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ค่ายหุ่นยนต์ครู เอม็เทค – สสวท. 
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วันที ่๑๓ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. รังสิต ปทุมธานี 
 

ความเป็นมา 
ปัจจุบันประเทศไทยมีความตื่นตัวในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมากขึ้น เพื่อให้สามารถรับมือกับการแข่งขันด้าน

เศรษฐกิจที่จะรุนแรงขึ้นในศตวรรษที่ ๒๑ ประเทศไทยเองมุ่งเน้นพัฒนาประเทศให้มีความทันสมัย มีรายได้มากขึ้น และก้าว
พ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ภายใต้โมเดล “Thailand 4.0” โดยการจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่  
“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ได้นั้น จ าเป็นต้องสร้างคนให้มีทักษะในด้านต่างๆมากขึ้น การศึกษาจึงต้องเร่ง
ด าเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ให้กับเด็กไทย ให้เข้าก้าวสู่ Thailand 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม อาทิเช่น การส่งเสริมการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และ วิศวกรรมศาสตร์ให้ทันองค์ความรู้ในโลกยุคใหม่ มีการเรียนเฉพาะ
เรื่องที่ส าคัญ ๆ และเรียนให้รู้อย่างลึกซึ้ง ทั้งนี้อาจเกิดวิชาใหม่ ๆ เช่น Computing ที่จะเป็นการเรียนเกี่ยวกับโปรแกรม ที่ใช้
ควบคุมการท างานของเครื่องจักร เครื่องกล เพื่อให้เด็กสร้างนวัตกรรมและรู้เท่าทันเทคโนโลยี ความรู้เรื่องวิศวกรรมศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ ที่จะน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมได้ในท่ีสุด  

 

Robotics เป็นศาสตร์ที่รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และ วิศวกรรมศาสตร์แขนง
ต่าง ๆ (วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มาใช้ในการออกแบบและสร้างระบบหุ่นยนต์เพื่อให้
ระบบนั้น ๆ มีความสามารถในการท างานที่ต้องการได้อย่างฉลาดและอัตโนมัติ  ซึ่งจ าเป็นต้องน าข้อมูลต่าง ๆ เช่นข้อมูลที่
อาจจะได้รับจากเซ็นเซอร์มาวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อให้ระบบมีความสามารถในการคิดและตัดสินใจที่จะท างานนั้น ๆ ให้
ส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ในการนี้ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค สวทช.) ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) เล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาครู ซึ่งจะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้สู่เด็กๆต่อไปได้ จึงได้จัดกิจกรรม 
“ค่ายหุ่นยนต์ครู เอ็มเทค – สสวท.” ขึ้น โดยมุ่งหวังจะส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ในศาสตร์ด้าน Robotics ในระดับ
โรงเรียน ก่อนที่เด็กๆจะก้าวสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อไปด้วยพื้นฐานที่ดี และเป็นทรัพยากรบุคคลที่สามารถสร้าง
นวัตกรรมใหม่ได้ในอนาคต 
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กิจกรรมในครั้งนี้จะเน้นไปที่ทฤษฎีพื้นฐานเบื้องต้นทางด้าน  hardware and software, การเขียน program 
พื้นฐานโดยใช้บอร์ด Arduino, การออกแบบกลไกทางกลอย่างง่ายและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบนั้น 
ๆ, การควบคุมกลไกต่าง ๆ จากการน าข้อมูลจากเซ็นเซอร์มาวิเคราะห์และประมวลผล, การท าวิจัยและหาข้อมูลเพื่อน ามาใช้
ในการออกแบบและสร้างต้นแบบอย่างง่าย เนื่องจากศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ Robotics มีความหลากหลายและมีเนื้อหาค่อนข้าง
กว้างเพราะการออกแบบและสร้างระบบหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติที่จะตอบปัญหาเฉพาะเรื่องจ าเป็นต้องใช้ความรู้เฉพาะใน
แต่ละเรื่องที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งด้วยระยะเวลาที่จ ากัดและพื้นฐานของครูอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความแตกต่างกัน ท า
ให้เนื้อหาของการกิจกรรมค่ายจะครอบคลุมแค่บางเรื่องของศาสตร์แขนงต่าง ๆ  อย่างไรก็ตามเนื้อหาการอบรมถูกออกแบบให้
ครูอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีพื้นฐานบางอย่างที่จ าเป็นท่ีสามารถน าความรู้เหล่านี้ไปใช้ต่อยอดการเรียนการสอนในอนาคตได้  

