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FIBO Activities (Quarter 1 – 4 of 2020)
คณะบุคคลเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน หารือแนวทางร่วมวิจัยพัฒนากับฟีโบ้

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชื่อสถาบัน/มหาวิทยาลัย ในช่องทาง/สื่อต่าง ๆ

ร่วมน าเสนอผลงานในงานนิทรรศการ/กิจกรรมต่าง ๆ

จัดกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ Workshop การบรรยาย สัมมนาเชิงวิชาการ7
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FIBO Activities – Visitors
ฟีโบ้แหล่งศึกษาเรียนรูค้วามก้าวหนา้ด้านวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของไทย



Visitors : Where are they from?

▪ สถาบันการศึกษา 12 2
▪ หน่วยงานภาครัฐ 5 2
▪ อุตสาหกรรม/บริษัท/ภาคเอกชน          20 2

วัตถุประสงค์
▪ เยี่ยมชมการด าเนินงาน ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา แสวงหาความร่วมมือ

ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ และการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ด้าน RA
▪ เยี่ยมชมสถาบัน ดูรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อเป็นแนวทางในการเข้าศึกษาต่อ
▪ เยี่ยมชมนวัตกรรมและผลงานด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ไทย นานาชาติ



FIBO Activities – Welcoming Guests/Visitors

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เยี่ยมชม FIBO
2 กันยายน 2563 กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี น าโดย ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัย รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี 
และผู้บริหารมหาวิทยาลัย เยี่ยมชมสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) โดยมี รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง ผู้อ านวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ นักวิจัย 
และนักศึกษา ให้การต้อนรับ บรรยายสรุปถึงภารกิจที่ก าลังด าเนินการ การเรียนการสอน การให้ความช่วยเหลือสังคม และน าชมการท างานของหุ่นยนต ์มดบริรักษ์ 
ในการให้ความช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ ชุดติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ป่วยและผูสู้งอายุ การสร้างหุ่นยนต์ในการแข่งขัน รวมถึงอุปกรณ์การเรียนการสอน



FIBO Activities – Showcases / Guidance



FIBO Activities – Exhibitions



FIBO Activities - Workshops/Seminars/Talks



FIBO Activities – Knowledge Transfer (Medical Robots)



FIBO Activities –
Green University
ผู้อ านวยการฟีโบ้ รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง 
ปลูกต้นไม้บริเวณรอบอาคารสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม 
ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี 
อ.ธนิตสรณ์ จิระพรชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ 
ผศ.สุชาดา ชัยสวัสดิ์ ผู้อ านวยการศูนย์การจัดการด้านพลังงาน 
สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

กิจกรรมปลูกต้นไม้คนละ 1 ต้น 
เพื่อเป็นการคืนลมหายใจให้ธรรมชาติ 
เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2563



Highlight Events – Awards and Honors
ผลงานนักศึกษาฟีโบ้ คว้า 2 รางวัล ระดับนานาชาติและระดับชาติ
🏆 บทความวิจัย “The Development of Attention Detection Model from Child Behavior 
for Robot-Assisted Autism Therapy” โดย นางสาวเพ็ญพิชชา หวังลาวัลย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (ผู้น าเสนอ) ผศ.ดร.บุญเสริม แก้วก าเหนิดพงษ์ ผศ.ดร.ถวิดา 
มณีวรรณ์ และนายวิษณุ จูธารี (ผู้แต่งร่วม) ได้รับรางวัล “Student Best Paper Award” ในงานประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ The 19th International Conference on Control, Automation and 
Systems; ICCAS2019 ระหว่างวันที่ 15-18 ตุลาคม 2562 ณ สาธารณรัฐเกาหลี และ
🏆 ผลงาน “ระบบหุ่นยนต์เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมในกิจกรรมบ าบัดของเด็กออทิสติก (Robot 
System in Learning Assistant for Autism Children)” ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี โดยนักศึกษาสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม นายวิษณุ จูธารี (นักศึกษาระดับปริญญาเอก) 
นางสาวเพ็ญพิชชา หวังลาวัลย์ นายนัศรุน หะยียามา และนายฉัตริน รอดพ้น (นักศึกษาระดับปริญญาตรี) 
ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี ผศ .ดร.บุญเสริม แก้วก าเหนิด
พงษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลชมเชย รางวัล Prime Minister’s Digital Award 2019 ในหมวด 
Digital Talent Award of The Year ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้ส าหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มี
ผลงานดีเด่นด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิตอล ประกาศผลภายในงาน Digital Thailand Big Bang 2019 
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา จัดโดยส านักงานเศรษฐกิจ
ดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม



Highlight Events – Awards and Honors

นักศึกษาฟีโบ้ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย
เข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนเซิร์น

