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1. หลักการและเหตุผล  

        จากการที่กระทรวงศึกษาธิการไดม้ีการประกาศใชม้าตรฐานหลกัสูตรการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 
2560) โดยเพ่ิมเติมสาระที่ 4 เทคโนโลยี ซ่ึงมีวิชาวิทยาการค านวณ (Computing Science) ที่ประกอบดว้ยองค์
ความรู้หลัก 3 ด้าน ได้แก่ 1) วิทยาการคอมพิวเตอร์ เช่น การแก้ปัญหา Coding การใช้ตรรกะ 2) การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการแกปั้ญหา 3) การใชเ้ทคโนโลยีอยา่งปลอดภยัและรู้เท่าทนั 
        ทางบริษทั 168 เอ็ดดูเคชั่น จ ากดั จึงไดม้ีการพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนวิทยาการค านวณ (โคด้
ด้ิง) ส าหรับสถานศึกษา และเพื่อให้เป็นไปในทางเดียวกบัแผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั ระยะที่ 2 
(พ.ศ. 2566 - 2570) ที่ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจเป็นผูจ้ัดท า โดยค านึงถึงความสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์
ชาติ แนวนโยบายของรัฐบาล สถานการณ์เศรษฐกิจสังคมและมิติการพฒันาด้านต่าง  ๆ โดยเฉพาะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลัทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้สามารถก าหนดเป็นทิศทางส าหรับจดัท าแผนแม่บทการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลัของประเทศไทยไดอ้ย่างเหมาะสม เกิดการขบัเคลื่อนเพื่อการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัลในประเทศไทยอย่างแท้จริงและยัง่ยืนเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศไทย    
“สู่เศรษฐกิจดิจิทัลที่มีพลวัต บนฐานของสังคมที่รู้คิด รู้เท่าทัน และก าลังคนที่สามารถปรับตัว และสร้าง
โอกาสจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล” โดยเป็นหน่วยงานประสานและร่วมด าเนินงานกบัเครือข่าย
พนัธมิตรทั้งจากภาครัฐที่มีภารกิจเก่ียวขอ้ง น ามาซ่ึงการ “เปลี่ยนประเทศไทย” เขา้สู่ยุคเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทลั การด าเนินงานตามแนวยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทฯ ไดผ้ลกัดนัให้ประเทศไทยมีความพร้อมเข้าสู่
ระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั ท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ภาคธุรกิจของไทยมีผลิตภาพการผลิต
ดีขึ้น ขีดความสามารถในการแข่งขนัเพ่ิมขึ้น 
        กอปรกบัสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ท าให้เกิดความ
ปกติใหม่ (New Normal) ในรูปแบบการใช้ชีวิตของประชาชนไทย โดยเฉพาะการเปิดรับเทคโนโลยีและ
บริการดิจิทลัใหม่ ๆ รวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ น าไปสู่แนวโนม้การใชชี้วิตรูปแบบใหม่บนฐานการใช้
ดิจิทลัและขอ้มูลที่เร่ิมขยายตวัในวงกวา้ง โดยมีหน่วยงานพนัธมิตรทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบนัการศึกษา 
สมาคมภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ด าเนินงานภายใตก้รอบยทุธศาสตร์ของแผนแม่บทฯ  ขณะที่
เทคโนโลยีดิจิทลัพฒันาอยา่งรวดเร็ว ทกัษะดา้นดิจิทลัมีความตอ้งการสูงในทุกภาคเศรษฐกิจของประเทศ 
ยทุธศาสตร์น้ีจึงมุ่งสร้างทกัษะดิจิทลัให้กบัคนรุ่นใหม่วยัเรียน เสริมทกัษะดิจิทลัวยัแรงงาน เพื่อปิดช่องว่าง
ความตอ้งการก าลงัคนดิจิทลั พลิกโฉมประเทศด้วยโค้ดดิง้ (Coding School) เสริมหลกัสูตรการเรียนรู้นอก
ห้องเรียนของโรงเรียนสู่การเรียนรู้ดา้น Coding, STEM, IoT และ AI ตลอดจนทกัษะดิจิทลัที่จ าเป็นใน
อนาคต เนน้การสร้างครูดิจิทลัเพ่ือการสร้างนกัเรียนดิจิทลัอยา่งยัง่ยืน  
        จากยทุธศาสตร์ชาติดงักล่าวท าให้หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งดา้นการพฒันาการศึกษาต่าง ๆ น านโยบายและ
ยุทธศาสตร์มาปรับใช้และสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาขึ้ น  โดยกระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้ งพ้ืนที่
นวตักรรมการศึกษาใน 11 จงัหวดั รวม 538 โรงเรียน เพ่ือให้เป็นพ้ืนที่ของการปฏิรูปการบริหารและการจดั
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การศึกษาเพ่ือสนับสนุนการสร้างนวตักรรมการศึกษาในพ้ืนที่ระดบัจงัหวดั  โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือคิดคน้
และพฒันานวตักรรมการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล ้าใน
การศึกษา กระจายอ านาจและให้อิสระแก่สถานศึกษา รวมทั้งสร้างและพฒันากลไกในการจัดการศึกษา
ร่วมกนัระหว่างภาครัฐ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น และภาคประชาสังคมในพ้ืนที่  โดยเปิดโอกาสให้ผูเ้รียน
กลา้ทดลองท าส่ิงใหม่ ๆ แกปั้ญหาดว้ยแนวคิดใหม่ หากลม้เหลว ไม่ประสบผลส าเร็จก็ลุกขึ้นมาปรับปรุง
ทดลองพฒันาใหม่ จนกว่าจะไดผ้ลสัมฤทธ์ิที่ดี   
        เพื่อให้สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ ดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการแข่งขันโครงงาน “Robotic 
Competitions for Students 2022 การแข่งขันสร้างหุ่นยนต์ส าหรับนักเรียน ประจ าปี 2022 ”  เพื่อให้อาจารย์
และนักเรียนในโครงการจดัห้องเรียนคอมพิวเตอร์ได้สร้างส่ิงประดิษฐ์และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้  
นอกจากน้ียงัสามารถน าโครงงานและส่ิงประดิษฐ์ที่ไดไ้ปสร้าง Portfolio ส าหรับการเรียนต่อในระดบัชั้นที่
สูงขึ้นต่อไป    
 

