




   

โครงการอบรม RAIoT Reinvent อบรมบ่มเพาะเพ่ือพัฒนาครูสู่นักเรียน  

ภายใต้โครงการอบรมเพ่ือสร้างเครือข่ายบุคลากรทางการศึกษา 

และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ร่วมกับ  

สถาบันพัฒนาทักษะดิจิทัลเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรม (iMAKE) และ 

บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด 

 

ที่มาและความสำคัญ 

 ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาประเทศในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้าน

เศรษฐกิจ สังคม หรือแม้แต่ภาคอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศ ซึ่งประเทศไทยยังมีความขาดแคลนบุคลากรที่มี

ความรู้ความสามารถสูงที่จะไปตอบสนองภาคอุตสาหกรรมไปสู่ Thailand 4.0 และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้

ให้แก่นักศึกษาที่ศึกษาเกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรมได้อย่างเพียงพอ การที่จะไปสู่จุดมุ่งหมายดังกล่าวได้ ประเทศไทย

จำเป็นที่จะต้องเร่งสร้างบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง ที่เป็ นที่ต้องการของตลาดอุตสาหกรรม การ

สนับสนุนให้เยาวชนรุ่นใหม่หันมาสนใจศึกษาหาความรู้ทางด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่

ส่งผลให้สำเร็จตามเป้าหมายดังกล่าวได้ สถาบันการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียนจึงมีบทบาทสำคัญที่จะโน้มน้าวให้

เยาวชนเห็นความสำคัญ และเกิดความสนใจทางด้านเทคโนโลยี ให้มีความสามารถก้าวทัน เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น

อย่างก้าวกระโดดในยุคปัจจุบันได้ 

 จากความร่วมมือทางวิชาการในการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนในจังหวัดตากกับคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ สจล. รวมถึงโครงการ KMITL-ONE ที่รวม สจล.หนึ่งเดียวทั้งที่จังหวัดกรุงเทพมหานครและ

จังหวัดชุมพรเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งรวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากทางมหาวิทยาลัยสู่โรงเรียนในจังหวัดชุมพร และ

โรงเรียนในเขตจังหวัดภาคใต้ ทำให้เกิดโครงการอบรมถ่ายทอดองค์ความรุ้ RAIoT Reinvent   ภายใต้โครงการ

อบรมเพ่ือสร้างเครือข่ายบุคลากรทางการศึกษา และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ จึงมี



ความมุ่งหมายเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้จากระดับมหาวิทยาลัยไปสู่โรงเรียน ในโครงการอบรมนั้นจะมีการให้ความรู้

ทางด้านทฤษฎีควบคู่กับการลงปฏิบัติจริงในด้านของการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เบื้องต้น การพัฒนาอุปกรณ์ระบบสมองกลกฝังตัว ไอโอที หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ และการออกแบบสร้าง

นวัตกรรม เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาที่เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนใน

สถานศึกษา และนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาออกแบบนวัตกรรม แข่งขัน หรือเพื่อเป็นองค์ความรู้

พ้ืนฐานก่อนเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อไป อีกท้ังเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างหลักสูตรของทางมหาวิทยาลัย

รวมทั้งเครือข่ายที่ร่วมโครงการสำหรับการพัฒนาบุคลากรต่อไป โดยจัดเป็นโครงการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ใน

รูปแบบออนไลน์จำนวนสองวัน และทำการคัดเลือกเพ่ือเข้าร่วมการอบรมในรูปแบบออนไซต์ต่อไป 

วัตถุประสงค ์

1.1 ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจภาพรวม องค์ประกอบและตวัอย่างของระบบเอไอและไอโอที 

1.2 ผู้เข้าอบรมมีความรู้ เข้าใจในพื้นฐานของไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกิส์ สามารถคำนวณและใช้งานเคร่ืองมือใน

เบื้องต้นได ้

1.3 ผู้เข้าอบรมมีความรู้ เข้าใจในพื้นฐานและการพฒันาโปรแกรมของระบบสมองกลฝงัตัวในระบบไอโอทีเบื้องต้น 

โดยใช้ทักษะการเขียนโปรแกรม  

1.4 ผู้เข้าอบรมมีความรู้ เข้าใจในพื้นฐานของการออกแบบนวัตกรรมในรูปแบบสะเต็มศึกษาในเบื้องต้น 

กลุ่มเป้าหมาย 

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและคุณครู โดยมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 3 คนต่อหนึ่งโรงเรียน โดยผู้สมัคร

ต้องเป็นบุคลากรหรือนักเรียน โรงเรียนในจังหวัดตาก จังหวัดชุมพร และโรงเรียนในเขตจังหวัดภาคใต้ 

วันเวลาและรูปแบบการอบรม 

5 – 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

อบรมในระบบ ONLINE ผ่านแอพพลิเคชัน ZOOM  

สำหรับโรงเรียนที่มีความประสงค์หรือผ่านการคัดเลือกในการอบรมมีโอกาสที่จะได้เข้าร่วมการอบรมใน

ระบบ ONSITE ต่อไปโดยกำหนดการอบรมจะแจ้งต่อไปถัดจากการอบรมออนไลน์ 

ทั้งนี้นักเรียนหรือครูที่ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. 



