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โครงการคา่ย Robo Club 

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

๑. ชือ่โครงการ    คา่ย Robo Club 
 

๒.  หลกัการและเหตผุล 

 ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว และเกิด

สิ่งประดิษฐ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และหุ่นยนต์มากมาย  และเป็นสิ่งที่ท้าทาย

ความรู้ความสามารถของเด็กและเยาวชน  โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีมี

ความสนใจในเฉพาะเรื่องของหุ่นยนต์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการ

ควบคุมหุ่นยนต์ที่ไม่อาจเรียนรู้ได้จากโรงเรียน   

 ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ ดังน้ันการประดิษฐ์หุ่นยนต์จึง

เป็นการรวมเรื่องของเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และวิศวกรรมเข้า

ด้วยกัน มีการใช้องค์ความรู้เหล่าน้ีสร้างสรรค์เป็น “หุ่นยนต์”  

 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาได้เล็งเห็นความส าคัญ เพื่อสนองตอบ

นโยบายของรัฐบาล และการใช้เวลาว่างในช่วงหยุดภาคเรียนของเด็กและ

เยาวชน  จึงได้จัดให้มีกิจกรรมโครงการค่าย Robo Club  ขึ้น  

๓. วตัถปุระสงค ์

๓.๑  เพื่อให้มีความรูใ้นเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นพื้นฐานของการ

ประดิษฐ์หุ่นยนต์ 

๓.๒  เพื่อให้มีความรู้ในเรื่องของการเขยีนโปรแกรมเบื้องตน้ที่ใช้ใน

การควบคุมหุ่นยนต์ให้ท างานได้ 

๓.๓  สามารถประกอบหุ่นยนต์ได้ 

๓.๔  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 

๓.๕  รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 

๔. เปา้หมาย 

๔.๑  เชิงปรมิาณ  เด็กและเยาวชนอายุ  ๑๐ – ๑๕  ปี จ านวน  ๖๐  คน 

(๒ รุ่นๆ ละ ๓๐ คน) 

๔.๒  เชิงคุณภาพ   เด็กและเยาวชนที่มาเข้าที่เข้าร่วมกิจกรรมมี

ความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องของ 

   อิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมควบคุม และประกอบ 

หุ่นยนต์ได้ 
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๕. วธิดี าเนนิการ 
 

กิจกรรม

หลัก 
วัตถุประสงค์ 

กลุ่ม 

เป้าหมา

ย 

พื้นที่

ด าเนินการ 

ระยะเวลา 

วันเดือนปี 

ค่าเข้า

ร่วม

กิจกรร

ม 

ค่าย 

Robo 

Club 

 

๑. เพ่ือให้มีความรู้ในเรื่อง

ของอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็น

พ้ืนฐานของการประดิษฐ์

หุ่นยนต์ 

๒. เพ่ือให้มีความรู้ในเรื่อง

ของการเขียนโปรแกรม

เบื้องต้นที่ใช้ในการ

ควบคุมหุ่นยนต์ให้ท างาน

ได ้

๓. สามารถประกอบ

หุ่นยนต์เบื้องต้นได้ 

๔. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

และประสบการณ์ซึ่งกัน

และกัน 

๕.รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์ 

เยาวชน 

อายุ ๑๐-

๑๕ ปี  

จ านวน 

๒ รุ่น 

รุ่นละ ๓๐ 

คน 

ห้องปฏิบัติการ

หุ่นยนต์ช้ัน ๓  

อาคาร ๒ 

ศูนย์

วิทยาศาสตร์

เพ่ือการศึกษา 

รุ่นที่ ๑ 

๗ – ๘  

เม.ย. ๖๑ 

รุ่นที่ ๒ 

๕ – ๖ พ.ค. 

