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กิจกรรมดา้นการประชาสมัพนัธส์ถาบนั/มหาวิทยาลยั

คณะบคุคลเย่ียมชม ศึกษาดูงาน หารือแนวทางรว่มวจิยัพฒันากบัฟีโบ้ รว่มน าเสนอผลงานในงานนทิรรศการ/กิจกรรมต่าง ๆ

ประชาสมัพนัธเ์ผยแพรช่ื่อสถาบนั/มหาวทิยาลยั ในช่องทาง/ส่ือต่าง ๆ จดักิจกรรมการแข่งขนัหุน่ยนต ์Workshop การบรรยาย สมัมนาเชิงวชิาการ

80 Activities
(as of Sept 2019)



FIBO Activities (Quarter 1 – 4 of 2019)
คณะบุคคลเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน หารือแนวทางร่วมวิจัยพัฒนากับฟีโบ้

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชื่อสถาบัน/มหาวิทยาลัย ในช่องทาง/สื่อต่าง ๆ

ร่วมน าเสนอผลงานในงานนิทรรศการ/กิจกรรมต่าง ๆ

จัดกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ Workshop การบรรยาย สัมมนาเชิงวิชาการ11
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FIBO Activities – Visitors



FIBO Activities – Visitors



Visitors : Where are they from?

 สถาบันการศึกษา 14 4
 หน่วยงานภาครัฐ 8 1
 อุตสาหกรรม/บริษัท/ภาคเอกชน 4 5

วัตถุประสงค์
 เย่ียมชมการด าเนินงาน ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา แสวงหาความร่วมมือ

ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ และการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ด้าน RA
 เย่ียมชมสถาบัน ดูการเรียนการสอน เพื่อเป็นแนวทางในการเข้าศึกษาต่อ
 เย่ียมชมนวัตกรรมและผลงานด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ไทย ตา่งประเทศ



FIBO Activities – Showcases / Guidance



FIBO Activities – Exhibitions



PR Activities - Workshops/Seminars/Talks



PR Activities - Workshops/Seminars/Talks



Other activities



Highlight Events – Awards and Honors

นักศึกษาฟีโบ้ ระดับ ป.ตรี และ ป.เอก
ร่วมทีมพัฒนา
"หุ่นยนต์ Bliss หุ่นยนต์เพ่ือบ าบัดผู้ป่วยออทสิติก”

🏆 รางวัลดีเด่น ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา

การประกวดผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
“รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” 
ครั้งท่ี 12 



Highlight Events – Awards and Honors

ผลงาน "ระบบช่วยในการเลี้ยวและเปลี่ยนเลน
ของยานพาหนะ”

🏆 รางวัลรองชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา
โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมเพื่อทุกชีวิต
ปลอดภัยบนท้องถนน จัดโดย ฟอร์ด ประเทศไทย 
บริษัท ทีวีบูรพา จ ากัด และ สมาคมพัฒนา
ประชากรและชุมชน 



ทีม Little Purple Pony
🏆 รางวัล Best Design 
การแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนท่ีอัตโนมัติ
ส าหรับการเกษตรอัจฉริยะ ปี 2018 
(Smart Agricultural Robot Contest 2018)
การแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติส าหรบัการเกษตรอัจฉริยะ

Highlight Events -
Awards and Honors



Highlight Events -
Awards and Honors

นายกรัณย์ วิบูลย์ศิริศักดิ์ 
นักศึกษาสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมตัิ ช้ันปีท่ี 4 

🏆 รับมอบทุนการศึกษา จ านวน 100,000 บาท
ในโครงการ Delta Internship 2018 

จากโครงงานระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มก าลงัการผลติ 
ลดรายจ่ายและความผดิพลาด 



Highlight Events – Awards and Honors

🏆 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขัน Programmable Line Tracing รุ่น Mentor และ
🏆 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 การแข่งขัน Maze Runner รุ่น Senior
ในการแข่งขันหุ่นยนต์ Thailand micro:coding Championship 2019 หรือ TmC 2019 
จัดโดยบริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จ ากัด ร่วมกับ บริษัท เอ็ดดูเคติค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด และศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่ 



ผลงาน “ระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตอืนเพื่อป้องกัน
การตกเตียง” 
โดย นายชวกร ศรีเงินยวง นายวัชระพงษ์ ปิงเมือง 
🏆 รางวัลเหรียญเงิน จากการประกวด 
“รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม”่ 
ประจ าปี 2562 ระดับอุดมศึกษา
ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจ าปี 2562
จัดโดยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

Highlight Events -
Awards and Honors



Highlight Events – Awards and Honors
โครงการ Change your world, Change your 
mind โดยศิษย์เก่าและนักศกึษาระดับปริญญาตรี 
ช้ันปีท่ี 4 