 

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมครั้งนี้ต้องการให้ครูอาจารย์ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ได้เข้าใจถึงกระบวนการบูรณาการศาสตร์แขนง
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการออกแบบและสร้างต้นแบบท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถและความเข้าใจ
ของเด็กนักเรียนผ่านการเรียนการสอนแบบ project based ได้ 
 

วัตถุประสงค ์

 เพื่อวางรากฐานการพัฒนาก าลังคนด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รองรับการเติบโตของ
ภาคอุตสาหกรรมและบริการของประเทศ 

  ส่งเสรมิการเรียนการสอนของครอูาจารย์ ให้สามารถเป็นผู้สอนถ่ายทอดความรู้ และเป็นก าลังส าคญัในการส่งเสรมิ
การพัฒนาการเรียนการสอนวิศวกรรมศาสตร์ในช่ัวโมงเรยีน ตลอดจนโครงงานวิทยาศาสตรด์้าน Robotics ต่อไป 

 สร้างเครือข่ายครผูู้สนใจในศาสตรด์้าน Robotics และระบบ Automation 
 

ระยะเวลากิจกรรม 
การจัดกิจกรรมครั้งนี้จัดในรูปแบบค่าย ๕ วัน ระหวา่งวันท่ี ๑๓ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

 

วิทยากร 
วิทยากรหลักเป็นนักวิจัยในสังกัดของ ศูนย์เทคโนโลยโีลหะและวัสดแุห่งชาติ สวทช. อันประกอบด้วย 

 ดร.จอมขวัญ มั่นแน ่
นักวิจัยห้องปฏิบัติการการออกแบบและแก้ปัญหาอุตสาหกรรม 

 ดร.สิทธิกร ลาภาพงศ์  
นักวิจัยห้องปฏิบัติการการออกแบบและแก้ปัญหาอุตสาหกรรม 

 ดร.อนุสรณ์ เอ่ียมฤกษ์ศิริ 
นักวิจัยห้องปฏิบัติการระบบอัตโนมัติส าหรับกระบวนการทางวัสดุ 

 

หลักสูตรกิจกรรมค่าย  
วันที่ ๑๓ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

เป้าหมายของการอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้พื้นฐานทางด้าน mechatronics และ robotics ซึ่งประกอบไป
ด้วย mechanics, electronics, และ programming เพื่อให้ผู้อบรมสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์สื่อ
การเรียนการสอนแบบ Project-based learning ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรอบรมในครั้งนี้ถูกออกแบบให้ผู้อบรมมี
ความเข้าใจการเรียนและสอนแบบบูรณาการที่สามารถน าความรู้จากกลุ่มหลากหลายสาระวิชามาออกแบบโครงงาน
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วิทยาศาสตร์เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนากระบวนการคิดแบบเป็นระบบ สามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหา 
ปรับปรุง หรือพัฒนาสิ่งใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาที่ถูกตั้งไว้ 
 

กิจกรรมการอบรมจะเปดิโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอการออกแบบเครื่องยิงลูกบอลแบบ projectile ซึ่งต้องมี
ความสามารถในการยิงลูกบอลไดห้ลายประเภท (มวลต่างกัน) และสามารถยิงลงตะกร้าที่มีการเคลื่อนที่ไปมาด้วยความเร็ว
ต่างกัน ซึ่งเป้าหมายของกิจกรรมเหล่านี้คือ 