2. วัตถุประสงค์ 
        1. เพื่อคดัเลือกนกัเรียนจากทัว่ประเทศจ านวน 30 คน เขา้เรียนหลกัสูตรพฒันาหุ่นยนต์ระยะส้ันที ่

            มหาวิทยาลยั Overseas Chinese University  ประเทศไตห้วนั เป็นระยะเวลา 30 ชั่วโมง  
      2. เพื่อสร้างนวตักรดา้นดิจิทลั ในการสร้างสรรคส่ิ์งประดิษฐ์ดว้ยการประยกุต์ใชค้  าส่ังและรูปแบบของ 
           การจดัการเรียนการสอนแบบโคด้ดิ้ง   

      3. เพื่อสร้างนวตักรดา้นดิจิทลัที่สามารถสร้างสรรคแ์ละขบัเคลื่อนความรู้และทกัษะดา้นเทคโนโลยีที่ 
           สามารถตอบสนองต่อนโยบายของภาครัฐ 

      4. เพื่อพฒันาโครงงานส าหรับสร้างผลงานของนกัเรียนในการจดัท า Portfolio ส าหรับการสอบเขา้ 

           มหาวิทยาลยัระบบ TCAS  รอบที่ 1 Portfolio  
      5. เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพดา้นทกัษะการเขียนโปรแกรมและทกัษะทางดา้นโคด้ดิ้งของนกัเรียนให้ทนัสมยั  

           สร้างสรรคแ์ละประยกุตใ์ชก้บัเทคโนโลยีร่วมสมยัและทอ้งถิ่นไดเ้ป็นอยา่งดี 

      6. เพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้ดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรมในโรงเรียนทัว่ประเทศ 
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3. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมแข่งขัน 
        1. เป็นนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 และมธัยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนที่เขา้ร่วมโครงการต่างๆ 
            ของบริษทั บางกอกซอฟแวร์ จ ากดั 

        2. มสีมาชิกในทีมจ านวน 2 - 5 คน  ภายในทีมจะตอ้งมีนกัเรียนที่ก  าลงัศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษา 
            ปีที่ 4  อยา่งนอ้ย 1 คน และระดบัมธัยมศึกษาปีที่ 5 อยา่งนอ้ย 1 คน 

