
โครงการการพฒันาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน 
(ทกัษะการประกอบอาชีพ) ประจ าปี 2562 

หลกัสูตร ก. การน าระบบ IoT ไปใช้ในงาน Smart farm เพ่ือลดต้นทุนในการผลติ 
 

วนัทีจั่ดอบรม   
รุ่นท่ี 1 : 17 – 19 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. 
รุ่นท่ี 2 : 15 – 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. 
ณ ชั้น 9 ส านกัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
วนัท่ี 1 

เวลา กิจกรรม 
09.00 – 09.30 ลงทะเบียนหนา้หอ้งเรียน 
09.30 - 10.00 ท าความรู้จกักบั Arduino 
10.00 – 10.30 ท าการติดตั้งโปรแกรม Arduino และ Library ท่ีตอ้งใชใ้นคอมพิวเตอร์ 
10.30 - 10.45 พกั 15 นาที 
10.45 – 11.00 เร่ิมตน้ให ้Arduino นั้น สามารถเช่ือมต่อผา่น WiFi ได ้
11.00 – 12.00 เรียนรู้การสัง่งาน Arduino ผา่น Application ในมือถือ 
12.00 – 13.00 พกัเท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 14.30 เรียนรู้เก่ียวกบัวงจรไฟฟ้าในการใชง้านจริงเม่ือมีการสัง่งานผา่น Application ในมือถือ 
14.30 – 14.45 พกั 15 นาที 
14.45 – 15.30 เรียนการใชง้านเซ็นเซอร์วดัอุณหภูมิและความช้ืนในอากาศบริเวณรอบๆ กบั Arduino 
15.30 – 16.00 น าขอ้มูลอุณหภูมิและความช้ืนในอากาศบริเวณรอบๆ แสดงผลผา่น Application ในมือถือ 

วนัท่ี 2 

เวลา กิจกรรม 
09.00 – 09.30 ลงทะเบียนหนา้หอ้งเรียน 
09.30 – 10.30 ประยกุตใ์ชง้านของขอ้มูลอุณหภูมิและความช้ืนในอากาศบริเวณรอบๆ กบัการสัง่งานวงจรไฟฟ้า

แบบอตัโนมติั 
10.30 - 10.45 พกั 15 นาที 
10.45 – 11.30 เรียนการใชง้านเซ็นเซอร์วดัระดบัน ้ า กบั Arduino 
11.30 – 12.00 น าขอ้มูลระดบัน ้ า แสดงผลผา่น Application ในมือถือ 
12.00 – 13.00 พกัเท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 14.00 ประยกุตใ์ชง้านของขอ้มูลระดบัน ้ า กบัการสัง่งานวงจรไฟฟ้าแบบอตัโนมติั 
14.00 – 14.30 เรียนรู้การใชง้านฟ่ังชัน่ การตั้งเวลาสัง่เปิดปิดวงจรไฟฟ้าอยา่งอตัโนมติั ตามเวลาท่ีก าหนด 
14.30 – 14.45 พกั 15 นาที 
14.45 – 15.30 เรียนรู้การแสดงผลขอ้มูลในรูปแบบของกราฟทางเวลา 
15.30 – 16.00 เรียนรู้ขอ้จ ากดัในการใชง้าน Widget ต่างๆ บน Application ในมือถือ 

 



โครงการการพฒันาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน 
(ทกัษะการประกอบอาชีพ) ประจ าปี 2562 

หลกัสูตร ก. การน าระบบ IoT ไปใช้ในงาน Smart farm เพ่ือลดต้นทุนในการผลติ 
 

วนัท่ี 3 

เวลา กิจกรรม 
09.00 – 09.30 ลงทะเบียนหนา้หอ้งเรียน 
09.30 – 10.30 บทประยกุตใ์นการรวมอุปกรณืตา่งๆเขา้ในระบบ 
10.30 - 10.45 พกั 15 นาที 
10.45 – 11.00 แสดงวธีิการใชง้านจากอุปกรณ์ใชง้านในระบบท่ีติดตั้งจริง 
11.00 – 11.30 บอกแหล่งท่ีซ้ืออุปกรณ์ต่างๆท่ีตอ้งใชง้านผา่นทาง Internet 
11.30 – 12.00 บทประยกุตใ์ชง้านเพ่ิมเติม และ ถามตอบปัญหากบัวทิยากร 
12.00 – 13.00 พกัเท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั 

