษา การโหลดและการติดต้ัง

โปรแกรม การประกอบหุนยนตฐานเรียนรู (Robot Educator) 

การเชื่อมตอโปรแกรม  Configuring 

Blocks, LAB 

2 การเคลื่อนที่ : ชุดประกอบ Robot Educator เขียนโปรแกรมควบคุมการเคล่ือนที่หุนยนต

วิ่งตรง วิ่งโคง และการเล้ียวแบบ Tank Move  

Straight Move, Curved Move, 

Tank Move, LAB 

3 การเคลื่อนยายวัตถุ : การเคล่ือนยายวตัถุ การหยุดตามเสนและการหยุดแลวเคล่ือนที่เปน

มุม 

Move Object, Stop at LINE 

Stop at Angle, LAB 

4 การหยุดเมื่อเจอวัตถุ : การหยุดในกรณีตางๆ การเขียนโปรแกรมผานหนาจอ EV3 (Brick 

Programming) 

Stop at Object, Brick 

Programming, LAB 

5 การทํางานแบบ Multitasking การทาํงานไปพรอมๆกัน หลายฟงกชั่น และการเขียน

โปรแกรมแบบ Loop 

Multitasking, Loop, LAB 

6 การวิ่งตามเสนตรง : เรียนรูคําส่ัง เขียนโปรแกรมแบบมีเง่ือนไข  Switch (ยายตําแหนงหัววัด) 

LAB : การแขงวิ่งตามเสน 

7 การตรวจสีวตัถุ : การเขียนโปรแกรมในการตรวจวัดสี แลวเชยีนเง่ือนไขแบบเง่ือนไขซอน Multiple Switch 

LAB : การเคล่ือนที่ ตามสี 

8 การตรวจวดัคา : การตัววัดคา การรับคาตัวแปรจากการสุม (Random) แสดงตัวอักษรบน

หนา (text) 

Data Wires, Random, Sensor 

Blocks, text, LAB : 

9 การเขียนสมการควบคุม : การกําหนดตัวแปรแบบชวง การเขียนสมการควบคุมหุนยนต Range, Mathematics-Basic 

LAB : 

10 การควบคุมทิศทาง : การเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมระดับน้ํา (Gyro Rate) และควบคุมทิศ 

(Compare) 

Gyro Rate, Compare 

Variables LAB : 

11 การเชื่อมตอระหวางหุนยนต : การตรวจวัดดวยสี และการเชื่อมตอระหวางหุนยนต Colour Sensor-Calibrate 

Messaging, LAB : 

12 การสรางเงื่อนไขที่ซับซอน : การสรางเงือนไข การสรางสมการที่ซับซอน และการกําหนด

ตัวแปรชุด 

Logic, Mathematics-Advanced, 

Arrays, LAB : 



    
 
กําหนดการโครงการ : นวัตกรรมการเรียนรูแหงสยาม หุนยนต THAILAND 4.0  

ตอน: นวัตกรรมหุนยนต MINDSTORM EV3 Education Set For KID Teacher (ครูและบุคลากรทางการศึกษา) 

 

วันที่ 24 มี.ค. 2561 

เวลา กิจกรรม  ผูรับผิดชอบ 

08.30-09.00 ลงทะเบียน   

  

  

  

 คณะวิศวกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

09.00-10.00 

  

เปดการอบรม และบรรยายพิเศษ การสอน STEM Robotics การผลิตส่ือ และการวางแผนการสอน 

10.15-10.30 พัก ชา-กาแฟ 

10.30-12.00  แนะนําอุปกรณ ระบบกลไกเคร่ืองกล การประยุกตใชงาน LEGO EV3 

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารเที่ยง 

13.00-14.30 การออกแบบสรางหุนยนต LEGO `ใหทาํงานเต็มประสิทธิภาพ 

14.30-14.45 พัก ชา-กาแฟ 

14.45-15.45 การประกอบ และการเขยีนโปรแกรมควบคุมหุนยนต EV3 

15.45-16.00 สรุปการเรียนรู  

 

วันที่ 25 มี.ค. 2561 

เวลา กิจกรรม  ผูรับผิดชอบ 

08.30-09.00 ลงทะเบียน   

  

  

  

 คณะวิศวกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

09.00-10.00 การประกอบ และการเขยีนโปรแกรมควบคุมหุนยนต EV3 (ตอ) 