        3. แต่ละทีมจะตอ้งมอีาจารยท์ี่ปรึกษาจ านวน 1 - 3 ท่าน 

 

4. หัวข้อในการแข่งขัน 
        หัวข้อที่ 1 นวัตกรรมด้านส่ิงแวดล้อม 

                 การพฒันาโครงงานในการปรับปรุงคุณภาพและติดตามเฝ้าระวงัส่ิงแวดลอ้มและสภาวะแวดลอ้ม

อย่าง  เป็นระบบ ทั้งการจดัการน ้ า การดูแลสภาพอากาศ การเฝ้าระวงัภยัพิบติั ตลอดจนเพ่ิมการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 

        หัวข้อที่ 2 นวัตกรรมด้านการขนส่ง 

  การพฒันาโครงงานเพื่อความสะดวกและความปลอดภยัในการเดินทางและขนส่ง  

        หัวข้อที่ 3 นวัตกรรมด้านการด ารงชีวิต 

  การพฒันาโครงงานที่อ  านวยความสะดวกต่อการด ารงชีวิต  

        หัวข้อที่ 4 นวัตกรรมด้านสถานศึกษา  

  การพฒันาโครงงานที่ช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่บุคลากรภายในสถานศึกษา  

        หัวข้อที่ 5 นวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ 

    การพฒันาโครงงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและความคล่องตวัในการด าเนินธุรกิจ  

        หัวข้อที่ 6 นวัตกรรมด้านอื่นๆ 

 

5. วิธีการแข่งขัน      

        การแข่งขันรอบที่ 1 การแข่งขันรอบคัดเลือก   
         1. การสมัครเข้าร่วมแข่งขันโครงการ “Robotic Competitions for Students 2022” สามารถสมัคร

ออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ http://www.168training.com  เลือกหัวข้อ “การแข่งขันสร้างหุ่นยนต์ส าหรับ

นักเรียน”  เลือกหัวขอ้  สมัครเข้าร่วมแข่งขัน ภายในวนัที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 
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        2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเขียนโครงงาน ไดท้างเวบ็ไซต ์http://www.168training.com  เลือกหัวขอ้ 

“การแข่งขันสร้างหุ่นยนต์ส าหรับนักเรียน” ในหัวขอ้  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเขียนโครงงาน  

        3. ให้ผูเ้ขา้แข่งขนัแต่ละทีม จดัท าโครงงานนวตักรรมดา้นโคด้ดิ้ง ภายใตหั้วขอ้การแข่งขนัที่ก  าหนดโดย

จัดท าช้ินงาน ไฟล์รูปเล่มโครงงานฉบับย่อ และวิดีโอน าเสนอรายละเอียดของโครงงาน  ความยาว 
ไม่เกิน 10  นาที  

        4. upload ไฟลรู์ปเล่มโครงงานและวิดีโอไดท้างเวบ็ไซต ์ http://www.168training.com เลือกหัวขอ้ 

“การแข่งขันสร้างหุ่นยนต์ส าหรับนักเรียน”  ในหัวขอ้  Upload  ไฟล์ส าหรับการส่งโครงงาน    

ภายในวนัที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 

        5. ประกาศผลรอบคดัเลือก 15 ทีม โดยประกาศผลทางเวบ็ไซต ์http://www.168training.com   
 ในวนัที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 

        6. ทีมที่เขา้รอบคดัเลือกทั้ง 15 ทีม นักเรียนจะได้รับสิทธิ์ทีมละ 2 คนในการเข้าเรียนหลักสูตร 

พัฒนาหุ่นยนต์ขั้นสูงระยะส้ัน ช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 เป็นระยะเวลา 30 ชั่วโมง    โดยไม่มี 

ค่าใช้จ่าย ณ มหาวิทยาลัย Overseas Chinese University  ประเทศไต้หวัน   ซ่ึงประเทศไต้หวนั ถือเป็น

ประเทศที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์นวตักรรมอันดับ 1  ของเอเชีย และมหาวิทยาลัย Overseas 
Chinese University นับเป็นมหาวิทยาลยัเอกชนที่ไดรั้บ    ทุนสนับสนุนของไตห้วนั เพ่ือมุ่งมัน่สู่ความเป็น

