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ท่ี มอท.057/2561    

9 สิงหาคม  2561 

เร่ือง ขอเชิญร่วมการอบรมโดรนและหุ่นยนต ์

เรียน ผูอ้าํนวยการ/หวัหนา้ฝ่ายวชิาการ/อาจารยค์อมพิวเตอร์ 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย กาํหนดการอบรมและใบสมคัรเขา้ร่วมอบรม “โดรนและหุ่นยนต”์      

 ดว้ยบริษทั มีเดีย  อนิเทลลเิจนซ์  เทคโนโลยี  จํากดั ซ่ึงเป็นบริษทัฯ ท่ีผลิตหนงัสือเรียนดา้นเทคโนโลยี

และคอมพิวเตอร์ ไดร่้วมกบัสาขาวชิาวทิยการคอมพิวเตอร์ วทิยาลยัดีไอไอที มหาวทิยาลยัรังสิต ไดเ้ปิดอบรมเด็ก

และเยาวชนเพื่อเพิ่มทกัษะและความรู้ดา้นคอมพิวเตอร์ โดยเนน้การเขียนโปรแกรมและฝึกทกัษะการบินโดรนและ

ประกอบหุ่นยนต์ ซ่ึงจะเป็นนวตกรรมใหม่ ๆ โดยจดัอบรมท่ี ห้องอบรม มหาวทิยาลยัรังสิต หลกัสูตรละ 4,900 

บาท หากอบรมทั้งสองหลกัสูตรจะไดส่้วนลดพิเศษในราคาเพียง 9,500 บาท โดยอบรมตามวนัและเวลาดงัน้ี 

1. อบรมเร่ือง โดรน  โดย นายจรรยาวรรธน์  ชาติอนุลักษณ์ วนัท่ี 11-13  ตุลาคม 2561  

2. อบรมเร่ือง หุ่นยนต ์โดย ว่าที่ร้อยตรี พจน์จรินทร์  สิทธิวรชาต ิในวนัท่ี 14-16 ตุลาคม 2561 

รายละเอียดการอบรมและใบสมคัรไดแ้นบมาพร้อมกนัน้ี ค่าใชจ่้ายในการอบรมโปรแกรมละ 4,900  

บาท/1 ท่าน จาํนวน 2 วนั (ไม่รวมค่าท่ีพกัและอาหารเชา้-เยน็) หากโรงเรียนใดส่งผูเ้ขา้ร่วมอบรมมากกวา่ 10 คน

ข้ึนไปจะไดรั้บส่วนลดพิเศษในการเขา้ร่วมอบรมเพียงท่านละ 3,500 บาท/โปรแกรม และเปิดโอกาสใหค้รูไดเ้ขา้

ร่วมสังเกตุการณ์อีก 1 คนและฟรีอาหารและเบรก เพื่อจะไดน้าํไปต่อยอดในการสอนเด็กต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาส่งอาจารยแ์ละครูเขา้ร่วมการอบรมในคร้ังน้ีดว้ย   

 

                                                ขอแสดงความนบัถือ 

      
                                                               (นางสาวรุ่งทิวา  ศิรินารารัตน์) 

กรรมการผูจ้ดัการ 
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ใบสมัครเข้าร่วมอบรมโดรนและหุ่นยนต์ 

ณ ห้องอบรม มหาวทิยาลัยรังสิต 
.................................................................................................. 

 
ช่ือ..................................................................นามสกลุ.........................................................อาย.ุ............ปี  
โรงเรียน...................................................... ท่ีอยู.่....................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
โทรศพัท์..........................................โทรสาร................................โทรศพัท์มือถือ...........................................

Email:………………………….……ID line:…………………………...……อบรมจํานวน...................โปรแกรม 

 

สนใจเข้าร่วมอบรม ดังนี ้
อบรมเร่ือง โดรน  โดย นายจรรยาวรรธน์  ชาติอนุลักษณ์ วนัท่ี 11-13  ตุลาคม 2561  

อบรมเร่ือง หุ่นยนต ์โดย ว่าที่ร้อยตรี พจน์จรินทร์  สิทธิวรชาต ิในวนัท่ี 14-16 ตุลาคม 2561 
 
เง่ือนไขการเข้าร่วมอบรม 

1. เดก็และเยาวชนในโรงเรียนทัง้รัฐบาลและเอกชน  ระดบัมธัยมศกึษาและอาชีวศกึษา 
2. สนใจหรือมีทกัษะด้านการเขียนโปรแกรม 
3. หลงัจากแจ้งความจํานงแล้ว สามารถโอนเงินเพ่ือชําระคา่อบรมได้ท่ี 

บญัชี คณุรุ่งทิวา  ศริินารารัตน์  บญัชีออมทรัพย์ 
1) ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดไท เลขบญัชี 152-0-30206-1 
2) ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารังสิต เลขบญัชี 349-2-27879-6 
3) ธนาคารกรุงเทพ สาขาดลาดพร้าว 99 เลขบญัชี 181-096841-0 