๖๑ 

 

คนละ 

๓,๒๐๐ 

บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖. ผูร้บัผดิชอบโครงการ   กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  ศูนย์

วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 

 

๗. ผลลพัธ ์  เด็กและเยาวชน จ านวน  ๖๐  คน  มีความรู้ความเข้าใจใน

หลักการของ อิเล็กทรอนิกส์และหุ่นยนต์  มีความสนใจที่จะ

ศึกษาและเรียนรู้อย่างจริงจังพร้อมน าความรู้ไปประยุกต์ใช้

ให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาตติ่อไป 
 

๘. ดชันชีีว้ดัผลส าเรจ็ของโครงการ 

๘.๑  ตัวชี้วัดผลผลติ (Output Indicators)      เด็กและเยาวชนเข้าร่วม

โครงการจ านวน  ๖๐  คน 

๘.๒  ตัวชี้วัดผลลัพธ ์(Outcome Indicators)   ร้อยละ ๘๕ของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมคีวามพึงพอใจ มีความรู้เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม

หุ่นยนต์และสามารถประกอบหุ่นยนต์ได้ 
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ก าหนดการโครงการ ค่าย Robo Club 

ณ ศนูยว์ิทยาศาสตรเ์พือ่การศกึษา 

รุน่ที ่๑  ๗ – ๘  เมษายน  ๒๕๖๑ 

รุน่ที ่๒  ๕ – ๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 

 

เวลา กิจกรรม 

วันที่ ๑ 

๐๘.๓๐ – 

๐๙.๐๐ น. 

ลงทะเบียน 

๐๙.๐๐ – 

๐๙.๑๕ น. 

พิธีเปิด 

๐๙.๑๕ – 

๑๐.๓๐ น. 

- ความรูเ้กี่ยวกับหุ่นยนต์ 

- ความรู้ในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์  วงจร โปรแกรม

การท างานของหุ่นยนต์ มอเตอร ์

๑๐.๓๐ – 

๑๐.๔๕ น. 

รับประทานอาหารวา่ง 

๑๐.๔๕ – 

๑๒.๐๐ น. 

ออกแบบและประดิษฐ์หุ่นยนต์ 

๑๒.๐๐ – 

๑๓.๐๐ น. 

รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ – 

๑๓.๓๐ น. 

นันทนาการ 

๑๓.๓๐ – 

๑๕.๐๐ น. 

ออกแบบและประดิษฐ์หุ่นยนต์ (ต่อ) 

๑๕.๐๐ – 

๑๕.๑๕ น. 

รับประทานอาหารวา่ง 

๑๕.๑๕ – 

๑๖.๐๐ น. 

 

ออกแบบและประดิษฐ์หุ่นยนต์ (ต่อ) 
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วันที่ ๒ 

๐๘.๓๐ – 

๐๙.๐๐ น. 

ลงทะเบียน 

๐๙.๐๐ – 

๑๐.๓๐ น. 

ออกแบบและประดิษฐ์หุ่นยนต์ (ต่อ) ทดสอบปรับปรุง

แก้ไข 

๑๐.๓๐ – 

๑๐.๔๕ น. 

รับประทานอาหารวา่ง 

๑๐.๔๕ – 

๑๒.๐๐ น. 

ปรับปรุงแก้ไข 

๑๒.๐๐ – 

๑๓.๐๐ น. 

รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ – 

๑๓.๓๐ น. 

นันทนาการ 

๑๓.๓๐ – 

๑๕.๐๐ น. 

แข่งขัน 

๑๕.๐๐ – 

๑๕.๑๕ น. 

รับประทานอาหารวา่ง 

๑๕.๑๕ – 

๑๖.๐๐ น. 

พิธีปิดและแจกวุฒิบัตร 

 

 

หมายเหตุ  หุ่นยนต์ที่ประดิษฐ์คือ “หุ่นยนต์เก็บของบังคับด้วยรีโมท” 

   ก าหนดการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ 

 

 



ก ำหนดกำรโครงกำร ค่ำย Robo Club 

ณ ศนูยว์ิทยำศำสตรเ์พือ่กำรศกึษำ 

รุน่ที ่๑  ๗ – ๘  เมษำยน  ๒๕๖๑ 

รุน่ที ่๒  ๕ – ๖  พฤษภำคม  ๒๕๖๑ 
 

เวลำ กิจกรรม 

วันที่ ๑ 

๐๘.๓๐ – 

๐๙.๐๐ น. 

ลงทะเบียน 

๐๙.๐๐ – 

๐๙.๑๕ น. 

พิธีเปิด 

๐๙.๑๕ – 

๑๐.๓๐ น. 

- ควำมรูเ้กี่ยวกับหุ่นยนต์ 

- ควำมรู้ในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์  วงจร โปรแกรม

กำรท ำงำนของหุ่นยนต์ มอเตอร ์

๑๐.๓๐ – 

๑๐.๔๕ น. 

รับประทำนอำหำรวำ่ง 

๑๐.๔๕ – 

๑๒.๐๐ น. 

