2. แคมป์ หุ่นยนต์ …สาหรับนักเรียน
ในปั จจุบนั เทคโนโลยีดา้ นหุ่ นยนต์กาลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง ทั้งการประยุกต์ใช้กบั
อุ ต สาหกรรม และในครั ว เรื อน อี ก ทั้ง การครอบคลุ ม ถึ ง การใช้ ง านเพื่ อ ความบัน เทิ ง ประกอบกับ
สถาบันการศึ ก ษาในประเทศไทย หลายสถาบัน ได้รับ รางวัล ด้า นหุ่ นยนต์ ในระดับ โลกอย่า งต่ อ เนื่ อ ง
วิทยาลัย CITE มหาวิทยาลัยธุ รกิ จบัณฑิตย์ ถื อเป็ นหนึ่ งในสถาบันที่มีชื่อเสี ยง ด้านการสร้ างสรรค์หุ่นยนต์
ในระดับชาติ โดยได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ระดับชาติหลายรายการ เช่ น ได้รับรางวัลชนะเลิ ศรายการ
แข่งขันหุ่นยนต์ ABU Robot ประเทศไทยถึง 7 สมัย
ผศ.ดร.ณรงค์เดช กีรติพรานนท์ คณบดีและอาจารย์ที่ปรึ กษาชมรมหุ่ นยนต์ จึงได้จดั โครงการแคมป์
หุ่ นยนต์ข้ ึน เพื่อเผยแพร่ ความรู ้ดา้ นหุ่ นยนต์ให้กบั นักเรี ยนระดับมัธยมปลายและอาชี วะ โดยในโครงการนี้
นักเรี ยนจะได้มีโอกาส สัมผัสกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ โดยตรง ผ่านทางการออกแบบ สร้างสรรค์ และควบคุม
หุ่ นยนต์ดว้ ยตนเอง อันจะก่อให้เกิดความกระตือรื อร้นในการเรี ยนรู ้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ในอนาคต และเป็ น
การใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
ผู้เข้ าร่ วมโครงการ
- นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประมาณ 30-50 คน/รอบ
ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม
- หุ่ นยนต์เบื้องต้นโดยใช้หุ่นยนต์ mbot 1 วัน เรี ยนรู ้เขียนโปรแกรมสั่งงานคาสั่งพื้นฐานและสนุ ก
กับเกมส์ การแข่งขัน การใช้เซ็นต์เซอร์ ในการเดินตามเส้น ตรวจจับวัตถุ การเขียนโปรแกรมพื้นฐาน สนุ ก
กับการแข่งขันกับโจทย์ที่ได้รับ
- การสร้างหุ่นยนต์ mbot และอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น: 2 วัน เรี ยนรู ้พ้นื ฐานการสร้างหุ่ นยนต์ การใช้
เครื่ องมื อช่ างเบื้ องต้น การเจาะ การตัด การออกแบบโครงสร้ างหุ่ นยนต์ ฯลฯ รวมถึ งการติ ดตั้งเชื่ อมต่ อ
อุ ปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ เข้ากับ Sensor และระบบควบคุ ม โดยเขี ยนโปรแกรมควบคุ มหุ่ นยนต์ด้วยบอร์ ด
Arduino

1. แนะแนวอาชีพ STEM โดยทูต STEM สสวท.
การบรรยายสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพด้าน STEM สไตล์ TED Talk โดยทูต STEM
ของ สสวท. และ British Council ที่ผา่ นการ บรรยาย ให้กบั นักเรี ยนชั้นมัธยมปลายหลายร้อยคน ทั้งในงาน
Thailand STEM Festival และงานสัปดาห์วทิ ยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ดร.เนื่องวงศ์ ทวยเจริ ญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

7. Chatbot and AI Fundamental
เรี ย นรู ้ ห ลัก การเบื้ อ งต้น ของปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ การเรี ย นรู ้ ข องเครื่ อ งจัก ร วิ ธี ก ารสร้ า ง Chatbot
การสั่งงานให้ Chatbot เรี ยนรู ้ การปฏิสัมพันธ์กบั Chatbot และคาสั่งที่เกี่ยวข้อง การเพิ่มคาศัพท์ในการเรี ยนรู ้
ของ Chatbot