    13.00 – 14.30 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการลงทุนในการประกอบอาชีพ 
แรงบนัดาลใจในการท าธุรกิจ 

ความรู้เบ้ืองตน้ในการด าเนินธุรกิจ 
การวเิคราะห์โอกาสทางธุรกิจ 

 
14.30 - 14.45 พกั 15 นาที 
14.45 – 16.00 หลกัการลงทุน 

การค านวณตน้ทุนและตั้งราคาขาย 
แนวทางและกลยทุธ์การขาย 

 
ระยะเวลาและสถานทีด่ าเนินโครงการ 
  ศูนยบ์่มเพาะวสิาหกิจ จะด าเนินโครงการการพฒันาและสร้างผูป้ระกอบการ  โดยใชค้วามรู้
ในสถาบนัอุดมศึกษาเป็นฐาน (ทกัษะการประกอบอาชีพ) ประจ าปี 2562 หลกัสูตรการน าระบบ IoT ไปใช้
ในงาน Smart farm เพื่อลดตน้ทุนในการผลิตในเดือนมีนาคม 2562 โดยด าเนินการจดัอบรม 3 วนั วนัละ 6 
ชั่วโมง รวมทั้ งส้ิน 18 ชั่วโมง จ านวน 2 รุ่น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ประกอบดว้ย 
 - หอ้งประชุมชั้น 9 ส านกัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
พระนครเหนือ 
ผู้รับผดิชอบโครงการ 
  การด าเนินโครงการการพฒันาและสร้างผูป้ระกอบการโดยใชค้วามรู้ในสถาบนัอุดมศึกษา
เป็นฐาน(ทกัษะการประกอบอาชีพ) ประจ าปี 2562 มีผูรั้บผิดชอบโครงการหลกั คือ บุคลากรศูนยบ์่มเพาะ
วสิาหกิจ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ ผศ.ดร. ชลกาญจน์ วงศก่์อทรัพย ์
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ประวตัิวทิยากร 
โครงการพฒันาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน (หลกัสูตร ก.) 

หลกัสูตร การน าระบบ IoT ไปใช้ในงาน Smart farm เพ่ือลดต้นทุนในการผลติ 
------------------------------------------------------ 

1.  ช่ือ – สกุล    คุณอานนท ์หมอ้สุวรรณ 
2.  หน่วยงานต้นสังกดั   บริษทั ทีอีเอสอาร์ จ  ากดั 
3.  ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ทีอีเอสอาร์ จ  ากดั 
4.  ความเช่ียวชาญ 

ล าดับที ่ ความเช่ียวชาญ 
ระยะเวลา 

จ านวนปี (พ.ศ. – พ.ศ.) 
1 ดา้น Internet of Things(IoT) 5 ปี (พ.ศ. 2557-ปัจจุบนั) 
2 ดา้น สมองกลฝ่ังตวัและหุ่นยนต(์Embedded Systems 

and Robotics) 
7 ปี (พ.ศ. 2555-ปัจจุบนั) 

 
5. ประสบการณ์ 

ล าดับที ่ ประสบการณ์ 
ระยะเวลา 

จ านวนปี (พ.ศ. – พ.ศ.) 
1 ผูก่้อตั้งและกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ทีอีเอสอาร์ จ  ากดั 1 ปี (พ.ศ. 2560-ปัจจุบนั) 

2 
อาจารยพ์ิเศษภาควชิาเทคโนโลยวีศิวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 

1 ปี (พ.ศ. 2560-2560) 

3 วทิยากรดา้นสมองกลฝ่ังตวัและหุ่นยนต ์ 4 ปี (พ.ศ. 2559-ปัจจุบนั) 

4 
วศิวกรจา้งชัว่คราว ดา้นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ บริษทั 
SmartiveTechnology 

1 ปี (พ.ศ. 2560-2561) 

5 วศิวกรจา้งชัว่คราว ดา้นสมองกลฝ่ังตวัท่ี บริษทั Mobiliti 1 ปี (พ.ศ. 2559-2560) 

6 
วศิวกรจา้งชัว่คราว ดา้นสมองกลฝ่ังตวัท่ี บริษทั 
DesignGateway 

1 ปี (พ.ศ. 2558-2559) 