🏆 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

การแข่งขัน Jinpao Automation Contest 2019 ภายใต้
แนวคิดการใช้งานระบบ Automation ทดแทนแรงงานคน
ในกระบวนการผลิต โดยการสั่งงานผ่านระบบเครือข่าย 
และการประยุกต์ใช้ Internet of things



โครงการ Automatic Filling Monomer System 
โดยนายวิทิต กุลปราณีต นักศึกษาระดับปริญญาโท 
สาขาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัต ิ
🏆รางวัลชมเชย
การแข่งขัน Jinpao Automation Contest 2019 ภายใต้
แนวคิดการใช้งานระบบ Automation ทดแทนแรงงานคนใน
กระบวนการผลิต โดยการส่ังงานผ่านระบบเครือข่าย และการ
ประยุกต์ใช้ Internet of things

Highlight Events -
Awards and Honors



Highlight Events – Awards and Honors

โครงการ Automatic Edging and Washing 
System โดย นายธนกร ศักดิ์โฆษิต และนางสาว
ดวงพร เนตรโพธ์ิแก้ว นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ช้ันปีท่ี 4

🏆 รางวัลชมเชย

การแข่งขัน Jinpao Automation Contest 2019 ภายใต้
แนวคิดการใช้งานระบบ Automation ทดแทนแรงงานคน
ในกระบวนการผลิต โดยการส่ังงานผ่านระบบเครือข่าย 
และการประยุกต์ใช้ Internet of things



Highlight Events – Awards and Honors

โครงการ ระบบหุ่นยนต์เพื่อช่วยเหลือและสง่เสริมในกจิกรรมบ าบัดของเด็กออทิสตคิ 
🏆 รางวัลที1่ หมวดโปรแกรมเพ่ือสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ ประเภทนิสิต นักศึกษาและ
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 21 (NSC 2019)



Highlight Events – Awards and Honors

โครงการ การพัฒนาระบบฝึกสอนใช้งานหุ่นยนต์ด้วยระบบความเป็นจรงิผสม 
🏆 รางวัลชมเชย หมวดโปรแกรมเพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ประเภทนิสิต นักศึกษา
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 21 (NSC 2019)



Highlight Events – Awards and Honors

NOVYDRONE บริษัท Start up โดยนักศึกษาฟีโบ้ 
น าเสนอไอเดียธุรกิจ ในรายการ Shark Tank Thailand

🏆 รับเงินทุน 18 ล้านบาท  แลกกับสัดส่วนหุ้นในบริษัท 30% แก่นักลงทุน (ฉลาม) 3 ท่าน



Highlight Events – Awards and Honors

นักศึกษาฟีโบ้ นายณัฏฐ์เมธี พิธุวราจิรากุล
รับทุน “Whizdom Scholarship”

ทุนด้านที่อยู่อาศัยและทุนพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นน าทั่วประเทศ

🏆 รับสิทธิพักอาศัยที่ห้องชุดโครงการ “Whizdom Station” 
ไม่มีค่าใช้จ่ายจนส าเร็จการศึกษา



Highlight Events – Awards and Honors



Highlight Events – Awards and Honors



FIBO เจมาร์ท เจเวนเจอร์ และ
จันวาณิชย์ ประกาศความร่วมมือ MOU 
กับบริษัทยักษ์ใหญ่ UBTECH ผู้น าระดับ
โลกทางด้านการผลิตหุ่นยนต์ (Robotics) 
และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ผลักดันนโยบาย
ภาครัฐ พัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ซ่ึง
เป็นการผนึกก าลังน าพาประเทศไทยไปสู่ 
“ไทยแลนด์ 4.0” 

Highlight Events -
Collaboration



ทีป่รึกษาฑูตด้านการศึกษา-วัฒนธรรม และ
ผู้ประสานงานด้านการศึกษา-วัฒนธรรม 
สถานเอกอัครราชฑูตแห่ง ส.ป.ป.ลาว 
เข้าหารือโครงการส่งนักศึกษาชาวลาว
เข้าเรียนใน FIBO

Highlight Events -
Collaboration



ความร่วมมือระหว่าง บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอร่ี ออโตเมช่ัน 
(ประเทศไทย) จ ากัด และ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ในการผลิตบุคลากรด้านหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย

Highlight Events -
Collaboration

สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และปฏบิัตกิารระบบอัตโนมัติ 
ณ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
มอบชุดอุปกรณ์ด้านระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมเพื่อการศึกษาให้กับสถาบันฯ 
จ านวน 21 ชุด มูลค่า 655,623 บาท



สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) 
ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ฮิวเลตต์ แพคการ์ด 
เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) ผู้น าด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมระบบคอมพิวเตอร์
ประสิทธิภาพสูง เพื่อการผลิตบัณฑิตระดับปริญญา
ตรี โท เอก และนักวิจัยที่มีศักยภาพในการสร้าง
ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ใช้งานได้
จริงในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย
เพื่อพัฒนางานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการ
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor)

Highlight Events -
Collaboration

สนับสนุนชุดอุปกรณ์ส าหรับงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
AI และ Big Data “HP Server” มูลค่ากว่า 4 ล้านบาท



บริษัท แอ็ดวานซ์อินโฟเมชั่นเทคโนโลยี จ ากัด 
(มหาชน) มอบครุภัณฑ์สนับสนุนการศึกษาและ
การวิจัย ส าหรับสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์
ภาคสนาม (ฟีโบ้) มจธ.