นายฐณพงศ์ ช่วยยรรยง นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์
ภาคสนาม (ฟีโบ้) มจธ. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี คัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโปรแกรมนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น ณ เซิร์น สมาพันธรัฐ
สวิส ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2563
โครงการครูและนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น เป็นโครงการที่เกิดขึ้นตามแนวพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี โดยเมื่อครั้งเสด็จพระราชด าเนินเยือนเซิร์น เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2552 ได้มีการลงนามในเอกสาร
แสดงเจตจ านงความร่วมมือกันระหว่างสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) และกลุ่มการทดลอง CMS (The 
Compact Muon Solenoid) ที่ตั้งอยู่ ณ LHC ของเซิร์น มีจุดประสงค์เพ่ือสนับสนุนให้นักฟิสิกส์จากประเทศไทยเข้าร่วม
ท างานวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคกับนักวิจัยในกลุ่มการทดลอง CMS รวมถึงการส่งนักศึกษาและครูฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา
จากประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ CERN Summer Student Program และ CERN Physics High School Teacher 
Program ซึ่งจัดในช่วงภาคฤดูร้อนของทุกปี เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาและครูฟิสิกส์ได้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการกับ
นักศึกษา ครู และนักฟิสิกส์ที่มีชื่อเสียงจากท่ัวโลก



นักศึกษาฟีโบ้ได้รับรางวัลการประกวดสื่อออนไลน์ป้องกันการทุจริต
นางสาวนาถนัดดา ถาวรกูล นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยาการหุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มจธ. ร่วมกับทีมนักศึกษา
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คว้ารางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับสอง การประกวดสื่อออนไลน์ป้องกันการทุจริต "นักคิดสุจริต" รุ่นที่ 2
จากผลงานเรื่อง "สังคมแห่งการให้" พิธีมอบรางวัลจัดเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 
โดยส านักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ
การประกวดสื่อออนไลน์ป้องกันการทุจริต "นักคิดสุจริต" รุ่นที่ 2 จัดขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ปลูกฝัง และสร้างค่านิยมในภาคประชาชนทั่วไปให้มี
ความตระหนักถึงปัญหาการทุจริต และช่วยกันเฝ้าระวังภายในชุมชนของตนเอง เพื่อ
สร้างและขยายฐานเครือข่ายในการป้องกันและปราบการทุจริตในระดับประเทศ โดย
ใ ช้ ก ล ไ ก ท า ง เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ เ ค รื อ ข่ า ย อ อ น ไ ล น์ ใ น ก า ร ส นั บ ส นุ น
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Awards and Honors



Highlight Events -
Awards and Honors

บุคลากรและนักศึกษาฟีโบ้ ได้รับรางวัลทางด้าน
วิชาการ

🏆 ผศ. ดร.สุภชัย วงศ์บุณย์ยง รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ฟีโบ้ 
ได้รับรางวัล Best Paper Award และ

🏆 นายกิตติ ธ ารงอภิชาตกุล นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา
วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 

ได้รับรางวัล Best Paper Runner-Up Award
ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Thai Society of 

Mechanical Engineers International Conference on 
Mechanical Engineering TSME-ICoME 2019 

จัดขึ้นระหว่างวันท่ี 10-13 ธันวาคม 2562
ณ โรงแรม A-One The Royal Cruise พัทยา



Highlight Events – Awards and Honors

นักศึกษาฟีโบ้ น าเสนอแนวคิดการพัฒนาโรงเรียนแบบชาญฉลาด คว้ารางวัลรองชนะเลิศ
ทีม Little Mermaid โดยนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) น าโดย นายศรพระราม ซู น าผลงานโครงการหุ่นยนต์เพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการในด้านการคิดเชิงตรรกะ และระบบติดตามผลการเรียน คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันโครงการ “Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญาปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 5” 
ซึ่งในปีนี้ก าหนดโจทย์เป็นการเสนอแนวคิดในการจัดท าแผนงานเพ่ือพัฒนาโรงเรียนแบบชาญฉลาด ภายใต้แนวคิด “Smart Innovation Smart School” โดยมีทีมนิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ    
ทั่วประเทศ ส่งแผนงานเข้าประกวดเกือบ 50 ทีม และได้รับคัดเลือกเพ่ือด าเนินโครงการพัฒนาโรงเรียน จ านวน 12 ทีม - โครงการ Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญาปลูกต้นกล้าเยาวชน 
จัดโดย บริษัท เชฟรอน (ไทย) จ ากัด ร่วมกับมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพ่ือการพัฒนา (มูลนิธิ EDF) โดยได้จัดพิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ณ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ



ผลงานฟีโบ้รับรางวัลนวัตกรรมการให้บริการแบบ
บูรณาการ
โครงการ Connected Services for Connected KMUTT ประจ าปี
งบประมาณ 2562 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนให้บุคลากรสายวิชาชีพอื่น
น านโยบาย มจธ. ไปใช้กับการท างาน การคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ผลงาน
การให้บริการแบบบูรณาการที่เชื่อมโยงการท างานอย่างเป็นระบบ และ
มหาวิทยาลัยสามารถน าผลงานเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการท างาน
ของมหาวิทยลัยให้ดียิ่งขึ้นได้
🏆คณะกรรมการฯ ได้ประกาศผลการประกวดผลงานสายวิชาชีพอื่น ประจ าปี 
2562 โดยผลงาน โครงการฟีโบ้ ผู้ช่วยอัจฉริยะ ได้รับรางวัลชมเชย

Highlight Events -
Awards and Honors



Highlight Events – Awards and Honors
FIBO ผ่านรอบแรก ANA Avatar XPRIZE 
ลุ้นชิง 10 ล้าน USD ในการแข่งขันระดับ
ทีมอาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มจธ. 
ผ่านเข้ารอบเป็นทีมเดียวในประเทศไทยและใน South-east Asia จากกว่า 
800 ทีมท่ีสมัครแข่งขัน
การแข่งขัน “ANA Avatar XPRIZE” จัดโดยมูลนิธิ XPRIZE โดยหัวข้อการ
แข่งขันในครั้งนีค้ือ ANA Avatar ซึ่งเป็นการพัฒนาหุ่นยนต์ Avatar ท่ีผู้ใช้
สามารถบังคับใช้งานได้จากระยะไกล มีความสามารถรับรู้สัมผัสต่าง ๆ เช่น 
การมองเห็น การได้ยิน การสัมผัส อีกท้ังหุ่นยนต์ต้องมีความสามารถ
ปฏิสัมพันธ์กับคนได้อย่างปลอดภัย สามารถหยิบจับวัตถุ และช่วยเหลือ
ผู้ได้รับบาดเจ็บได้
โครงการพัฒนาหุ่นยนต์ฯ มีก าหนดระยะเวลาพัฒนา 4 ปี (2562-2565) มี
วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้พัฒนาหุ่นยนต์ที่มีความสามารถ
ทัดเทียม แข่งขันไดใ้นระดับสากล รวมถึงเพื่อเปิดโอกาสในการเรียนรู้ พัฒนา
ความเชี่ยวชาญ และการน ามาซึ่งชื่อเสียงและความภาคภูมิใจของประเทศไทย



อาจารย์ฟีโบ้ รับทุนวิจัยมูลนิธิกระจกอาซาฮี 
ประจ าปี 2563
ดร.วราสิณี ฉายแสงมงคล อาจารย์ประจ าสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์
ภาคสนาม (ฟีโบ)้ ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยในหัวข้อ “Development and 
Validation of Tuberculosis and Pneumonia Detection Algorithms 
for Chest X-Ray Images in Thai Population ” จากมูลนิธิกระจกอาซาฮี 
ประจ าปี 2563 
ดร.วราสิณี เคยได้รับทุนอุดหนุนวิจัยในหัวข้อ ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยในหัวข้อ 
“A Cloud-based Framework for Autonomous Big Data Modeling”
จากมูลนิธิกระจกอาซาฮี ประจ าปี 2560 ด้วย

Highlight Events -
Awards and Honors



นักศึกษาฟีโบ้ ร่วมทีมคว้ารางวัล
การแข่งขัน Startup Thailand League 
2020
นายโพธิวัฒน์ งามขจรวิวัฒน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก 
สาขาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สถาบัน
วิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี ร่วมทีม “Automa” ทีมตัวแทนจาก 
มจธ. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน 
Startup Thailand League 2020 จากทีมที่เข้าแข่งขัน
ทั้งหมด 390 ทีม จาก 39 มหาวิทยาลัย

Highlight Events - Awards and Honors



นักศึกษาฟีโบ้ ร่วมทีมคว้ารางวัล
การน าเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
นายพงษ์พัฒน์ ก ามะหยี่ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดการน าเสนอผลงาน
ในโครงการ “The Comprehensive Course in Japanese Business 
Innovation” จัดโดยหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (JCC) เมื่อวันที่ 18 กันยายน 
2563 ณ โรงแรม The Landmark Bangkok
ผลงาน “Beware Wet (Wetting monitor and alarm system for 
elderly)” โดยนายพงษ์พัฒน์ ก ามะหยี่ (นักศึกษาสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์
ภาคสนาม) และ ดร.ปราการเกียรติ ยังคง (อาจารย์ที่ปรึกษา) ภายใต้ทีม 
“Ethernal” น าแนวคิดที่ได้เรียนรู้จากโครงการ The Comprehensive 
Course in Japanese Business Innovation Program พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
นวัตกรรม “Beware Wet” ระบบตรวจสอบการปัสสาวะและแจ้งเตือนผา่น
แอปพลิเคชั่น น าเสนอในหัวข้อ “Innovation for Aging Society” -
นวัตกรรมเพื่อสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ โดยสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ
ที่ 2 มาครอง ผลงานนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของกลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุในสังคมไทย

Highlight Events - Awards and Honors



ฟีโบ้จัดงานเปิดบ้านสุดยิ่งใหญ่ ในโอกาสครบรอบ 
25 ปี แห่งการก่อตั้งสถาบันฯ
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
(ฟีโบ้ มจธ.) จัดงานใหญ่ ในโอกาสครบรอบ 25 ปี แห่งการก่อตั้งสถาบันฯ 
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความเป็นมา จัดแสดงผลงานเทคโนโลยีหุ่นยนต์ในดา้นต่าง ๆ 
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ตอกย้ าศักยภาพและความมุ่งมั่นท่ีจะเป็นผู้น าทางด้าน
วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของประเทศไทยในอนาคต

Highlight Events -
Exhibition Showcase

งาน 25 ปี ฟีโบ้ จัดขึ้นระหว่างวันท่ี 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารปฏิบัติการพ้ืนฐาน ฟีโบ้ มจธ. 
โดยเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมงานและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย 🔸 กิจกรรมเปิดบ้านและเย่ียมชม
นิทรรศการผลงาน 25 ปี FIBO 🔸 การน าเสนอโครงงานจบของ นศ. ป.ตรี ชั้นปี 4 🔸 บูธรับ
สมัครงานจากบริษัทชั้นน า 🔸 การบรรยายเชิงวิชาการ 🔸 กิจกรรม Workshop ด้านหุ่นยนต์ 
🔸 งานเล้ียงสานสัมพันธ์น้องพี่ฟีโบ้และผู้อุปถัมภ์สถาบันฯ มีผู้สนใจเข้าร่วมชมงานกว่า 1,000 คน
วิดีโอประมวลภาพ วันท่ี 1 วันท่ี 2 วันท่ี 3 วันท่ี 4 
ข้อมูลผลงานนิทรรศการ คลิ๊ก

https://www.youtube.com/watch?v=js5xAk1v8Rs
https://www.youtube.com/watch?v=gVH-SAyIAaU
https://www.youtube.com/watch?v=JVGjuxCysMk&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=NO2Kyq2IBjs
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1jPNqAItrHxPGQ_gmSKfpyxG6PbZ5chgR


ฟีโบ้ ร่วมน าผลงานเปิดศูนย์นวัตกรรม
วิชาการเทศบาลเมืองบ้านฉาง

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ทีมนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทชั้นปีที่ 1 สาขาวิทยาการหุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติ ได้น าหุ่นยนต์และระบบ 
interactive application ไปร่วมงาน ที่ มจธ. เปิด
ศูนย์นวัตกรรมวิชาการเทศบาลเมืองบ้านฉาง
ณ ส านักงานเทศบาลเมืองบ้านฉาง อ.บ้านฉาง 
จ.ระยอง เพื่อเป็นแพลตฟอร์มในการขับเคลื่อน
องค์ความรู้สู่การพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ในอนาคต

Highlight Events – Exhibition Showcase



Highlight Events – Collaboration
ฟีโบ้ มจธ. จับมือ 28 โรงเรียน หนุนวิศวกรรม
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติระดับประเทศ
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
(มจธ.) ลงนามความร่วมมือกับ 28 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล โรงเรียนเซนต์ดอมินิก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนร่อง
ค า ส านักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนอัสสัมชัญ 
โรงเรียนจักรค าคณาทร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ โรงเรียนทวีธาภิเศก โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ โรงเรียนพระหฤทัย
เชียงใหม่ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย โรงเรียนโยธินบูรณะ โรงเรียนราชินี โรงเรียน
ราชินีบน โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โรงเรียนสายปัญญา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ และ
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เป็นกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ เพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดความร่วมมือด้านการศึกษาและยกระดับคุณภาพทางวิชาการ 
สู่ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพ่ือเป็นส่วนเสริมการพัฒนา
ก าลังคนและสร้างองค์ความรู้ในด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติอันจะเพ่ิม
ความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ



Highlight Events – Collaboration
ฟีโบ้ ร่วมกับ ดีป้า และสถานประกอบภาคการเอกชน 
เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษา จากห้องเรียนสู่การเรียนรู้ท างานจริง 
พร้อมโอกาสร่วมงานกับสถานประกอบการทันทีหลงัจบการศึกษา
หุ่นยนต์อัตโนมัตอิเนกประสงค์ (Multi-functional Mobility: MuM II) 
หุ่นยนต์ท่ีสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
และบริษัท เลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จ ากัด ร่วมกันพัฒนาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ 
มดบริรักษ์ (FACO) "นามพระราชทาน" ส าหรับส่งมอบเพ่ือสนับสนุนการปฎิบัติงาน
ของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลต่าง ๆ
MuM II พัฒนาโดยนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
ประกอบด้วย นายณัฏฐนนท์ ตรังรัตนจิต นายวสุพล วรวราชัย นายภวินท์พล ทองแดง 
และนายอัยการ สุธาพจน์ ผู้ได้รับทุนสนับสนุนในโครงการสนับสนุนการศึกษาและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ โดย depa
(ภายใต้การได้รับค าแนะน าจากฝ่ายอุตสาหกรรมของฟีโบ้) ถูกออกแบบและพัฒนา
ให้รองรับการท างานหลากหลายหน้าท่ี เพื่อเพิ่มประโยชน์ให้กับหุ่นยนต์และผู้ใช้งาน 
โดยสามารถปรับเปลี่ยนโมดูลด้านบนได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ได้แก่ 
โมดูลฆ่าเช้ือด้วย UV-C และการส่งอาหารและจ่ายยาอัตโนมัติ ข่าวท่ีเผยแพร่

https://www.mcot.net/viewtna/5f07e518e3f8e40af145e45c


ทีโอที จับมือ ฟีโบ้ มจธ. สนับสนุนวิจัยเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ในพื้นที่พิเศษ

เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 ได้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการสนับสนุนและ
วิจัยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ภาคสนามในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และพ้ืนที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) รวมถึงนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ระหว่าง บริษัท ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน) กับ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี โดยมี รศ. ดร.สยาม เจริญเสียง ผู้อ านวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม 
กล่าวรายงานและกรอบความร่วมมือ คุณมรกต เธียรมนตรี รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) กล่าวถึงการสนับสนุนของ ทีโอที รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย 
อธิการบดี กล่าวแสดงความยินดีในการลงนาม โดยมี ผศ. ดร.มณฑิรา นพรัตน์ รอง
อธิการบดีฝ่ายอุตสาหกรรมและภาคีความร่วมมือ และ รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ผู้ก่อตั้งและที่
ปรึกษา สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 607 ชั้น 6 
อาคารสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม บันทึกความร่วมมือครั้งนี้เพ่ือร่วมกันศึกษาและ
ร่วมพัฒนาโครงการสนับสนุนและวิจัยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ภาคสนาม ภายในพ้ืนที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) และพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) รวมถึงนิคมอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ ด้วยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาและร่วมพัฒนาต้นแบบของเทคโนโลยีหุ่นยนต์
ภาคสนามที่ใช้งานได้จริงเทียบกับในทางทฤษฎี เพ่ือใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนวัตกรรมที่
ทันสมัยทางด้านหุ่นยนต์ และการสื่อสาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการให้บริการและการ
บริหารจัดการเมือง รวมทั้งนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากร
ของเมืองและกลุ่มเป้าหมาย และเพ่ือวางแผนร่วมกันถึงกรณีการใช้งานเทคโนโลยีหุ่นยนต์
ภาคสนามเชิงพาณิชย์ในอนาคต

Highlight Events – Collaboration



สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานชื่อ “มดบริรักษ์” ให้กับ
หุ่นยนต์ FIBO AGAINST COVID-19: FACO เพื่อสนับสนุนการรักษาพยาบาลผู้ป่วย
โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) 
โดย สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) ร่วมกับภาคเอกชนได้คิดค้นและ
พัฒนาขึ้น นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ และเป็นสิริมงคล
สูงสุด แก่คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักศึกษาเก่า มจธ . และ
ภาคเอกชนที่ร่วมพัฒนา

Highlight Events – Academic Services
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ฟีโบ้ มจธ. ส่งมอบ “มดบริรักษ”์ ชุดแรก ประจ าการช่วยสนับสนุนบุคลากร
ทางการแพทย์ดูแลผู้ป่วย COVID-19 ณ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยมิตร ศรีธราคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
และ นพ.ไพโรจน์ บุญคงช่ืน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ รับมอบ 
“มดบริรักษ์” ชุดระบบหุ่นยนต์ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลช่วง
สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นประธานในการส่งมอบ