ออกแบบและประดิษฐ์หุ่นยนต์ 

๑๒.๐๐ – 

๑๓.๐๐ น. 

รับประทำนอำหำรกลำงวัน 

๑๓.๐๐ – 

๑๓.๓๐ น. 

นันทนำกำร 

๑๓.๓๐ – 

๑๕.๐๐ น. 

ออกแบบและประดิษฐ์หุ่นยนต์ (ต่อ) 

๑๕.๐๐ – 

๑๕.๑๕ น. 

รับประทำนอำหำรวำ่ง 

๑๕.๑๕ – 

๑๖.๐๐ น. 

ออกแบบและประดิษฐ์หุ่นยนต์ (ต่อ) 



วันที่ ๒ 

๐๘.๓๐ – 

๐๙.๐๐ น. 

ลงทะเบียน 

๐๙.๐๐ – 

๑๐.๓๐ น. 

ออกแบบและประดิษฐ์หุ่นยนต์ (ต่อ) ทดสอบปรับปรุง

แก้ไข 

๑๐.๓๐ – 

๑๐.๔๕ น. 

รับประทำนอำหำรวำ่ง 

๑๐.๔๕ – 

๑๒.๐๐ น. 

ปรับปรุงแก้ไข 

๑๒.๐๐ – 

๑๓.๐๐ น. 

รับประทำนอำหำรกลำงวัน 

๑๓.๐๐ – 

๑๓.๓๐ น. 

นันทนำกำร 

๑๓.๓๐ – 

๑๕.๐๐ น. 

แข่งขัน 

๑๕.๐๐ – 

๑๕.๑๕ น. 

รับประทำนอำหำรวำ่ง 

๑๕.๑๕ – 

๑๖.๐๐ น. 

พิธีปิดและแจกวุฒิบัตร 

 

 

หมำยเหตุ  หุ่นยนต์ที่ประดิษฐ์คือ “หุ่นยนต์เก็บของบังคับด้วยรีโมท” 

   ก ำหนดกำรอำจมกีำรเปลี่ยนแปลงได้ 

 



  
     

 
ใบสมัครกิจกรรม ค่าย Robo Club รุ่นที่ 1 

ระหว่างวันที่ 7 - 8  เมษายน  2561 
 
 

วันที่สมัคร ................ เดือน ............................................  พ.ศ. ..................  
 

ชื่อ – นามสกุล .......................................................................................................... ชื่อเล่น . ....................................... 
 เพศ          ชาย          หญิง เกิดวันที่ ..................... เดือน ................. .................... พ.ศ. ....................... อายุ ................ ปี  
ก าลังศึกษาในระดับ ชั้น ............................โรงเรียน ................................................................................................................ 
รับประทานอาหาร             ปกติท่ัวไป                มังสวิรัติ            แพ้อาหาร 
 
ข้อมูลผู้ปกครอง 

 
ชื่อผู้ปกครองหรือผู้ติดต่อได้ ............................................................................. เบอรมื์อถือ ................................................. 
E-mail .............................................................................................Line: iD................................................................................ 
       

ลงชื่อ.......................................... ............... ผู้สมัคร 
                     (.........................................................)  
 
***************************************************************************************************************** 
 
เงื่อนไขการสมัคร  

ช าระเงินค่าลงทะเบียนคนละ 3,200 บาท (สามพันสองร้อยบาทถ้วน) ผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.กรุงไทย เท่านั้น  
ภายในวันที่  1 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2561 (หากมีผู้สมัครครบจ านวนที่ก าหนดก่อนวันปิดรับสมัครจะปิดรับทันที) 
 
คุณสมบัติ/เอกสารของผู้สมัคร 

1.รับสมัครเยาวชนชาย – หญิง อายุระหว่าง 10 – 15 ปี (นับปีพ.ศ.เกิด) 
2. ส าเนาทะเบียนบ้านหรือส าเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร (อย่างใดอย่างหนึ่ง) 

 
หมายเหตุ 

1. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครในการตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองว่าถูกต้องตามท่ีก าหนดหรือไม่ 
2. หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและพบว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีก าหนดจะถือว่าเป็นโมฆะ และจะไม่คืนเงินให้ 
   ทุกกรณ ี
3. ภายหลังช าระค่าลงทะเบียน โปรดจัดส่ง ใบสมัคร ส าเนาทะเบียนบ้านหรือส าเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร 
   และส าเนาแบบฟอร์มการช าระเงินค่าลงทะเบียน  ทางโทรสาร (Fax) 02 3920508  
 
 
 
 



  
     

 
ใบสมัครกิจกรรม ค่าย Robo Club รุ่นที่ 2 

ระหว่างวันที่ 5 - 6  พฤษภาคม 2561 
 
 

วันที่สมัคร ................ เดือน ............................................  พ.ศ. ..................  
 