เลิศด้านการสอนการวิจัยและการบริการชุมชน    และได้รับการส่งเสริมและพฒันาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการบริการ เพื่อเป็นมหาวิทยาลยัที่ยอดเย่ียมของไตห้วนั 
 

   การแข่งขันรอบที่ 2 รอบชิงชนะเลิศ  
    (ประมาณเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกนัยายน พ.ศ. 2566) 

   1. ให้นักเรียนน าความรู้ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย Overseas Chinese University ในหลักสูตรพฒันา 
หุ่นยนตข์ั้นสูง มาพฒันาโครงงานโดยต่อยอดจากโครงงานเดิมหรือพฒันาโครงงานช้ินใหม่ 

   2. จดัท ารูปเล่มโครงงานฉบบัสมบูรณ์ จ านวน 15 หนา้กระดาษ อยา่งนอ้ย 3,000 ค า 

        3.น า เสนอผลงาน โดยอธิบายพร้อมสาธิตโครงงานที่พัฒนาขึ้ น รวมทั้ งตอบข้อซักถามของ   
คณะกรรมการ ณ บริษทั บางกอกซอฟแวร์ จ ากดั  ประมาณเดือนกนัยายน พ.ศ. 2566 

   4. ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ และมอบโล่รางวลัพร้อมทุนการศึกษาให้แก่ทีมที่ชนะการแข่งขัน 
ประมาณเดือนกนัยายน 2566 
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6. ข้อก าหนดในการแข่งขัน 
        1. น าความรู้ที่ไดรั้บจากหลกัสูตรการเรียนการสอนโคด้ดิ้งของทางบริษทัฯ มาพฒันาโครงงาน 
        2. พฒันานวตักรรมโดยใช้บอร์ด Micro:bit ,  KidBright ,  Arduino   หรือ Raspberry Pi   

อยา่งนอ้ย 1 บอร์ด  รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ในชุดโคด้ดิ้ง และอุปกรณอ์ื่นๆ ได ้
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
          เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2565  -  เดือนกนัยายน พ.ศ.  2566 

ล าดับที ่ ระยะเวลา กิจกรรม 

1 ภายในวนัที่ 31 ม.ค. 2566 เปิดรับสมคัรและส่งหัวขอ้เขา้ร่วมแข่งขนัโครงงาน 

2 ภายในวนัที่ 16 พ.ค. 2566 ส่งรูปเล่มโครงงานและวิดีโอน าเสนอ โดย upload ไดท้ี่
เวบ็ไซต ์ http://www.168training.com 

3 ภายในวนัที่ 31 พ.ค. 2566 ทางบริษทัพิจารณาคดัเลือกโครงงาน  
4 วนัที่ 1 มิ.ย. 2566 ประกาศผลทีมที่เขา้รอบชิงชนะเลิศ 15 ทีม 
5 ประมาณเดือน มิ.ย. 2566 เรียนหลกัสูตรพฒันาหุ่นยนตข์ั้นสูง ณ ประเทศไตห้วนั 
6  เดือน ก.ค.  ถึง  ก.ย. 2566 พฒันานวตักรรมและจดัท ารูปเล่มฉบบัสมบูรณ ์
7  ประมาณเดือน ก.ย. 2566 แข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ โดยน าเสนอโครงงานต่อ

คณะกรรมการ ณ บริษทั บางกอกซอฟแวร์ จ ากดั 

8  ประมาณเดือน ก.ย. 2566 ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ และมอบโล่รางวลัพร้อม
ทุนการศึกษา  

 

8. เกณฑ์การตัดสินรอบชิงชนะเลิศ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)                
        1. รูปเล่มเอกสารมีความถูกตอ้งและครบถว้นตามแบบฟอร์มที่ก  าหนด   20 คะแนน 
        2. การพฒันาช้ินงานมีความคิดสร้างสรรค์     20 คะแนน 

        3. การประยกุตใ์ชค้วามรู้เพ่ือสร้างสรรคช้ิ์นงาน     20 คะแนน 

        4. การสร้างช้ินงานมีคุณภาพและประยกุตช้ิ์นงานไดจ้ริง    20 คะแนน 
        5. ช้ินงานสามารถประยกุตใ์ชร่้วมกบัเทคโนโลยีที่ทนัสมยัได ้   20 คะแนน 