 

 การทบทวนพื้นฐานการเขียนโปรแกรมใช้งานบอร์ด Arduino  

 การเขียนโปรแกรมใช้งานการเชื่อมต่อระบบต่าง ๆ เช่น serial communication และ Wi-Fi 

 การเขียนโปรแกรมการตดิต่อสื่อสารระหว่าง controller เพื่อรับค่า sensors  

 การออกแบบระบบกลไกอย่างง่าย 

 การสร้างแบบจ าลองทางคณติศาสตร์และการค านวณทางฟิสิกส์พื้นฐาน 

 การท า feedback control อย่างง่ายเพื่อปรับความเร็วในการยงิลูกบอลให้สัมพันธ์กับน้ าหนักและระยะความหา่ง
ของต าแหน่งเป้าท่ีเปลี่ยนไป 

  
โดยกิจกรรมจะแบ่งเป็น ๓ ระยะ ดังนี้ 

๑. ทบทวนความรู้ Programing 
ในการอบรมในครั้งนีห้ลักสตูรการอบรมจะเน้นพื้นฐานการเขียนโปรแกรมผ่านบอร์ด Arduino โดยใช้ Arduino 
Software (IDE) เนื่องจาก Arduino เป็น microcontroller ที่ได้รบัความนิยมเนื่องจากถูกพัฒนาใหง่้ายต่อการเขียน
โปรแกรม สะดวกในการใช้ มี function พื้นฐานหลายอย่างที่ประกอบมาในตัวบอร์ด เป็น open-source และราคา
ไม่แพง ท าให้เป็นที่นิยม และผู้ใช้สามารถหาตัวอย่างการเขียนโปรแกรมซึ่งมีผู้ใช้ท่านอื่น ๆ แชร์ไว้ใน internet อย่าง
แพร่หลาย แต่เนื่องจากผูเ้ข้าอบรมมีพื้นฐานทางการ programming อยู่แล้ว วันแรกของการอบรมจะเป็นการ
ทบทวนความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นต้องใช้ในการเขียนควบคุม controller หรือ microcontroller เพื่อใช้ในการรับค่า 
วิเคราะห์ ประมวลผลและสั่งการไปยังกลไกตา่ง ๆ  การเขียนโปรแกรมใช้งานการเชื่อมต่อระบบต่าง ๆ เช่น serial 
communication และ Wi-Fi และการติดต่อสื่อสารระหว่าง controller เพื่อรับค่า sensors เพื่อน าค่าเหลา่นั้นไป
ใช้ในการท า feedback control 

๒. การออกแบบกลไกอย่างง่ายและการสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 
กิจกรรมนี้ ผู้เข้าอบรมจะต้องออกแบบกลไกยิงลูกบอลที่สามารถยิงลูกบอลได้ถึงแม้ลูกบอลจะมีน้ าหนักต่างกันด้วย
ความเร็วต่างกัน โดยลูกบอลจะตอ้งยิงให้ไปลงตะกรา้ที่เคลื่อนทีไ่ปมาด้วยความเร็วที่ตา่งกัน ดังท่ีแสดงในรูปที่ ๑ 

 

 
รูปที่ ๑ รูปแบบต าแหน่งกลไกยิงและตะกร้า 
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โดยผู้เข้าอบรมจะต้องเขียนโปรแกรมรับข้อมลูต าแหน่งและเวลาของตะกร้าจาก controller อีกตัวหนึ่งผ่าน serial 
communication นอกจากน้ีผู้เข้าอบรมยังจ าเป็นต้องสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์และการค านวณทางฟิสิกส์
เพื่อหาความเร็วของลูกบอลแตล่ะชนิด เพื่อสั่งการยิงให้สัมพันธ์กับความเร็วตะกร้าที่เปลี่ยนไป 