ค่าลงทะเบียน   ไม่มีค่าจ่ายใช้จา่ย  ได้รับการจัดสรรงบและการสนับสนนุโครงการ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบนั

เทคโนโลยีเจา้คุณทหารลาดกระบัง และกลุ่มบริษัทในภาคอุตสาหกรรมที่ให้การสนับสนุน อาทิ สถาบนัพัฒนาทักษะดิจิทลั

เทคโนโลยีและการสรา้งนวัตกรรม (iMAKE) และบริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด 

 

ใบประกาศนียบัตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 

.สิ่งทีโ่รงเรียน  บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จะได้รับหลังจบโครงการ มีดังนี้  

- ใบประกาศนยีบัตรเมื่อจบหลักสูตร (ใบประกาศนียบัตรเข้าร่วม หรือ ใบประกาศนียบัตรผา่นเกณฑ์การ
ประเมิน) 

-ผู้เข้าอบรมได้นำความรูไ้ปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน หรือ ศึกษาต่อในระดับต่อไป 
-สิทธิ์ในการได้รับคัดเลือกเข้าอบรมในรูปแบบ onsite ในโครงการที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กำหนดการอบรม 

ผ่านระบบออนไลน์ด้วยแอพพลิเคชัน Zoom 

 

วันที ่5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนอบรม 
09.00 – 09.15 น. พิธีเปิดการอบรม 
09.15 – 10.30 น. การอบรมในหัวข้อ การโค้ดดิ้งและพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Python เบื้องต้น 
10.30 – 10.45 น. พักเบรก 
10.45 – 12.00 น. การอบรมในหัวข้อ การโค้ดดิ้งและพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Python เบื้องต้น (ต่อ) 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. การอบรมในหัวข้อ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
14.30 – 14.45 น. พักเบรก 
14.45 – 16.00 น. การอบรมในหัวข้อ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (ต่อ) 
 

วันที ่6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนอบรม 
09.00 – 10.30 น. การอบรมในหัวข้อ การพัฒนาอุปกรณ์ระบบสมองกลฝังตัวเบื้องต้น 
10.30 – 10.45 น. พักเบรก 
10.45 – 12.00 น. การอบรมในหัวข้อ การพัฒนาอุปกรณ์ระบบสมองกลฝังตัวเบื้องต้น (ต่อ) 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. การอบรมในหัวข้อ ระบบไอโอทีและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการสร้างนวัตกรรม 
14.30 – 14.45 น. พักเบรก 
14.45 – 16.00 น. การอบรมในหัวข้อ ระบบไอโอทีและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการสร้างนวัตกรรม (ต่อ) 
 

 

 



รายช่ือโรงเรียน 

 
โรงเรียนในสังกัดสำงานงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดตาก 
1. โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
2. โรงเรียนตากพิทยาคม 
3. โรงเรียนผดุงปัญญา 
4. โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 
5. โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 
6. โรงเรียนบ้านตาก“ประชาวิทยาคาร” 
7. โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม 
8. โรงเรียนวังประจบวิทยาคม 
9. โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 
10. โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม 
11. โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม 
12. โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 
13. โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 
14. โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 
15. โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 
16. โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 
17. โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 
18. โรงเรียนแม่กุวิทยคม 
19. โรงเรียนพบพระวิทยาคม 
20. โรงเรียนโมโกรวิทยาคม 
21. โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 
22. โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม 
 
 
 
 
 



รายชื่อโรงเรียนมัธยม กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดชุมพร 

1 ศรียาภัย 
2 สอาดเผดิมวิทยา 
3 มาบอำมฤตวิทยา 
4 ศรียาภัย 2 
5 หงษ์เจริญวิทยาคม 
6 ราชประชานุเคราะห์ 20 
7 สหกรณ์ประชานุกูล 
8 ท่าแซะรัชดาภิเษก 
9 ท่าข้ามวิทยา 
10 ทุ่งคาพิทยาคาร 
11 ปะทิววิทยา 
12 ปากน้ำชุมพรวิทยา 
13 ปากน้ำหลังสวนวิทยา 
14 พะโต๊ะวิทยา 
15 สวนศรีวิทยา 
16 เมืองหลังสวน 
17 ละแมวิทยา 
18 สวีวิทยา 
19 เขาทะลุพิทยาคม 
20 ครนพิทยาคม 
21 ชลธารวิทยา 
22 ด่านสวีวิทยา 
23 นาสักวิทยา 
24 ทุ่งตะโกวิทยา 

และโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่อยู่ในเขตจังหวัดภาคใต้ 



เรียน ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (โซนภาคใต้) 

        ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้จัด
โครงการอบรม RAIot Reinvent โครงการที่ให้ความรู้ด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ และความรู้ด้าน AIOT 
โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ร่วมมือกับ สถาบัน IMAKE ภายใต้โครงการอบรมเพ่ือสร้างเครือข่ายบุคลากร
ทางการศึกษา โดยเปิดรับ 4 ท่านต่อ 1 โรงเรียนเท่านั้น (ครูและนักเรียนรวมกัน) อบรมวันที่ 5 - 6 
พฤศจิกายน 2565  รูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom ทั้งนี้ หากครู/อาจารย์หรือนักเรียนท่านใดผ่านการ
อบรมและได้รับคัดเลือกให้ workshop แบบ Onsite จะได้รับ Certificate จากวิศวกรรมศาสตร์ สจล.  

        ในการนี้ ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จึงขอความอนเคราะห์ทางสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา (โซนภาคใต้) ประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนต่างๆในพ้ืนที่ของท่าน ในการเข้าร่วมโครงการอบรม
ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 