“มดบริรักษ์” นามพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส าหรับชุดระบบหุ่นยนต์ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ 
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (หรือชื่อเดิม “FIBO 
AGAINST COVID-19: FACO”) ชุดระบบหุ่นยนต์บนแพลตฟอร์มการควบคุมที่พัฒนาโดย
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
(มจธ.) ร่วมกับภาคเอกชน ด้วยความตั้งใจท่ีต้องการน าหุ่นยนต์ให้ทีมแพทย์ พยาบาล ใช้
สนับสนุนการตรวจรักษาผู้ป่วยท่ีพักรักษาตัวด้วยโรค COVID-19 และพบปัญหาด้านการ
สื่อสารและการเข้าให้การดูแล
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สื่อหลายส านักท้ังไทยและต่างประเทศให้ความสนใจบันทึกภาพและเผยแพร่ข้อมลูผลงานวิจัย “มดบริรักษ์” หุ่นยนต์ผู้ช่วยแพทย์สู้ภัยโควิด-19
สื่อหลายส านักทั้งไทยและต่างประเทศ อาทิ ช่อง 7 ช่อง 9 MOST Channel NHK Sinhua OANA Asian Robotics Review Rest of World Magazine หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ โพสต์ทูเดย์ เดลินิวส์ มติชน สยามรัฐ ฯ ให้ความสนใจชุดระบบหุ่นยนต์บนแพลตฟอร์มการควบคุม เพ่ือช่วยสนับสนุนบุคลากรทางแพทย์ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา เข้าบันทึกภาพและเผยแพร่ข้อมูลผลงาน
ข่าวเกี่ยวกับ FACO
•เอกชนร่วมลงขันพัฒนา FACO : หุ่นยนต์สู้โควิด-19
•Private sector joins FIBO in innovating FACO: The FIBO Against COVID-19 Robotics Platform
•ไม่ได้มาตัวเดียว แต่มากันเป็นแก๊ง ‘ฟาโก้ FACO’ แก๊งหุ่นยนต์สู้โควิด ‘ฟีโบ้’ ส่งลงสนาม ท างานเคียงข้างแพทย์
•FIBO unveils robots for outbreak
•FACO พร้อมปฏิบัติงานสนับสนุนแพทย์ดูแลผู้ป่วย COVID-19
•“FACO Robots” (FIBO Against COVID-19) Ready to Assist Frontline Healthcare Personnel to Combat the Outbreak at the Hospitals
•เปิดยอดสิ่งประดิษฐ์สู้โควิด-19 ผลงาน “นวัตกรรม” ฝีมือสถานศึกษา-ภาคเอกชนไทย
•หุ่นยนต์ผู้ช่วยแพทย์ นวัตกรรมสู้มหัตภัยโควิด
•กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานชื่อ “มดบริรักษ”์ หุ่นยนต์ มจธ.ช่วยดูแลผู้ป่วยโควิด
•มาแล้ว “มดบริรักษ”์ ฝีมือคนไทยพัฒนาหุ่นยนต์สู้โควิด-19
•Frontline tech takes on Covid-19
•ฟีโบ้ มจธ. ส่งมอบ มดบริรักษ์ ชุดแรก
•สกพอ. ร่วม ฟีโบ้ ผลิตหุ่นยนต์ ‘มดบริรักษ’์ มอบ 4 รพ. ในอีอีซี
•4 Sets of Anti-COVID-19 Robots for Eastern Hospitals

http://fibo.kmutt.ac.th/fibo/เอกชนร่วมลงขันพัฒนา-faco-หุ/
https://global.kmutt.ac.th/2020/04/01/15622
https://www.salika.co/2020/04/09/faco-robot-gangster-fight-covid-from-fibo/
https://www.bangkokpost.com/business/1896230/fibo-unveils-robots-for-outbreak
http://fibo.kmutt.ac.th/fibo/faco-พร้อมปฏิบัติงานสนับสน/
https://www.engineeringtoday.net/faco-robots-fibo-against-covid-19-ready-to-assist-frontline-healthcare-personnel-to-combat-the-outbreak-at-the-hospitals/
https://forbesthailand.com/news/other/นวัตกรรม-สู้โควิด.html
https://www.passiongen.com/2020/04/robotmedicalassistant/?fbclid=IwAR0KCnk7_1GvBcl2xbEcKh9ae93b1bRcGjy4AfAdqgkKEvGtrme548q5PJA
https://www.bangkokbiznews.com/pr/detail/70797
https://www.thairath.co.th/news/tech/technology/1836736
https://www.bangkokpost.com/life/social-and-lifestyle/1912804/frontline-tech-takes-on-covid-19
https://www.banmuang.co.th/news/education/191178
https://www.posttoday.com/economy/news/624455
http://www.oananews.org/content/news/general/4-sets-anti-covid-19-robots-eastern-hospitals
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วิศวกรฟีโบ้ ร่วมทีมคณาจารย์ มจธ. เพิ่มก าลังการผลิตหน้ากากอนามัยให้กับโรงงาน บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด
คุณทศพร บุญแท้ วิศวกรสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ร่วมทีมบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ออกแบบชุดอุปกรณ์ส าหรับกระบวนการเชื่อมสายคล้องหูกับแผ่น
หน้ากากอนามัย สามารถเชื่อมได้ 2 จุด พร้อมอุปกรณ์ป้อนสายคล้องหูเข้ากับแผ่นหน้ากากอนามัยเพ่ิมความแม่นย าในการเชื่อม ลดเวลาในการผลิต เพิ่มก าลังการผลิตและคุณภาพหน้ากากอนามัย
ให้กับโรงงาน บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด โดยบุคลากรในทีม ประกอบด้วย
🔸 รศ. ดร.บวรโชค ผู้พัฒน์ หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิศวกรรมการเชื่อม
🔸 อาจารย์นพณรงค์ ศิริเสถียร อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
🔸 คุณไพศาล ตั้งชัยสิน นักศึกษาเก่าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
🔸 คุณทศพร บุญแท้ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
🔸 ร่วมกับ บริษัท ไทยฮอสพิทอล โปรดักส์ จ ากัด 
รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ คลิ๊ก