ชื่อ – นามสกุล ........................................................... ............................................... ชื่อเล่น ........................................  
 เพศ          ชาย          หญิง เกิดวันที่ ..................... เดือน ..................................... พ.ศ. ............ ........... อาย ุ................ ปี  
ก าลังศึกษาในระดับ ชั้น ............................โรงเรียน ................................................................. ............................................... 
รับประทานอาหาร            ปกติทั่วไป                 มังสวิรัติ            แพ้อาหาร 
 
ข้อมูลผู้ปกครอง 

 
ชื่อผู้ปกครองหรือผู้ติดต่อได้ .......................................................................... เบอร์มือถือ ........ ......................................... 
E-mail .............................................................................................Line: iD................................................................................ 
       

ลงชื่อ......................................................... ผู้ สมัคร 
                     (.........................................................)  
 
***************************************************************************************************************** 
 
เงื่อนไขการสมัคร  

ช าระเงินค่าลงทะเบียนคนละ 3,200 บาท (สามพันสองร้อยบาทถ้วน) ผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.กรุงไทย เท่านั้น  
ภายในวันที่  1 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน2561 (หากมีผู้สมัครครบจ านวนที่ก าหนดก่อนวันปิดรับสมัครจะปิดรับทันที) 
 
คุณสมบัติ/เอกสารของผู้สมัคร 

1.รับสมัครเยาวชนชาย – หญิง อายุระหว่าง 10 – 15 ปี (นับปีพ.ศ.เกิด)  
2. ส าเนาทะเบียนบ้านหรือส าเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร (อย่างใดอย่างหนึ่ง) 

 
หมายเหตุ 

1. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครในการตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองว่าถูกต้องตามท่ีก าหนดหรือไม่ 
2. หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและพบว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีก าหนดจะถือว่าเป็นโมฆะ และจะไม่คืนเงินให้ 
   ทุกกรณ ี
3. ภายหลังช าระค่าลงทะเบียน โปรดจัดส่ง ใบสมัคร ส าเนาทะเบียนบ้านหรือส าเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร 
   และส าเนาแบบฟอร์มการช าระเงินค่าลงทะเบียน  ทางโทรสาร (Fax) 02 3920508          
         



 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 
    ช าระผ่านเคาน์เตอร์กรุงไทย  Product Code : 80412 

*** ก าหนดช าระเงินภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2561 *** 
สาขาท่ีช าระเงิน__________________________________ วันท่ี_____________________________ 

ชื่อ-สกุล ผู้เข้าอบรม____________________________________โทร_________________________ 

เลขประจ าตัวประชาชน (Ref. 1)  

ชื่อกิจกรรม ค่าย Robo Club รุ่นที่ 1  (วันท่ี 7 - 8 เมษายน 2560) 

รหัสกิจกรรม (Ref.2)   61050701       จ านวนเงิน 3,200 บาท 

ยอดเงินเป็นตัวอักษร สามพันสองร้อยบาทถ้วน  
กรุณากรอกเอกสารนี้ให้ครบถ้วน แล้วน าไปช าระที่ บมจ.ธนาคารกรงุไทย ได้ทุกสาขา 
ค าเตือน 1. ผู้สมัครโปรดตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการลงทะเบยีนของธนาคารให้ถูกต้องกับการกรอกใบสมัคร 
           2. ถ้าจ านวนผู้สมัครเตม็แล้วจะไม่รับช าระเงิน 
           3. โปรดตรวจสอบคณุสมบัติผูส้มัคร ถ้าไมต่รงกับท่ีก าหนดจะไม่คืนเงินค่าสมัคร 
 
               
 

 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 

       ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  
     

ช าระผ่านเคาน์เตอร์กรุงไทย  Product Code : 80412   
สาขาท่ีช าระเงิน__________________________________ วันท่ี_____________________________ 

ชื่อ-สกุล ผู้เข้าอบรม____________________________________โทร_________________________ 