           (ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด) 
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9.  สถานที่จัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ    
         บริษทั บางกอกซอฟแวร์ จ ากดั  เลขที่ 427/3  ถนนพระราม 2 แขวงแสมด า   เขตบางขุนเทียน  กทม. 
10150  โทร. 02-4515256-9 
    

10. รางวัล 
        1. รางวัลชนะเลิศ จ านวน 1 รางวลั 

            โรงเรียนจะไดรั้บโล่รางวลัชนะเลิศ พร้อมทุนการศึกษา  

        2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จ านวน 1 รางวลั 

            โรงเรียนจะไดรั้บโล่รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 พร้อมทุนการศึกษา 

        3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จ านวน 1 รางวลั 

            โรงเรียนจะไดรั้บโล่รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 พร้อมทุนการศึกษา 
 

11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
        1.  นกัเรียนที่ผ่านหลกัสูตรพฒันาหุ่นยนตท์ี่มหาวิทยาลยั Overseas Chinese University   

             ประเทศไตห้วนั  สามารถน าความรู้และทกัษะโคด้ดิ้งขั้นสูงมาพฒันานวตักรรมได ้
        2.  สามารถสร้างนวตักรดา้นดิจิทลั ในการสร้างสรรคส่ิ์งประดิษฐ์ดว้ยการประยกุตใ์ชค้  าส่ังและรูปแบบ 

             ของการจดัการเรียนการสอนแบบโคด้ดิ้งได ้  
        3.  สามารถสร้างนวตักรดา้นดิจิทลัที่สร้างสรรค์ เพื่อขบัเคลื่อนความรู้และทกัษะดา้นเทคโนโลยีที่ 

             ตอบสนองต่อนโยบายของภาครัฐได ้

        4.  นกัเรียนสามารถพฒันาโครงงานดา้นโคด้ดิ้งเพ่ือจดัท า Portfolio ส าหรับการสอบเขา้ 
             มหาวิทยาลยัระบบ TCAS  รอบที่ 1 Portfolio  

        5.  นกัเรียนสามารถเพ่ิมศกัยภาพดา้นทกัษะการเขียนโปรแกรมและทกัษะทางดา้นโคด้ดิ้งให้ทนัสมยั  

             สร้างสรรคแ์ละประยกุตใ์ชก้บัเทคโนโลยีร่วมสมยัและทอ้งถิ่นได ้
        6.  โรงเรียนที่เขา้ร่วมโครงการสามารถขยายโอกาสการเรียนรู้ดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  

             และนวตักรรมภายในสถาบนัไดม้ากย่ิงขึ้น 
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12. ผู้ประสานงาน  
        บริษัท บางกอกซอฟแวร์ จ ากัด   

        เลขที่ 427/3  ถนนพระราม 2 แขวงแสมด า  เขตบางขุนเทียน  กทม. 10150   

        โทร. 02-4515256-9  (อตัโนมตัิ 9 คู่สาย) โทรสาร 02-451-5256 ต่อ 304 
         อีเมล bs.bkksoftware@gmail.com 

        บริษัท 168 เอ็ดดูเคช่ัน จ ากัด 

        เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้นที่ 11 ห้องเลขที่ 117 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท  
        เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

        โทร. 02-129-3208-9 
        อีเมล education168@hotmail.com 

                ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม    อีเมล  bkk_training@hotmail.com 

     1.  นางนุสรา  เจริญร่าง                        โทร.092-272-4693 
     2.  นางสาวจิรดา  ขุนเณร        โทร.081-665-5414 

     3.  นางสาววิลาวรรณ สอนสังเสน       โทร.081-649-9442 
     4.  นางสาวมะลิวลัย ์ค าสามคัค ี             โทร.092-978-6029 

     5.  นางสาวพิชชาพร พูลสวสัด์ิ                     โทร.085-505-5678 

           6.  นางสาวพิสุทธา ใจธรรม                     โทร.087-172-8852 
     7.  นางสาวมยุรจี  พุทธกูล                     โทร.082-288-0740 