https://www.facebook.com/KMUTT/videos/300983684628767
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ผู้สนับสนุนโครงการมดบริรักษ์ เยี่ยมชมการด าเนินงาน 
พร้อมเป็นเจ้าภาพมอบชุดระบบหุ่นยนต์ใหก้ับโรงพยาบาล 9 แห่ง
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
(มจธ.) โดย รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. ผศ.ดร.มณฑิรา นพรัตน์ รองอธิการบดี
ฝ่ายอุตสาหกรรมและภาคีความร่วมมือ รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง ผู้อ านวยการ FIBO 
รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา หัวหน้าโครงการมดบริรักษ์ (FACO) ให้การต้อนรับภาคเอกชน 
จ านวน 24 บริษัท/หน่วยงาน และผู้มีจิตศรัทธา จ านวน 5 ท่าน ที่ให้การสนับสนุน
การด าเนินงานการพัฒนาและจัดสร้างชุดระบบหุ่นยนต์ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ 
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา เข้าเยี่ยมชม
การด าเนินงานพัฒนาชุดระบบหุ่นยนต์ฯ พร้อมเป็นเจ้าภาพมอบชุดระบบฯ ให้กับ
โรงพยาบาล จ านวน 9 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ 
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก โรงพยาบาลต ารวจ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
โรงพยาบาลปัตตานี โรงพยาบาลพุทธโสธร โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลบางละมุง 
และโรงพยาบาลระยอง ชุดระบบหุ่นยนต์ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ ปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาลช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือชื่อเดิม “FIBO 
AGAINST COVID-19: FACO” ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานนามชุดระบบฯ นี้ว่า 
“มดบริรักษ”์ 
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รมว.อว. เยี่ยมชมการท างานของชุดระบบ
หุ่นยนต์มดบริรักษ์
วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (รมว.อว.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงพื้นที่เตรียม
ความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การติดเชื้อโรคโควิด-19 ณ 
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ
โอกาสนี้ ได้เยี่ยมชมการท างานของชุดระบบหุ่นยนต์ "มดบริรักษ"์ 
ซึ่งสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้พัฒนาขึ้น และส่งมอบ
ให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ เพื่อสนับสนุนการ
ท างานของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้สงสัยติด
เชื้อโควิด-19 



ฟีโบ้ ด าเนินงานโครงการส่งเสริมวิทยาการหุ่นยนต์
ส าหรับทุกคน และพัฒนานวัตกร/นักวิจัย/ วิศวกร/ 
วิสาหกิจเริ่มต้นด้านวิทยาการหุ่นยนต์
ภายใต้แผนงานปัญญาประดิษฐ์ส าหรับทุกคน และปัญญาประดิษฐ์/วิทยาการหุ่นยนต์ส าหรับทุกคน 
งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม โครงการริเริ่มส าคัญ (flagship project) 
ปีงบประมาณ 2563 โดยได้รับทุนวิจัยจากส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรมแห่งชาติ โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาก าลังคนและทุน ด้านการ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษา วิจัยและสร้างนวัตกรรม มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความตระหนัก 
มีศักยภาพและความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาการหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ สามารถท างาน
โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และส่งเสริมการใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเป็นฐานในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และเพ่ือสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม 1) เกิดการพัฒนา
ก าลังคนในและนอกระบบการศึกษาด้านวิทยาการหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ 2) บุคลากรทุกระดับ
ทั้งนักเรียนนักศึกษา นักวิจัย แรงงานในอุตสาหกรรม และอาจารย์ตระหนักและมีความรู้เก่ียวกับ
ความส าคัญและ ประโยชน์ของวิทยาการหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ 3) มีบุคลากรทางด้านวิทยาการ
หุ่นยนต์และปัญญประดิษฐ์เพิ่มข้ึน 4) ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาลงเนื่องจากทุกคนสามารถ
เข้าถึงแหล่งความรู้ทางด้านวิทยาการหุ่นยนต์ได้ง่ายแม้จะอยูููในพ้ืนที่ห่างไกลผ่านการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน (Resource sharing) โดยด าเนินการใน 5 โครงการกิจกรรมประกอบด้วย 1) Advanced 
Learning Lab/Resource Sharing 2) Premium Training 3) Virtual Classroom for Learning
4) System Integration Demonstration 5) Project Based Learning
รับชมวิดีโอโครงการ