6. Principle Infographic with PowerPoint
หลักการสร้างอินโฟกราฟิ ก รู ปทรง การใช้เลือกใช้สี การแปลงข้อมูลจากข้อความ ตัวเลข ให้เป็ น
สั ญ ลัก ษณ์ การเลื อ กใช้ป ระเภทของกราฟิ กให้ เ หมาะสมกับ ประเภทข้อ มู ล การก าหนดขนาดของสื่ อ
ที่เหมาะสมกับผูร้ ับสาร การสร้างอินโฟกราฟิ กด้วยโปรแกรม PowerPoint

5. Basic Mobile App Development
นักเรี ยนจะได้เรี ยนรู ้การสร้าง Mobile App จากโปรแกรม App Invertor ของ MIT มหาวิทยาลัยด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ดีที่สุดของโลก ที่ทาให้เรื่ องการ พัฒนา Mobile App เป็ นเรื่ องง่ายโดยไม่ตอ้ งเรี ยนรู ้การ
เขียนโปรแกรมมาก่อน เช่ น การสร้ างภาพวาด การสร้ างหน้าจอ การสร้ างแอป การระบุตาแหน่ งที่อยู่ การ
สร้างบล็อก (Block) และ การทางาน (Procedure) เพื่อใช้ในการสัง่ งานแอป

4. Board Game แบบจาลองการแก้ ปัญหาทางธุรกิจ
กิจกรรมการจาลองสถานการณ์การบริ หารชัพพลายเชน (SC Management Simulation) โดยจาลอง
เกมส์ให้เป็ นเรื่ องของการบริ หารงานองค์กร เกมนี้ถูกพัฒนาโดย ภาควิชาการบริ หารสโลน (Sloan School of
Management) แห่ งสถาบันเอ็มไอที (MIT) มีชื่อว่า “Beer Game / เบียร์ เกม” และเบียร์ เกมนี้ ได้ถูกนามาเล่น
ในการฝึ กอบรมบุคลากรทัว่ โลก เกมนี้ เป็ นเกมสาหรับฝึ กอบรมการผลิ ตและการกระจายสิ นค้า พยายามทา
ให้ตน้ ทุนของทีมตนเองนั้นต่าที่สุด

3. Internet of Things : Smart Home Workshop
สนุ กไปกับการสร้ างอุปกรณ์ สาหรับบ้านอัจฉริ ยะที่สามารถเปิ ดปิ ดไฟได้ดว้ ยโทรศัพท์มือถื อ ใน
การอบรมนี้ นักเรี ยนจะได้เรี ยนรู ้ พ้ืนฐานการต่อวงจร อิ เล็กทรอนิ กส์ บนบอร์ ดที่ มากความสามารถอย่าง
Raspberry Pi และเขี ย น โปรแกรมเพื่ อควบคุ มวงจรด้วยโทรศัพ ท์เคลื่ อ นที่ Android ด้วยการปฏิ บตั ิ จ ริ ง
กับอุปกรณ์จริ งหากนักพัฒนาต้องการต่อยอด เพื่อพัฒนา โครงงาน IoT : Internet of Things ที่ก็สามารถเพิ่ม
การเรี ยนรู ้การเขียนโปรแกรมภาษา C ควบคุม Arduino และการพัฒนาโครงงานที่มีการรับค่าผ่านเซนเซอร์
และActuator รวมถึงการเชื่อมต่อกับ Cloud ของ Amazon Web Service

9. Excel for Business
การใช้งานโปรแกรม Excel เพื่อสร้ างตารางข้อมูล การคานวณข้อมูลสาหรับตาราง การใช้สร้าง
Pivot Table การปรับปรุ งข้อมูลใน Pivot Table เพื่อแสดงผลข้อมูลเชิ งลึก การจัดกลุ่มข้อมูลใน Pivot Table
การสร้าง Pivot Chart

8. Coding with Python
เรี ยนรู ้หลักการในการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ด้วยคาสั่งภาษา Python คาสั่งในการทางานประเภท
ของตัวแปร ไฟล์ การเขียนประโยคสัญลักษณ์ สาหรับการสั่งงาน การเรี ยกใช้งานฟั งก์ชนั โครงสร้ างการ
ทางานแบบทางเลือก โครงสร้างการทางานแบบทาซ้ า

รายละเอียดหัวข้ ออบรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 084-642-4983, 029547300 ต่อ 594
กรุ ณาส่ งใบสมัครกลับมาที่ Bunchai.sae@dpu.ac.th โทรสาร 02-954-7356
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