Highlight Events -
Collaboration

คอมพิวเตอร์ HP Workstation
จ านวน 23 ชุด มูลค่า 690,000 บาท



FIBO ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
“ด้านการวิจัยและพัฒนาระบบปฏิบัติการ
ในการน าระบบอัตโนมัติมาใช้ในการบริหาร
จัดการระบบยา” ร่วมกับ โรงพยาบาลศิริราช 
โดยการลงนามจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 9 พ.ย. 2561 
ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอ านวยการชั้น 2 
โรงพยาบาลศิริราช

Highlight Events -
Collaboration



FIBO ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ กลุ่มโรงเรียน
เครือข่ายความร่วมมือด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติ 8 โรงเรียนชั้นน า
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
โรงเรียนร่องค า ส านักงานห้องเรียนวิศว์ – วิทย์ 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และ โรงเรียนอัสสัมชัญ 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือกันด้านการศึกษา ยกระดับคุณภาพทาง
วิชาการสู่ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
ของโรงเรียนในเครือข่ายฯ เป็นส่วนเสริมการพัฒนาก าลังคนและ
สร้างองค์ความรู้ในด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมตัิเพ่ือ
เพ่ิมความสามารถการแข่งขันของประเทศ

Highlight Events -
Collaboration



FIBO KMUTT ลงนามความร่วมมือ
ทางวิชาการ กับ Nanjing University of 
Aeronautics and Astronautics 
(NUAA) ประเทศจีน
เพ่ือสนับสนุกการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
บุคลากร และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อ
ท าวิจัยในห้องปฏิบัติการของทั้ง 2 สถาบัน

Highlight Events -
Collaboration



FIBO มจธ. ได้รับมอบหมายจากศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศอ.) ภายใต้
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) ใหด้ าเนินงานโครงการศึกษาและจัดท าแผนที่น า
ทางเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรม ส าหรับ
ศูนย์กลางการวิจัยและนวัตกรรมด้านระบบอัตโนมัติ 
หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ (ARIPOLIS) ภายใต้การพัฒนา
นวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) 

Highlight Events – Academic Services



FIBO จัดการอบรมบุคลากรต้นแบบ ในโครงการ
พัฒนาบุคลากรต้นแบบเพ่ือผลิตบุคลากรรองรับ
นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซ)ี 
สาขาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และสาขาโลจสิติกส์ 
โดยมีบุคลากรต้นแบบ จาก 13 วิทยาลัย จ านวน 40 
คน เข้าร่วมอบรม 

Highlight Events – Academic Services



OKMD ผนึก FIBO จัดหลักสูตร “เทคโนโลยีหุ่นยนต์ และเทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality: AR)” ตามหลักการ
พัฒนาสมอง (Brain-based Learning: BBL) อบรมครูในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษาระดบัประกาศนียบัตร
วิชาชีพที่อยู่ในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จ านวน 300 คน เพื่อน าความรู้และประสบการณ์ไปเปน็เครื่องมือกระตุ้น
ให้เด็กและเยาวชนไทย เกิดความสนใจและสร้างแรงบันดาลใจในการเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพ ที่เป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรม
ในเขต EEC

Highlight Events – Academic Services



Highlight Events – Overseas Internship

นักศึกษา FIBO จ านวน 13 คน ฝึกงานภาคฤดูร้าน ในสถาบัน/มหาวิทยาลัยชั้นน า ทั่วโลก



Highlight Events – Overseas Internship

ประเทศ จ านวน (คน)

ญี่ปุ่น 8

จีน 3

ไต้หวัน 1

ฝร่ังเศส 1

นักศึกษาได้รับทุน สนับสนุนจากสถาบันฯ/มหาวิทยาลยั เพ่ือ ฝึกงาน/ท าวิจัยในต่างประเทศ จ านวน 13 คน



Highlight Events – Overseas Conference

นักศึกษาระดับปริญญาตรี FIBO จ านวน 12 คน ได้รับการตอบรับให้เข้ารว่มน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
The 2nd World Congress on Undergraduate Research ณ University of Oldenburg ประเทศเยอรมนี



Overseas Conference Experience Sharing



Highlight Events – Overseas Competition

TeamKMUTT ทีมหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์เตะฟุตบอล จาก FIBO มจธ. ท าผลงานเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย (เป็นที่ 2 ของสาย B) 
ในการแข่งขัน World Robocup 2019 (Humanoid Kid-sized League) ณ ประเทศออสเตรเลีย
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