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รอบอบรมพร้อมสอบมาตรฐานไอที 2562
 สมัครไดที่เว็บไซต http://cert.npru.ac.th/register สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดตอ คุณสุรัตน 

ศิลาประเสริฐ โทร.3710

โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 
สำหรับบุคลากร

15,000 บาท

ไทยบรรยายไทย 17,000 บาท
อังกฤษ

บรรยายไทย22,000 บาท
อังกฤษ

บรรยายอังกฤษ

 เปิดแล้ว
สนับสนุนการจัดทำ

ประจำปี 2563 สำหรับอาจารย์ 
บทเรียนออนไลน์ทน
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สงผลงาน 1 บท ใหคณะกรรมการพิจารณา 

http://cic.npru.ac.th/lms/
ศึกษารายละเอียดไดที่เว็บไซตสำนักคอมพิวเตอร

รายละเอียดในการจัดทำ

ผลงานใหเปนไปตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ

เรื่อง การใหทุนสนับสนุน

การจัดทำบทเรียนออนไลน

ประจำปงบประมาณ 2563

 งานบริหารทรัพยากรบุคคลรวมกับสำนักคอมพิวเตอร ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

เขารับการอบรมรมเชิงปฏิบัติการและประเมินผล “การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel สำหรับบุคลากร” 

สำหรับการอบรมในครั้งนี้จะมีการประเมินผลดวยชุดขอสอบ Microsoft Excel ที่เปนมาตรฐานสากล โดยโครงการ 

จะจัดขึ้นจำนวน 2 รุน ณ หองฝกอบรมคอมพิวเตอร 1 ชั้น 2  อาคารสำนักคอมพิวเตอร ดังนี้

“สมัครไดตั้งแตวันนี้ รับจำนวนจำกัดเพียง 60 ทานตอรุนเทานั้น”

รุนที่ 1   
21-22 พฤศจิกายน 2562 
เวลา 8.30-17.30 น. 

รุนที่ 2  
2-3 ธันวาคม 2562 
เวลา 8.30-17.30 น.  
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¢‹ÒÇÊÒÃ´ŒÒ¹ IT หุ่นยนต์ดูดฝุ่น (Robotic Vacuum Cleaner)

บทความจาก : อาจารย ดร.ปติพล พลพบู

  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (31 ตุลาคม 2562)

 การทำความสะอาดบานเปนงานอยางหนึ่งที่คนไทยมักจะทำกันเปนกิจวัตรประจำวัน งานกวาดบานถูบานนับเปน 

งานบานอยางหนึ่งที่สรางความลำบากใหกับคนวัยทำงานที่ไมคอยมีเวลาอยูบานเทาใดนัก เทคโนโลยีหุนยนตดูดฝุน 

สามารถเขามาชวยทดแทนการกวาดบานถูบาน โดยมาพรอมกับความสามารถในการตั้งเวลาใหทำงานในทุก ๆ วัน 

ในชวงเวลาที่ไมรบกวนการใชงานของผูอยูอาศัย 

การสมัครรับทุนสนับสนุนการจัดทำบทเรียนออนไลน์
 งานบริการวิชาการสำนักคอมพิวเตอร ขอเชิญชวนอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมสมัครรับทุนสนับ 

สนุนการจัดทำบทเรียนออนไลน ประจำปงบประมาณ 2563 โดยมีขั้นตอนดังนี้

(ภาพจาก https://www.meccanohome.com/best-robot-vacuum/)

 ในเทคโนโลยีการทำงานความสะอาดของหุนยนตดูดฝุนในปจจุบันจะแบงออกเปน 2 สวนคือ เครื่องดูดฝุน 

และเครื่องถูพื้น โดยการดูดฝุนจะขึ้นอยูกับความแรงของการดูด หัวปดฝุนขึ้นจากพื้น และหัวแปรงเก็บฝุนเขาตัวเครื่อง 

ซึ่งแนนอนครับวาแรงดูดที่สูงกวาก็จะสามารถเก็บฝุนไดดีกวา แตก็จะมีขอเสียที่เสียงดังขึ้นดวย สวนหัวปดฝุนขึ้นจากพื้น 

และหัวแปรงเก็บฝุนในปจจุบันยังไมคอยมีความแตกตางกันมากนัก เมื่อมีการใชงานตอเนื่อง เราจำเปนจะตองถอดหัวปด 

และหัวแปรงนี้มาทำความสะอาดอยูบอย ๆ เนื่องจากการสะสมของฝุนและผมจะทำใหความสามารถในการทำความ 

สะอาดลดลงเรื่อย ๆ ในสวนของเครื่องถูพื้น ความสามารถในการถูจะขึ้นอยูกับชนิดของผาซึ่งในปจจุบันมักจะใชผา 

Microfiber ที่มีความสามารถในการเก็บฝุนสูง และอีกหนึ่งสิ่งสำคัญคืออุปกรณในการเก็บและปลอยน้ำลงบนผา 

