
 

 

จัดโดย 

   ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC)  

   สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (NSTDA)  
รวมกับ  

   สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

   ในโครงการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยดีวยกระบวนการวิศวกรรมเพ่ือการสรางสรรคคุณคา 

 

การบรรยายหัวขอ 
 

ผลงานจากโครงการวิศวกรรมเพ่ือการสรางสรรคคุณคา 
การพัฒนาเคร่ืองจักรกลอัตโนมัติเพ่ือตอบสนองความตองการเฉพาะดาน

ในภาคครัวเรือน 
วันท่ี  18 กันยายน 2558 

เวลา   09.00 - 12.00 น.  

สถานท่ี   หองประชุม Auditorium ชั้น 3 อาคาร Software Park ถนนแจงวัฒนะ 

 

หลักการและเหตุผล 

การใชเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน ในปจจุบันกําลังเขาสูยุคของการกาวกระโดด ดังปรากฏให

เห็นในอุปกรณอิเลคทรอนิกสจํานวนมากมีการนําเสนอใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ 

ทั้งภายในสํานักงาน บาน รานอาหาร สรรพสินคา ไดแก สมารทโฟน (smart-phone) สมารทวอช 

(smart-watch) หุนยนตดูดฝุน ระบบต้ังเวลาอัตมัติสําหรับไฟในอาคาร การควบคุมการทํางานดวยเสียง 

เครื่องปรับอากาศที่ใชเซนเซอรตรวจจับอุณหภูมิของบุคคลแทนที่อุณหภูมิแวดลอมและการปรับทิศ

ทางการใหความเย็นไปตามตําแหนงของบุคคล ระบบอํานวยความสะดวกอีกจํานวนมากที่มีการนําเสนอ

ข้ึนทั้งในรถยนตที่ผลิตใหมและในระดับ

แนวคิด  (concept car) เ ป นต น 

นอกเหนือจากระบบอัตโนมัติที่มีการ

นําเสนอและใชงานอยางเต็มศักยภาพใน

ดานอุตสาหกรรม สายการผลิตที่ทันสมัย

เพื่อความเที่ยงตรงสูง (high-precision 

manufacturing) ที่เนนการทํางานดวย

ระบบอัตโนมัติ และรวมถึงหุนยนตใน



 

 

ภาคอุตสาหกรรม เชนเดียวกับที่ปรากฏในรูปแบบที่หลากหลายและแวดลอมในสถานที่ตาง ๆ ใน

ภาพยนต ซึ่งนับเปนรูปแบบที่กําลังใกลเขามาและใกลความเปนจริงมากข้ึนในทุกขณะ  

ตัวอยางที่สามารภนําเสนอไดอยางเปนรูปธรรมคือการมีหุนยนตทีมีคุณลักษณะใกลเคียงมนุษย

ในเชิงการโตตอบตามการสื่อสาร และสามารถหยิบจับวัตถุ เคลื่อนที่จากที่หน่ึงไปยังอีกที่หน่ึงพรอมหลบ

หลีกสิ่งกีดขวางได หุนยนตที่ไมใชเพื่อการทําหนาที่ในสิ่งแวดลอมที่เปนอันตรายแกมนุษย แตเปนการใช

ประโยชนที่ใกลชิดกับมนุษยมากข้ึน ดวยแนวคิดดังกลาว จึงไดมีการพัฒนาหุนยนตดินสอ (DINSAW®) 

หุนยนตที่เปนผลงานการพัฒนาโดย บริษัท ซีทีเอเซีย โรโบติกส จํากัด นับเปนผลงานหุนยนตที่เปน

ผลงานจากผูประกอบการและนักวิจัยไทยตัว

แรก ซึ่งหลังหุนยนตดินสอที่เริ่มตนพัฒนามา

ต้ังแตป พ.ศ. 2552 และมีการพัฒนาเพิ่มขีด

ความสามารถอยางตอเน่ือง จนในปจจุบันเปน

ผลงานรุนที่ 4 หรือ DINSAW ver. 4.0 ซึ่งใน

การพัฒนาครั้งน้ี บริษัท ซีทีเอเซีย โรโบติกส 

จํากัด มีความรวมมือกับนักวิจัย สถาบัน

เทคโนโล ยีพระจอมเกล า เ จ า คุณทหาร

ลาดกระบัง โดยการสนับสนุนงบประมาณดาน

การวิจัยและพัฒนาจากโครงการพัฒนาและ

ถายทอดเทคโนโล ยี  ด วยกระบวนการ

วิศวกรรมเพื่อการสรางสรรคคุณคา โดยสํานัก

ส ง เส ริ มและถ ายทอดเทคโนโล ยี  สํ า นักง านปลัดกระทรวง วิทยาศาสตร และเทคโนโล ยี 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมกับศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ สํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยเปนความรวมมือกับหนวยงานดานสถานบันการศึกษา องคกร สมาคมฯ 

ที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะดานในทางอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ดําเนินการตอเน่ืองมานานกวา 10 ป 

โดยในโครงการน้ี เปนความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคสถาบันการศึกษา ไดแก นักวิจัยที่มี