๓. การท า feedback control 
ในกิจกรรมนี้ ผูเ้ข้าอบรมจะต้องเขยีนโปรแกรมเพื่อรับข้อมลูการตกของลูกบอลที่ยิงไป เพื่อน ามาปรบัความเร็วการยิง
ของลูกบอลแต่ละชนิดให้สมัพันธ์กับการเคลื่อนที่ของตะกร้าดังที่แสดงในรูปที่ ๒ 
 

 
รูปที่ ๒ รูปแบบต าแหน่งกลไกยิงและตะกร้าในการท า feedback control 

 

ในกิจกรรมนีผู้้เข้าอบรมจะไม่ทราบว่าจะจับฉลากไดลู้กบอลประเภทไหนจนกว่าจะถึงการแข่งขัน ดังนั้นผู้เข้าอบรม
จ าเป็นต้องจะต้องเขียนโปรแกรมพัฒนาการควบคุมความเร็วในการยิงให้สัมพันธ์กับน้ าหนักและต าแหน่งของตะกร้า
ซึ่งจะเปลีย่นไปเรื่อยๆ โดยโปรแกรมนี้จะต้องสามารถควบคุมการปรับความเร็วการยิงลูกบอลได้อย่างอัตโนมัติ ดังนั้น
ผู้เข้าอบรมจะต้องเขียนโปรแกรมเพื่อรับข้อมูลต าแหน่งตกของลูกบอลและต าแหน่งตะกร้าผ่านการส่งข้อมูล Wi-Fi 
เพื่อน าไปพัฒนาโปรแกรมควบคมุการยิงลูกบอลได้อยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

ก าหนดการค่าย 
วันที ่๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ ลงทะเบียน 

๐๙.๐๐-๐๙.๑๐ กล่าวต้อนรับ โดย ดร.นิรุตต์ นาคสุข 

  ผู้อ านวยการหน่วยวิจัยการออกแบบและวิศวกรรม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 

๐๙.๑๐-๐๙.๒๕ พิธีเปิดค่าย 

  โดย ผู้แทน จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

๐๙.๒๕-๐๙.๓๐ ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเป็นท่ีระลึก 

๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ แนะน าบอร์ด Arduino ติดตั้งโปรแกรม Arduino IDE 

  การใช้งานโปรแกรมเบื้องต้น และการตรวจสอบบอร์ด ก่อนใช้งาน 

๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ พักรับประทานอาหารว่าง 

๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ การเขียนโปรแกรมใช้งาน Serial Communication and Wi-Fi Communication 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ การเขียนโปรแกรมใช้งาน Digital Input 

  การเขียนโปรแกรมใช้งาน Analog Output  
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๑๔.๓๐.๑๔.๔๕ พักรับประทานอาหารว่าง 

๑๔.๔๕-๑๖.๓๐ การเขียนโปรแกรมใช้งาน Analog Input 

๑๖.๓๐-๑๖.๔๕ แนะน าสถานท่ีและความปลอดภัย  

  โดย เจ้าหน้าท่ีบริหารอาคาร ฝ่ายบริหารบ้านวิทยาศาสตร์ สวทช. 

๑๖.๔๕-๑๘.๓๐ แบบฝึกหัด 

๑๘.๓๐-๒๐.๐๐ พักรับประทานอาหารเย็น 

๒๐.๐๐-๒๐.๓๐ เก็บกระเป๋าเดินทาง และเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย  
 

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ รับประทานอาหารเช้า 

๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ ทบทวนทฤษฎีทางคณิตศาสตร์, ฟิสิกส์และวิศวกรรมศาสตร์ 

ทีใ่ช้ในการสร้างอุปกรณ์ยิงลูกบอลโปรเจคไทล์ 

๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ พักรับประทานอาหารว่าง 

๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม motor และการเขียนโปรแกรม ควบคุมมอเตอร์ด้วย L298 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ ออกแบบกลไกการยิงลูกบอลแบบโปรเจคไทล์ 