4. หลงัจากโอนแล้วกรุณาสง่ใบสมคัรพร้อมหลกัฐานการชําระเงินกลบัมายงับริษัทฯ ภายในวนัท่ี 30 

กนัยายน 2561 

Fax: 02-516-5692 

ID line: mit909 หรือ d1677 

E-mail: mediamit@yahoo.com 

ประสานงาน : พรธิดา กิตติธิรางกรู (พร) 

โทรศัพท์  02-516-5690-1, 089-155-1677 

mailto:mediamit@yahoo.com
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กาํหนดการอบรม เทคโนโลยี โดรน 
ณ ห้องอบรม มหาวิทยาลัยรังสิต 

11-13 ตลุาคม 2561 
วิทยากร : นายจรรยาวรรธน์  ชาตอินุลักษณ์ 

............................................................ 
 

วัน/เวลา หัวข้ออบรม รายละเอียดของเนือ้หา 
11 ต.ค.61    
9.00-10.30 น. ประวตัิและโครงสร้างโดรน ประวตัิโดรน  โครงสร้างของโดรน 

10.30-12.00 น. สว่นประกอบของโดรน เจาะลกึสว่นประกอบโดรน 

12.00-13.00 น. พกัรับประทานอาหาร  

13.00-15.30 น. ทดสอบการบินโดรน สาธิตการฝึกบินโดรน 

15.30-16.00 น. สรุปและซกัถาม  

12 ต.ค. 61   

9.00-12.00 น. หลกัการการเขียนโปรแกรมเบือ้งต้น แนะนําโปรแกรมควบคมุโดรนและ 

software ท่ีเก่ียวข้อง 

12.00-13.00 น. พกัรับประทานอาหาร  

13.00-16.00 น. การเขยีนโปรแกรมควบคมุโดรน ฝึกเขียนโปรแกรม 
13 ต.ค.61   

9.00-12.00 น. แบง่กลุม่เพ่ือเขียนโปรแกรม รวมกลุม่เขียนโปรแกรม 

12.00-13.00 น. พกัรับประทานอาหาร  

13.00-16.00 น. ฝึกลงโปรแกรมโดรนและฝึกบิน ฝึกลงโปรแกรมและฝึกบินโดรน 

16.00-16.30 น. สรุปและรับประกาศนียบตัร  
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ตัวอย่างโดรนที่ใช้ในการอบรม 
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กาํหนดการอบรมหุ่นยนต์  

โดย ว่าที่ ร้อยตรี พจน์จรินทร์  สิทธิวรชาต ิ 

ณ ห้องอบรม มหาวิทยาลัยรังสิต 

วนัที ่14-16 ตุลาคม 2561 

----------------------------------- 

 
วัน/เวลา หัวข้ออบรม รายละเอียดของเนือ้หา 

14 ต.ค.61    
9.00-10.30 น. ประวตัิและโครงสร้างหุน่ยนต์ ประวตัิหุน่ยนต์ โครงสร้างของหุน่ยนต์ 

10.30-12.00 น. สว่นประกอบของหุน่ยนต์ เจาะลกึสว่นประกอบหุน่ยนต์ 

12.00-13.00 น. พกัรับประทานอาหาร  

13.00-15.30 น. หลกัการเขียนโปรแกรมเบือ้งต้น แนะนําโปรแกรมควบหุน่ยนต์และ การ

เขียนโปรแกรมผา่นเคร่ืองมือแบบ 

Visual Programming 
15.30-16.00 น. สรุปและซกัถาม สาธิตการทํางานของหุน่ยต์ 
15 ต.ค. 61   

9.00-12.00 น. การเขยีนคําสัง่โปรแกรมควบคมุหุน่ยนต์ ปุ่ มกดและหลอดไฟ RGB LED 
หุน่ยนต์รถบงัคบั 
โปรแกรมเคร่ืองดนตรี 

12.00-13.00 น. พกัรับประทานอาหาร  

13.00-16.00 น. การป้อนคาํสัง่ให้หุน่ยนต์ หุน่ยนต์เดินตามเส้น 
หุน่ยนต์หลบหลกีสิง่กีดขวาง 

16 ต.ค.61   

9.00-12.00 น. แบง่กลุม่เพ่ือเขียนโปรแกรมให้หุน่ยนต์ รวมกลุม่เขียนโปรแกรมตามโจทย์ 

12.00-13.00 น. พกัรับประทานอาหาร  

13.00-16.00 น. ฝึกลงโปรแกรมและแขง่หุน่ยนต์ ฝึกลงโปรแกรมและแขง่หุน่ยนต์ 

16.00-16.30 น. สรุปและรับประกาศนียบตัร  
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ตัวอย่างหุ่นยนต์ที่ใช้ในการอบรม 
 

 
 

ห้องอบรม มหาวทิยาลยัรังสิต 

 