7 
ผูช่้วยวจิยัและผูช่้วยสอนดา้นสมองกลฝ่ังตวัและ
หุ่นยนต ์

3 ปี (พ.ศ. 2555-2558) 
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6.  การศึกษา 

ล าดับที ่ การศึกษา 

1 
พ.ศ. 2558 – วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (มศ.ม.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  
                จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2 
พ.ศ. 2555 - วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (มศ.บ.) สาขาวศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
                มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

 
 
7. ผลงานวจัิย 
- The Design of a self improving PID controller with a Repetitive-Control Plugin 

           [June 24-27 2015] 
- Technology International Conference on Electrical Engineering/Electronics,Computer 

          Telecommunications and Information (ECTI-CON 2015) 
- A Comparison of Kinematics Calculation by Visual Studio OpenTK Library, with the Measurement 

Result of Solid Works International Technical Conference on Circuit/Systems Computers and 
Communications (ITC-CSCC 2014) 

 
8.  สถานทีต่ิดต่อ 
 บริษทั ทีอีเอสอาร์ จ  ากดั  
    เลขท่ี 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซ่ือ  
    จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10800 
    โทรศพัท:์       090466519         
    Email:          ceo.anoney.potter@gmail.com 
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ประวตัิวทิยากร 

โครงการพฒันาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน (หลกัสูตร ก.) 
หลกัสูตร การน าระบบ IoT ไปใช้ในงาน Smart farm เพ่ือลดต้นทุนในการผลติ 

------------------------------------------------------ 
1.  ช่ือ – สกุล    นางสาวชไมพร รัตน์นราทร 
2.  หน่วยงานต้นสังกดั   บริษทั แคท เอด็ดูเคชัน่ แอนด ์เทคโนโลย ีจ  ากดั 
3.  ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั แคท เอด็ดูเคชัน่ แอนด ์เทคโนโลย ีจ  ากดั 
4.  ความเช่ียวชาญ 

ล าดับที ่ ความเช่ียวชาญ 
ระยะเวลา 

จ านวนปี (พ.ศ. – พ.ศ.) 
1 การพฒันาผลิตภณัฑ์ 3 ปี (พ.ศ. 2559 - ปัจจุบนั) 
2 การตลาดและการขาย 3 ปี (พ.ศ. 2559 - ปัจจุบนั) 
3 การสอน ทางดา้นเทคโนโลย ีและนวตักรรม 7 ปี (พ.ศ. 2555 - ปัจจุบนั) 

 
5.  ประสบการณ์ 

ล าดับที ่ ประสบการณ์ 
ระยะเวลา 

จ านวนปี (พ.ศ. – พ.ศ.) 

1 
กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั แคท เอด็ดูเคชัน่ แอนด ์

เทคโนโลย ีจ  ากดั 

 (พ.ศ. 2561-ปัจจุบนั) 

2 

-ผูช่้วยรองประธานกรรมการธุรกิจจดัจ าหน่าย บริษทั
อินเตอร์ล้ิงค ์คอมมิวนิเคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 
-ผูจ้ดัการฝ่ายผลิตภณัฑ ์บริษทัอินเตอร์ล้ิงค ์คอมมิวนิ
เคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 

2 ปี (พ.ศ. 2559-2561) 

3 

หวัหนา้โครงการและวทิยากร ของการบนัทึกขอ้ตกลง
ทางวชิาการ เพื่อการจดัการศึกษา ระหวา่ง 
วทิยาลยัเทคนิคดอนเมือง กบั บริษทัอินเตอร์ล้ิงค ์คอม
มิวนิเคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 

 



โครงการการพฒันาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน 
(ทกัษะการประกอบอาชีพ) ประจ าปี 2562 

หลกัสูตร ก. การน าระบบ IoT ไปใช้ในงาน Smart farm เพ่ือลดต้นทุนในการผลติ 
 

 

4 

หวัหนา้โครงการและวทิยากร เพื่อถ่ายทอดองคค์วามรู้
ดา้นระบบสายสัญญาณและโครงข่ายสายสัญญาณ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
โดยส านกัคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ กบั 
บริษทัอินเตอร์ล้ิงค ์คอมมิวนิเคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 
 
 

 

5 

อาจารยพ์ิเศษประจ าวชิา ระดบัปริญญาตรี และ ปวช. 
1. Electromagnetic Field  
2. Electrical Instruments and Measurements 