๑๔.๓๐.๑๔.๔๕ พักรับประทานอาหารว่าง 

๑๔.๔๕-๑๖.๓๐ ประกอบกลไกการยิงลูกบอลแบบโปรเจคไทล์ 

๑๖.๓๐-๑๘.๐๐ ทดสอบการท างานของกลไกท่ีออกแบบไว้ 

๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ พักรับประทานอาหารเย็น 

๑๙.๐๐-๒๑.๐๐ ทดสอบการท างานของกลไกท่ีออกแบบไว้ 

 

วันที ่๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ รับประทานอาหารเช้า 

๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ การสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์และการค านวณทางฟิสิกส์ 

๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ พักรับประทานอาหารว่าง 

๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ การเขียนโปรแกรมควบคุมความเร็วในการยิงให้สัมพันธ์กับความเร็วการเคลื่อนที่ของตะกร้า 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ ทดสอบการท างานของความเร็วการยิงลูกบอลเทียบกับแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่สร้างไว้ 

๑๔.๓๐.๑๔.๔๕ พักรับประทานอาหารว่าง 

๑๔.๔๕-๑๖.๓๐ ปรับแก้โปรแกรมที่พัฒนาไว้ให้สามารถยิงลูกบอลลงในตะกร้า 

๑๖.๓๐-๑๘.๐๐ MTEC – IPST Robot Contest #1: การแข่งขันการยิงลูกบอล 

๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ พักรับประทานอาหารเย็น 

๑๙.๐๐-๒๑.๐๐ ปรับแก้โปรแกรมหรือกลไกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อเตรียมการท า feedback control 
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วันที ่๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ รับประทานอาหารเช้า 

๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ ทบทวนการเขียนโปรแกรมรับส่งข้อมูลผ่าน Wi-Fi 

  ระบบควบคุมย้อนกลับ (feedback control) 

๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ พักรับประทานอาหารว่าง 

๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ ระบบควบคุมย้อนกลับ (feedback control) 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ การเขียนและใช้งานโปรแกรมย่อย (Function) 

๑๔.๓๐.๑๔.๔๕ พักรับประทานอาหารว่าง 

๑๔.๔๕-๑๘.๐๐ พัฒนาระบบควบคุมโดยการปรับความเร็วในการยิงลูกบอลอัตโนมัติให้สัมพันธ์กับน้ าหนักลูกบอลและ 

ต าแหน่งตะกร้า 

๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ พักรับประทานอาหารเย็น 

๑๙.๐๐-๒๑.๐๐ ทดสอบการท างานของโปรแกรมและกลไกท่ีออกแบบไว้ 

 

วันที ่๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  

๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ รับประทานอาหารเช้า 

๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ ปรับแก้และทดสอบการท างานของโปรแกรมและกลไกท่ีออกแบบไว้ 

๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ พักรับประทานอาหารว่าง 

๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ ปรับแก้และทดสอบการท างานของโปรแกรมและกลไกท่ีออกแบบไว้ 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ MTEC – IPST Robot Contest #2: การแข่งขันการยิงลูกบอลแบบอัตโนมัติ  

๑๔.๓๐.๑๔.๔๕ พักรับประทานอาหารว่าง 

๑๔.๔๕-๑๗.๐๐ สรุปเนื้อหาอบรม  

๑๗.๐๐-๑๗.๑๕ พิธีปิดค่าย โดย ผู้แทน จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๑๗.๑๕-๑๗.๓๐ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 เป็นครูมัธยมศึกษา ที่ท าหน้าท่ีในการสอนวิชาการในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 มีความกระตือรือร้น ความสนใจ และความตั้งใจที่จะเรียนรูเ้กี่ยวกับ robotics and mechatronics  

 มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น ภาษา C, Python, Java, หรือภาษาอ่ืนๆ  

 มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์  เช่น มีความเข้าใจแผนผังอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