10.15-10.30 พัก ชา-กาแฟ 

10.30-12.00  การประลอง ทดสอบ บทเรียน 

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารเที่ยง 

13.00-14.30 การระดมความคิดและการประลองหาคาตัวแปร 

14.30-14.45 พัก ชา-กาแฟ 

14.45-15.45 การประลอง 

15.45-16.00 สรุปการเรียนรู มอบใบประกาศ และปดโครงการอบรม 

หมายเหต ุ: 1) ผูรับการอบรมควรนําคอมพิวเตอรโนตบุคที่ลงโปรแกรมมาดวย 

  2) ไดใบประกาศการเขารับการอบรม 

 

 

 

  



    
 
นวัตกรรมหุนยนตขนสงลําเลยีง (มธัยมตน) วันที่ 31-1 เม.ย.  2561 

เน้ือหา : การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และการศึกษาแบบ STEM การสรางแรงบันดาลใจ และอาชีพที่เกี่ยวของกับการเรียน วิทย-คณิต/ ระบบกลไก

เคร่ืองกล กลไกจับชิ้นงาน (Gripper) การทํางานรวมของระบบ กลไก-ความดันลม-ไฟฟา/ พื้นฐานไฟฟา/ Work Shop การประกอบวงจรไฟฟา/ 

ประลองวงจร / การเขียนแบบและอานแบบประกอบ/ Workshop การประกอบหุนยนตแบบวิ่งตามเสน/ การทดสอบความสามารถของหุนยนต (Work 

Shop 1.การประกอบวงจรไฟฟา 2.หุนยนต SID-V2FL) 

 

กําหนดการโครงการ : นวัตกรรมการเรียนรูแหงสยาม หุนยนต THAILAND 4.0  

ตอน: นวัตกรรมหุนยนตขนสงลําเลียง (มัธยมตน) 

 

วันที่ 31 มีนาคม 2561 

เวลา กิจกรรม  ผูรับผิดชอบ 

08.30-09.00 ลงทะเบียน   

  

  

  

 คณะวิศวกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

09.00-10.00 

  

เปดการอบรม และบรรยายพิเศษ การเรียนรูในศตวรรษที่ 21และการศึกษาแบบ STEM และการสราง

หุนยนต   

10.15-10.30 พัก ชา-กาแฟ 

10.30-12.00  ระบบกลไกเคร่ืองกล การประยุกต Gripper จับชิ้นงาน (การทํางานรวมกันของระบบ กลไก ความดันลม 

ไฟฟา) 

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารเที่ยง 

13.00-14.30 พื้นฐานไฟฟา การทํา Work Shop อุปกรณไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส 

14.30-14.45  พัก ชา-กาแฟ 

14.45-15.45  หลักการและแนวคิดในการควบคุมการเคล่ือนที่ใหอยูในแนวเสน 

15.45-16.00 สรุปการเรียนรู  

 

วันที่ 1 เมษายน  2561 

เวลา กิจกรรม  ผูรับผิดชอบ 

08.30-09.00 ลงทะเบียน   

  

  

  

 คณะวิศวกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

09.00-10.00 การเขียนแบบ และการอานแบบประกอบ ,การประกอบหุนยนตขนสงสําเลียง 

10.15-10.30 พัก ชา-กาแฟ 

10.30-12.00  การประกอบ และการประลองคาตัวแปรที่สงผล 

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารเที่ยง 

13.00-14.30 การอภบิายภาระกิจ การทดสอบความเร็ว ทดสอบความคลองตัว ทดสอบภาระกิจ 

14.30-14.45  พัก ชา-กาแฟ 

14.45-15.45  การประลอง การประเมินความรู 

15.45-16.00 สรุปการเรียนรู มอบใบประกาศ และปดโครงการอบรม 

หมายเหต ุ: 1) ผูรับการอบรมควรนําคอมพิวเตอรโนตบุคที่ลงโปรแกรมมาดวย 

  2) ไดใบประกาศการเขารับการอบรม 

 

 

 

 

  



    
 
หุนยนตระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม (LABVIEW+ Lattepanda) (นักศึกษาและบุคลากรทางอุตสาหกรรม) วันที่ 31 มีนาคม-1 เมษายน 2561 

 

เน้ือหา : การใชงาน LabVIEW เบื้องตน Tool & Component / การใชงาน Control & Indicator แนะนําเคร่ืองมือตางๆ การใชงานตัวชวยเหลือ