Highlight Events -
Academic Services

https://youtu.be/X38x6ztE2oc


บุคลากรฟีโบ้ รับเชิญน าเสนอผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.สุภชัย วงศ์บุณย์ยง รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
ได้รับเชิญน าเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม NKRAFA 
Academic and Innovation Conference 2020 
ในหัวข้อ มดบริรักษ์ หุ่นยนต์ช่วยแพทย์ในโรงพยาบาล
ช่วงโควิด-19 ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ดอนเมือง 
กรุงเทพฯ วันที่ 20 สิงหาคม 2563

Highlight Events –
Research



Highlight Events – Overseas Conference

FIBO ให้การสนับสนุนนกัศึกษาร่วมน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ประเทศ จ านวน 
(คน)

Onsite Online

เกาหลี 2 ✓

ญี่ปุ่น 2 ✓

เดนมาร์ก 2 ✓

ฝรั่งเศส 1 ✓



Overseas Conference Experience Sharing



Online Publicity
Interview

รศ. ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษา สถาบัน
วิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมเสวนา AI Lives 
#20: ปัญญาประดิษฐ์กับวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม 
(AI and Field Robotics) เมื่อวันที่ 13 กันยายน 
2563 เวลา 19.00 - 19.45 น.

สามารถดูวิดีโอและดาวน์โหลดสไลด์การเสวนา 
ได้ที่ https://aiat.or.th/ai-lives2

https://aiat.or.th/ai-lives2


Online Publicity
Interview

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 15:40-15:55 น. 
ผศ. ดร.สุภชัย วงศ์บุณย์ยง รองผู้อ านวยการฝ่าย
วิชาการ ให้สัมภาษณ์ในรายการ "Techno For Life" 
โดยมี รศ. ดร.ภูดิส ลักษณะเจริญ เป็นผู้ด าเนินรายการ
เกี่ยวกับผลงานหุ่นยนต์ที่ FIBO ได้ด าเนินการในช่วง
สถานการณ์แพร่ระบวดของโรคโควิด-19 และการเรียน
การสอนที่ FIBO มจธ. 
สามารถรับฟังการสัมภาษณ์ในรายการย้อนหลังได้ที่ 
Podcast ค้นหาค าว่า "Techno4life"



บุคลากรฟีโบ้ร่วมเสวนา 
ThaiFightCovid Technical Forum 
EP11: “Thai Robots: from Research to Market” 
รศ. ดร.ชิต เหล่าวัฒนา และคุณวุฒิชัย วิศาลคุณา ร่วมเสวนา ThaiFightCovid
Technical Forum EP11: “Thai Robots: from Research to Market”
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 16.00 – 19.00 น. โดยการบรรยาย
ประกอบด้วย รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา หัวข้อ “Robot Industry Perspectives” 
และคุณวุฒิชัย วิศาลคุณา หัวข้อ “หุ่นยนต์มดบริรักษ์ : FIBO Against Covid-19 
(FACO)” รับชมการเสวนา ช่วงที่ 1 (ดร.ชิต) และ ช่วงที่ 4 (คุณวุฒิขัย)

TECH PLANTER THAILAND
ผศ.ดร.สุภชัย วงศ์บุณย์ยง รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ บรรยายช่วง 
LIGHTNING TALK หัวข้อ “FIBO CARVER” เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563

Online Publicity
Interview

https://www.youtube.com/watch?v=gVF6nsSIQsQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1alxqpP1YZ4cKLnVIM7vpPBZtrvXpy11tbRpzV3K3TQ-s5H7QrNoqQLcc
https://www.youtube.com/watch?v=6uqvjq2lBiU


Online Publicity
Youtube



Online Publicity
Youtube



Online Publicity
facebook facebook



Online Publicity
LINE WEBSITE



Online Publicity: Sponsorship 
งบประมาณภาครัฐและเอกชน สนับสนุนฟีโบ้สรา้งสรรค์งานที่มีคุณค่า เพื่อพัฒนาสังคมไทยอย่างย่ังยืน



Online Publicity: FIBO Virtual Tour



Tel. 0-2470-9339

Tel. 0-2470-9713