 มีความรู้พื้นฐานการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายได ้

 ครูมัธยมศึกษาที่มีคุณสมบตัิเหมาะสม จะไดร้ับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ๕๐ ท่านเท่านั้น 
 

* สิ่งที่ต้องเตรียมมา : Notebook ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 7 เป็นอย่างนอ้ยและมี USB port อย่างน้อย ๒ ports 
* การเข้าพกั โปรดเตรียมผ้าเช็ดตวั แปรงสฟีัน ยาสีฟัน สบู่ แชมพูมาด้วย เพือ่ความสะดวกในการเข้าพกั 
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ค่าลงทะเบียน 

พิเศษ!! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ รับสมัครเพียง ๕๐ ท่าน เท่านั้น 
* สสวท.จะเป็นผู้ดูแลค่าใชจ้่ายในค่ายตลอด ๕ วัน ๔ คนื มูลค่ารวม ๑๕,๖๐๐ บาท/คน   อันได้แก่ ค่าอาหาร ค่าที่พกั ค่าวทิยากร ค่าเอกสารประกอบการอบรม 

ตลอดจนค่าอุปกรณ์ในการสร้างหุ่นและด าเนินกิจกรรม โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบค่าเดนิทางและค่าใชจ้่ายอื่นๆเอง 

 
การรับสมัคร 

ลงทะเบียนรับสมัครออนไลน์ที่ https://goo.gl/ev94hC 
 เปิดรับสมัครตั้งแต่บดันี้ – วันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยกรอกใบสมคัรออนไลนเ์ท่านั้น 

 ประกาศผลการคัดเลือก วันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ทางเว็บไซต์ http://oho.ipst.ac.th 

 ส่งแบบตอบรับการอบรม (เฉพาะผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก) ภายในวันท่ี ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (จะแจง้วิธีการตอบรับให้
ทราบในวันประกาศผลการคัดเลือก) 

 
เง่ือนไขการรับสมัคร 

 ผู้สมคัรต้องด าเนินการขออนุญาตต้นสังกัดด้วยตนเองและต้องไดร้ับอนุญาตจากหน่วยงานต้นสังกัดในการเข้ารับการ
อบรมทั้ง ๕ วันหากได้รับการคัดเลือก 

 ผู้สมคัรจะต้องน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของท่าน เพื่อนคร ู

 ในสถานศึกษาของตนเองและท้องถิ่น รวมทั้งร่วมงานกับ สสวท. ในการพัฒนาครู พัฒนาหลักสูตร สื่อ และ
กระบวนการจดัการเรียนรู ้

 สสวท. จะพิจารณาผู้ที่มีความเหมาะสมโดยการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นสิทธิ์ขาดของ สสวท. 

 สงวนสิทธ์ิมอบประกาศนียบัตร เฉพาะผู้เข้าร่วมกิจกรรมครบ ๕ วันเท่าน้ัน 
 
สถานทีจ่ัดกิจกรรม 

จัดและพักแรมที ่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. รังสติ ปทุมธาน ี
 
สอบถามรายละเอียดได้ที ่

ส่วนการสมัคร 
สาขาวิชาเทคโนโลยี  
สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
โทร. ๐๒ ๓๙๒ ๔๐๒๑ ต่อ ๓๔๐๘ (นายพนมยงค ์แก้วประชุม) 
Email: pkaew@ipst.ac.th 

ส่วนกจิกรรม 
ฝ่ายเผยแพรเ่ทคโนโลยี งานประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนัก 
ศูนย์เทคโนโลยโีลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) 
โทร.  ๐๒ ๕๖๔ ๖๕๐๐  ต่อ ๔๖๗๙  (นายอัครพล สร้อยสังวาลย์) 
E-mail: akrapols@mtec.or.th

mailto:akrapols@mtec.or.th
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แผนที่การเดินทาง 
สถานท่ีจัดกิจกรรมและที่พัก: บ้านวิทยาศาสตร์สริินธร สวทช. ปทุมธาน ี

 