                   8.  นางสาวพรพิชชา โพธ์ิไพจิตร       โทร.084-634-3635 

     9.  นางสาวเลิศมณี ทองว่าว                     โทร.083-739-1011 
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ตัวอย่างหัวข้อโครงงาน 
หัวข้อที่ 1 นวัตกรรมด้านส่ิงแวดล้อม 

        1. ระบบวดัค่า pH ในดิน             2. ระบบตรวจวดัค่าออกซิเจนในน ้า 

        3. ระบบคดัแยกขยะอตัโนมตัิ                         4. ระบบตรวจจบัควนัไฟป่า 
        5. ระบบเตือนภยัน ้าท่วม             6. ระบบตรวจจบัอคัคีภยั 

        7. กงัหันน ้าเพ่ิมออกซิเจนจากพลงังานแสงอาทิตย ์    8. หุ่นยนตฟ์อกอากาศและฆา่เช้ือโรค 

        9. หุ่นยนตเ์ก็บขยะในแหล่งน ้า            10. หุ่นยนตไ์ล่นกในนาขา้ว  
ฯลฯ 

หัวข้อที่ 2 นวัตกรรมด้านการขนส่ง 

        1. ระบบติดตามรถหายดว้ย GPS   2. ระบบสัญญาณไฟจราจร 

        3. รถยนตส์าธารณะไร้คนขบั            4. ระบบตรวจจบัควนัด าของรถ 

        5. ระบบตรวจจบัความเร็วรถ    6. ลานจอดรถอจัฉริยะ 
        7. หมวกกนัน็อคอจัฉริยะ    8. หุ่นยนตน์ าทาง 

        9. หุ่นยนตล์ าเลียงสินคา้อตัโนมตัิ          10. หุ่นยนตเ์ก็บค่าผ่านทางมอเตอร์เวย ์

ฯลฯ 

หัวข้อที่ 3 นวัตกรรมด้านการด ารงชีวิต 

        1. ระบบน าทางส าหรับผูพ้ิการทางสายตา          2. ระบบควบคุมการใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น 
        3. ระบบแจง้เตือนขโมยเขา้บา้น           4. ระบบรถเข็นซ้ือสินคา้อจัฉริยะ 

        5. ระบบติดตามผูป่้วยอลัไซเมอร์                        6. ระบบแจง้เตือนตูจ้ดหมาย 

        7. ราวตากผา้อตัโนมตัิ            8. หุ่นยนต์รักษาความปลอดภยั 
        9. หุ่นยนตเ์สิร์ฟอาหาร           10. หุ่นยนตด์ูดฝุ่นและถูพ้ืนอตัโนมติั 

ฯลฯ 

หัวข้อที่ 4 นวัตกรรมด้านสถานศึกษา  

1. ระบบเตือนภยันกัเรียนติดคา้งในรถตู ้         2. ระบบตรวจวดัอุณหภูมิในห้องเรียน 

3. ระบบรักษาความปลอดภยัดว้ย Motion Capture         4. ระบบตรวจจบัค่าแก๊สในโรงอาหาร 
5. ระบบตรวจจบัใบหนา้ก่อนเขา้โรงเรียน         6. ระบบตรวจนบันกัเรียนเขา้ห้องเรียน 
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7. ตูก้ดน ้าด่ืมอตัโนมติั           8. หุ่นยนตล์า้งจานในโรงอาหาร 

9. หุ่นยนต์รับ-ส่งเอกสาร          10. หุ่นยนตป์ระชาสัมพนัธ์ 
ฯลฯ 

หัวข้อที่ 5 นวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ 

        1. ระบบตรวจวดัความช้ืนอากาศในโรงเรือน  2. ระบบตรวจวดัความช้ืนในดิน 

        3. ระบบตรวจวดัปริมาณน ้าฝน   4. เคร่ืองคดัแยกผลไม ้

        5. ตูอ้บผลไมจ้ากพลงังานแสงอาทิตย ์  6. ตูจ้  าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ 
        7. รถหุ่นยนตเ์ก็บผลผลิตทางการเกษตร  8. หุ่นยนต์จ าหน่ายสินคา้ 

        9. หุ่นยนตร์ดน ้าตน้ไม ้    10. หุ่นยนตส์อนหนงัสือ 

ฯลฯ 

 

แผนที่บริษัท บางกอกซอฟแวร์ จ ากัด 

 