ความเหมาะสมของปริมาณน้ำและความถี่ในการปลอยน้ำลงบนผาเปนสิ่งสำคัญอยางมากในการถูพื้นใหสะอาดและไมทำใ

หพื้นเปยกมากจนเกินไปเทคโนโลยีดานการเคลื่อนที่ของหุนยนตดูดฝุนในปจจุบันแบงไดคราว ๆ เปน 4 ประเภทคือ

 1) ควบคุมเอง การเคลื่อนที่ของหุนยนตจะถูกควบคุมโดยผูใชงานผานรีโมทหรือ Application

 2) เดินมั่ว หุนยนตจะเดินมั่วไปเรื่อย ๆ แลวแต Algorithm ที่กำหนด เรียกไดวามั่วอยางมีหลักการ

 3) เดินตามแผนที่จากกลอง หุนยนตจะสรางแผนที่โดยใช 2D หรือ 3D image processing จากภาพถายที่ได 

จากกลอง แลวจึงคอยเดินตามแผนที่ที่ถูกสรางขึ้น

 4) เดินตามแผนที่จาก Laser แผนที่จะถูกสรางขึ้นจากการวัดระยะดวย Laser Distance (LiDar) sensor 

ซึ่งมีความแมนยำมากกวาการใชกลองและ Image processing มาก

 นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีเสริมการเคลื่อนที่ของหุนยนตอีกมาก เชน Virtual No-Go lines สรางกำแพงจำลอง 

กันเสนทางบนแผนที่ไมใหเขา Anti-drop ปองกันการหลนจากที่ตางระดับ Anti-winding ปองกันการชนสิ่งของ 

Anti-twining ปองกันการพันกับสายไฟ Edge clean ทำความสะอาดเฉพาะบริเวณขอบ Spot clean ทำความสะอาด 

เฉพาะจุด เปนตน การควบคุมการทำงานของหุนยนตดูดฝุนมีความหลากหลายตั้งแตการควบคุมดวยปุมกดบนตัวเครื่อง 

ใชรีโมทควบคุม ควบคุมผาน Application บน Smartphone และควบคุมผานเว็บไซต โดยเครื่องดูดฝุน ที่มีราคาสูง 

สวนใหญจะมาพรอมกับความสามารถในการเชื่อมตอเครือขายทำใหสามารถควบคุมจากระยะไกลได

 ดวยเทคโนโลยีที่แตกตางกันในแตละรุนแตละยี่หอ เราจึงควรเลือกซื้อเลือกใชหุนยนตดูดฝุนที่จำเปนตอ 

ความตองการของผูใชงานเอง และรวมถึงงบประมาณที่มีดวยครับ

สงหลักฐานบทที่ 1 ใหคณะกรรมการพิจารณา ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 โดยแนบหลักฐาน ดังนี้

โดย อ.ดร.ปติพล พลพบู

โดยเจาหุนยนตดูดฝุนแตละรุน แตละยี่หอ ก็มีความแตกตาง 

กันไปในเรื่อง ของเทคโนโลยีที่ติดเครื่องมา โดยผมขอแบง 

ออกเปน 3 หัวขอหลัก ๆ คือ เทคโนโลยีการทำความสะอาด 

เทคโนโลยีการเคลื่อนที่ และเทคโนโลยีการควบคุมการทำงาน 

ครับ

แบบฟอรมสมัครรับทุน

ดาวนโหลดไดที่เว็บไซต

สำนักคอมพิวเตอร

มคอ.3 หรือ มคอ.4

ของรายวิชาที่เสนอ

ขอรับทุน

บทเรียนออนไลน บทที่ 1 ประกอบดวย

ไฟลวิดีโอ ไฟลนำเสนอ และแบบฝกหัด

จัดทำในระบบ NPRU-LMS

หลักฐานทั้งหมดสงผานระบบ e-office เมื่อจัดทำบทที่ 1 เรียบรอยแลวใหปริ้นสกรีนหนาจอ แนบมาในระบบ

รายละเอียดในการจัดทำผลงาน

ดูไดที่เว็บไซตสำนักคอมพิวเตอร

http://cic.npru.ac.th/lms

เมื่อผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการ

เปนที่เรียบรอยแลว สำนักคอมพิวเตอร

จะแจงกำหนดการเขารับการอบรม

และกำหนดการสงผลงาน 

ในเดือนกุมภาพันธ 2563

จัดทำผลงานใหตรงตาม

เงื่อนไขในประกาศใหทุนฯ ป 2563

เมื่อผลงานผานการประเมินคุณภาพ

จากผูทรงคุณวุฒิแลวก็จะไดรับการอนุมัติทุน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดตอคุณชุลีพร ปนธนสุวรรณ โทร.3719

ตัวอยางผลงานดูไดที่เว็บไซต 

http://courseware.npru.ac.th