3. Communication Technology 

4. Selected Topics in Electrics-Electronic 

5. Electrical Measuring Instruments 

6. Electrical Materials and Calculation 

7. Electrical Measuring Instrument Practice 

8. Basic Electricity 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

 
 
 
 
 

4 ปี (พ.ศ. 2555 - 2559) 

6 
วทิยากร ในการบรรยายเทคโนโลยเีครือข่ายสายสัญญาณ 
ใหก้บักรมพฒันาฝีมือแรงงาน ภาค 4 

 

7 

วทิยากรรับเชิญ เพื่อถ่ายทอดองคค์วามรู้ทางดา้น
เทคโนโลยใีหก้บั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั , พระจอม
เกลา้พระนครเหนือ, พระจอมเกลา้ธนบุรี, 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหา
นคร, มหาวทิยาลยัศิลปกร, มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลย
อลงกรณ์, มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชบุรี, มหาวทิยาลยัราช
ภฏันครปฐม เป็นตน้ 
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8 

วทิยากร ในการบรรยายพิเศษ ของศูนยน์วตักรรม
ส่ิงประดิษฐแ์ละงานสร้างสรรค ์คณะวศิวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลสุวรรณภูมิเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัรายวชิา 
Communication Networks and Transmission Lines  
 

 

9  

วทิยากรเพื่อพฒันา ประสิทธิภาพในการท างาน และเพิ่ม
องคค์วามรู้ใหก้บัพนกังานทัว่ไป ช่าง วศิวกร ฝ่าย
การตลาด ฝ่ายขาย การพฒันาผูบ้ริหาร และใน
หลากหลายหลกัสูตร ใหก้บัพนกังานบริษทัต่างๆ  และ 
บริษทั อินเตอร์ล้ิงค ์คอมมิวนิเคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 
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10 

ไดรั้บการเชิญเป็น Reviewer งานวจิยัต่างๆทั้งในและ
ต่างประเทศ อาทิเช่น  International Journal of 
Electronics และ IET Microwaves, Antennas & 
Propagation เป็นตน้ 
 

 

11 

ไดรั้บเชิญไปน าเสนองานวิจยัท่ีไดรั้บรางวลั Award 
Winners of Thailand-Japan Microwave (TJMW) 2013 
ในงาน IEICE 2014 (the Institute of Electronics, 
Information and Communication Engineers) นิงาตะ 
ประเทศญ่ีปุ่น 
 

 

12 

ไดรั้บเชิญไปน าเสนองานวิจยั ส าหรับ session ของ 
invited speaker ในงาน APMC 2014 (the Asia-Pacific 
Microwave Conference) เซนได ประเทศญ่ีปุ่น 
 

 

13 

ไดรั้บรางวลั Best Presentation Award, The Thailand-Japan 

Microwave 2013, The Institute of Electronics, Information, 
Communication Engineering 
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6.  การศึกษา 

ล าดับที ่ การศึกษา 
1 ปริญญาโท -   วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวชิาวศิวกรรมโทรคมนาคม  

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

2 ปริญญาตรี - วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวชิาวศิวกรรมโทรคมนาคม  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

7.   งานวจัิย 

-  “A Multiband Monopole Antenna using Square Ring with Modified Fractal Parasitic,” EE 

con35,12-14 December 2012.  

- “A Multiband wide slotted antenna with Hilbert fractal slot on rectangular patch,” ECTI 

2013,15-17 May 2013.  

- “Gain Enhancement for Multiband Fractal Antenna Using Hilbert Slot Frequency Selective 

Surface Reflector,” ICDB 2013,25-28 July 2013. 

- “Gain Enhancement for Multiband Fractal Antenna Using Hilbert Slot Frequency Selective 

Surface Reflector,” ISAP 2013,23-25 October 2013,Nanjing China.  

- “Gain Enhancement for Multiband Antenna with Hilbert Fractal Slot Reflector,” TJMW 2013, 

2-4 December 2013.  

- “Gain Enhancement for Multiband Antenna with Hilbert Fractal Slot Reflector,” IEICE 2014, 
18-20 March 2014, Nigata Japan.  

- “Gain Enhancement for Multiband Antenna with Frequency Selective Fractal Surface 

Reflector,” APMC 2014, 4-7 November 2014, Sendai Japan. 
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