ความเช่ียวชาญในสายงาน และผูประกอบการที่มคีวามเช่ียวชาญในการพัฒนาผลงานที่นําไปสูการใชงาน

ไดจริงและขยายผลสูเชิงพาณิชย  

รวมดวยการนําเสนอแนวคิด ความตองการดานเทคโนโลยี หุนยนต และระบบอัตโนมติั ซึ่งเปน

การนําเสนอจากมุมมองของผุประกอบการ และจากนักวิจยัในโครงการ ที่เปนประโยชนกับการกําหนด

เปาหมายเพือ่การพัฒนาผลงานทางวิศวกรรมในสวนที่เกี่ยวของจะสามารถขับเคลือ่นไปไดและเกิดผล

อยางเปนรปูธรรมและประโยชนแกประเทศ รวมทั้งเพื่อเปนการรบัทราบโจทยในดานเทคโนโลยีอัตโนมัติ

และหุนยนตเพื่อรวบรวมนําเสนอแกหนวยงานดานการวิจัยหรือแหลงทุนทีเ่หมาะสมตอไป  

  

 



 

 

กลุมเปาหมาย 

บุคคลทั่วไป ผูเกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจและผูประยุกตใชเทคโนโลยีดานหุนยนตและระบบ

อัตโนมัติ นักวิชาการในสายงาน และผูสนใจ 

 

วิทยากร   

 

 

ดร. รัชน ีกุลยานนท  

นักวิจัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

และผูแทน บริษัท ซีทีเอเซีย โรโบติกส จํากัด   

 

 

 

คาลงทะเบียน 

พิเศษ!! ไมเสียคาใชจายใดๆท้ังส้ิน  

รับสมัครเพียง 150 ทาน เทานั้น 
 

กําหนดการ 

 

08:30-09:00 น.   ลงทะเบียน 

09:00-09:15 น.  นําเสนอวัตถุประสงคของโครงการวิศวกรรมเพื่อการสรางสรรคคุณคา  

และกลาวเปดโดย ผูอํานวยการสํานักสงเสรมิและถายทอดเทคโนโลยี  

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

09:15-10:30 น. การบรรยาย โดย ดร. รัชนี กลุยานนท  

นักวิจัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั 

และผูแทน บริษัท ซทีีเอเซีย โรโบติกส จํากัด   

10:30-10:45 น.  พักรับประทานอาหารวาง 

10:45-12:00 น.  การบรรยาย (ตอ) และตอบขอซกัถาม โดย คุณจํารสั พานเพียรศิลป 

12:00 น.  จบการบรรยาย และรบัประทานอาหารกลางวัน 
  



 

 

การลงทะเบียน 

ลงทะเบียนออนไลนที ่ 

https://www.mtec.or.th/index.php/2013-05-29-09-04-36/2014-07-21-02-42-47/6783-vce-project 

โดยเลือก Register มุมขวา ก็ใส User Name และ Password และทําตามข้ันตอนใน website 

-  สําหรับผูลงทะเบียนท่ียังไมมี Username และ Password ตองทาํการลงทะเบียนของ Username และ Password กอนที่ Link: 

https://www2.mtec.or.th/eventnstda/user/regisnow.aspx?EventID=S15050 
เมนู Login   และดูชอง New Registration และกรอก First name / Last name / E-mail Address แลวทําการ submit ใหกรอกขอมูล

สวนตัวและทําการเลือก Next หลังจากน้ันจะมีอีเมลแจงกลับไปหาทาน    

 

หมายเหตุ  

 ผูจัดขอสงวนสิทธ์ิใหผูท่ีสํารองท่ีน่ังมา ไดรับสิทธ์ิเขารวมกอนเทาน้ัน และไมรับลงทะเบยีนหนางาน 

 กรณีการยกเลิกสํารองที่น่ัง เม่ือทานสํารองท่ีน่ังแตไมสามารถเขารวมอบรมได กรุณาแจงยกเลิกมายัง

ผูจัดทาง email: akrapols@mtec.or.th กอนการอบรมอยางนอย 5 วันทําการ เพ่ือเปดโอกาสให

ผูสนใจทานอ่ืนไดเขารับการอบรม มิฉะน้ันอาจจะเรียกเก็บคาเตรียมการสํารองท่ีน่ังจากทาน 500 บาท  

 กรณีการยกเลิกหลักสูตร ผูจัดงานฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิการจัดหลักสตูร โดยจะติดตอแจงให

ผูสมัครอบรมทราบ (ภายใน 1 สปัดาหกอนการอบรม) 
 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี 

งานพัฒนากําลังคนดานวัสดุศาสตร (คุณพลธร เวณุนันท / คุณอัครพล สรอยสังวาลย) 

ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ 

โทรศัพท  0 2564 6500 ตอ 4677 - 79 โทรสาร 0 2564 6505  

E-mail : akrapols@mtec.or.th 

 

 



 

 

แผนท่ีการเดินทาง     

** กรณีผูม้าร่วมงานเดินทางดว้ยรถยนตส่์วนตวั สามารถจอดรถไดใ้นพืนทีจอดรถของเอกชนภายนอกรอบอาคารฯ เสียคา่บริการประมาณ 40 บาท/วนั 

 