ตางๆ /ลักษณะ Data Flow Programming/ โดยการใชอุปกรณตางๆ บน Tools Palette /สวนประกอบใน Front Panel ,Block Diagram และการ

ไหลของขอมูล (Data flow) / การใชงาน While Loop / การใชงาน For Loop/ การใชงาน Case Structure /การใชฟงคชั่น Structures /การใช

ฟงคชั่น Operation/ การใชฟงคชั่น Boolean ,Strings และ Numeric /การสราง Panel Design / ขอมูลชนิดแบบพิเศษ การใชงาน Array & Cluster 

/ขอมูลแบบ EnumและType Def./ การใชงาน Loop, Condition และ Sub VI/ การใชงาน While Loop / การใชงาน For Loop/ การใชงาน Case 

Structure / การสราง Sub VI แนะการทํา Sub VI/การเชื่อมตอ LabVIEW กับ Hardware/ แนะนําการเชื่อมตอ LabVIEW กับ Comport กับ

คอนโทรลเลอรบอรดเพื่อรับสงขอมูล/ การเชื่อมตอกลอง และพัฒนาโปแกรม Image Processing พื้นฐาน / ทดลองการสรางโปรแกรม Data 

Acqusition / การทดลองพัฒนาหุนยนตเฝาระวังและการสํารวจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ LattePanda miniPC 

 

สงที่คาดวาจะไดรับ: ผูเขารับการอบรมไดแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองสูการเปนนักนวัตกร มีความรู ความเขาใจและประสบการณในการพัฒนา

หุนยนตดวยโปรแกรม LABVIEW มีทกัษะในการแกปญหาเฉพาะหนาผานการประลอง 

 

  



    
 
กําหนดการโครงการ : นวัตกรรมการเรียนรูแหงสยาม หุนยนต THAILAND 4.0  

ตอน: นวัตกรรมหุนยนตระบบอัตโนมตัิในอุตสาหกรรม (LABVIEW+ Lattepanda)/ นักศึกษาและบุคคลทั่วไป 

  

วันที่ 31 มีนาคม 2561 

 

 

วันที่ 1 เมษายน 2561 

เวลา กิจกรรม  ผูรับผิดชอบ 

08.30-09.00 ลงทะเบียน   

  

 คณะวิศวกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

  

  

09.00-10.00 หนวยที ่9 ประกอบโครงสรางหุนยนต 

10.15-10.30 พัก ชา-กาแฟ 

10.30-12.00  หนวยที ่10 ติดต้ังวงจรไฟฟา+มอเตอร+ติดต้ังเซนเซอร,กลอง 

หนวยที ่11 พัฒนาโปรแกรมตามโจทยการแขงขัน 

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารเที่ยง 

13.00-14.30 หนวยที ่12 กิจกรรมการประลองหุนยนตเฝาระวังและการสํารวจ /มอบรางวัล  

14.30-14.45  พัก ชา-กาแฟ 

14.45-15.45  หนวยที่ 13 สอบประเมินผล / ความพงึพอใจ 

15.45-16.00 สรุปการเรียนรู มอบใบประกาศ และปดโครงการอบรม 

 

หมายเหต ุ: 1) ผูรับการอบรมควรนําคอมพิวเตอรโนตบุคที่ลงโปรแกรมมาดวย 

  2) ไดใบประกาศการเขารับการอบรม 

 

เวลา กิจกรรม  ผูรับผิดชอบ 

08.30-09.00 ลงทะเบียน   

  

  

  

 คณะวิศวกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

09.00-10.00 

  

เปดการอบรม และบรรยายพิเศษการสรางแรงบันดาลใจในการเปนนักนวัตกร และการสรางหุนยนต 

การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และการศึกษาแบบ STEM 

10.15-10.30 พัก ชา-กาแฟ 

10.30-12.00  หนวยที ่1 Introduction 

หนวยที ่2 Data flow and Basic Programming  

หนวยที ่3 Structures and Operation  

หนวยที ่4 Panel Design (Indication-Control) 

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารเที่ยง 

13.00-14.30 หนวยที ่5 Sensor for Robotic 

หนวยที ่6 Analog Signal, Digital Signal 

14.30-14.45  พัก ชา-กาแฟ 

14.45-15.45  หนวยที่ 7 Computer Vision Systems 

หนวยที ่ 8 Image Processing 

15.45-16.00 สรุปการเรียนรู  
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