เลขประจ าตัวประชาชน (Ref. 1)  

ชื่อกิจกรรม ค่าย Robo Club รุ่นที่ 1  (วันท่ี 7 - 8 เมษายน 2560) 

รหัสกิจกรรม (Ref.2)   61050701       จ านวนเงิน 3,200 บาท 

ยอดเงินเป็นตัวอักษร สามพันสองร้อยบาทถ้วน 
กรุณากรอกเอกสารนี้ให้ครบถ้วน แล้วน าไปช าระที่ บมจ.ธนาคารกรงุไทย ได้ทุกสาขา 
ค าเตือน 1. ผู้สมัครโปรดตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการลงทะเบยีนของธนาคารให้ถูกต้องกับการกรอกใบสมัคร 
           2. ถ้าจ านวนผู้สมัครเตม็แล้วจะไม่รับช าระเงิน 
           3. โปรดตรวจสอบคณุสมบัติผูส้มัคร ถ้าไมต่รงกับท่ีก าหนดจะไม่คืนเงินค่าสมัคร 
 

ส าหรับผู้อบรม 

ส าหรับธนาคาร 

แบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร 

ส าหรับเจ้าหนา้ที่ธนาคารผู้รับเงิน 

ส าหรับเจ้าหนา้ที่ธนาคารผู้รับเงิน 



 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 
    ช าระผ่านเคาน์เตอร์กรุงไทย  Product Code : 80413 

*** ก าหนดช าระเงินภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 2561 *** 
สาขาท่ีช าระเงิน__________________________________ วันท่ี_____________________________ 

ชื่อ-สกุล ผู้เข้าอบรม____________________________________โทร_________________________ 

เลขประจ าตัวประชาชน (Ref. 1)  

ชื่อกิจกรรม ค่าย Robo Club รุ่นที่ 2  (วันท่ี 5 - 6 พฤษภาคม 2561) 

รหัสกิจกรรม (Ref.2)   61050702       จ านวนเงิน 3,200 บาท 

ยอดเงินเป็นตัวอักษร สามพันสองร้อยบาทถ้วน   
กรุณากรอกเอกสารนี้ให้ครบถ้วน แล้วน าไปช าระที่ บมจ.ธนาคารกรงุไทย ได้ทุกสาขา 
ค าเตือน 1. ผู้สมัครโปรดตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการลงทะเบยีนของธนาคารให้ถูกต้องกับการกรอกใบสมัคร 
           2. ถ้าจ านวนผู้สมัครเตม็แล้วจะไม่รับช าระเงิน 
           3. โปรดตรวจสอบคณุสมบัติผูส้มัคร ถ้าไมต่รงกับท่ีก าหนดจะไม่คืนเงินค่าสมัคร 
 
               
 

 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 

       ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  
     

ช าระผ่านเคาน์เตอร์กรุงไทย  Product Code : 80413   
สาขาท่ีช าระเงิน__________________________________ วันท่ี_____________________________ 

ชื่อ-สกุล ผู้เข้าอบรม____________________________________โทร_________________________ 

เลขประจ าตัวประชาชน (Ref. 1)  

ชื่อกิจกรรม ค่าย Robo Club รุ่นที่ 2  (วันท่ี 5 - 6 พฤษภาคม 2561) 
รหัสกิจกรรม (Ref.2)   61050702       จ านวนเงิน 3,200 บาท 
ยอดเงินเป็นตัวอักษร สามพันสองร้อยบาทถ้วน 
 
กรุณากรอกเอกสารนี้ให้ครบถ้วน แล้วน าไปช าระที่ บมจ.ธนาคารกรงุไทย ได้ทุกสาขา 
ค าเตือน 1. ผู้สมัครโปรดตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการลงทะเบยีนของธนาคารให้ถูกต้องกับการกรอกใบสมัคร 
           2. ถ้าจ านวนผู้สมัครเตม็แล้วจะไม่รับช าระเงิน 
           3. โปรดตรวจสอบคณุสมบัติผูส้มัคร ถ้าไมต่รงกับท่ีก าหนดจะไม่คืนเงินค่าสมัคร 
 

ส าหรับผู้อบรม 

ส าหรับธนาคาร 

แบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร 

ส าหรับเจ้าหนา้ที่ธนาคารผู้รับเงิน 

ส าหรับเจ้าหนา้ที่ธนาคารผู้รับเงิน 


