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1. ชื่อหลกัสูตร 
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2. กรอบแนวคิด 
 
 โลกปัจจุบันให้ความส าคัญในการท าเกษตรอัจฉริยะ หรือ Smart Farming ซึ่งคาดการณ์ว่าในอีก  
30 ปีข้างหน้าประชากรโลกจะเพ่ิมสูงขึ้นถึง  9.7 พันล้านคนโดยประมาณ และทุกคนต้องกิน ท าให้ความ
ต้องการอาหารของโลกจะเพ่ิมขึ้นถึง 60 % ในทางกลับกันพ้ืนที่การท าเกษตรจะลดลง เนื่องจากการขยายตัว
ของเมืองและประชากร และความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งทุกอย่างมีผลกระทบต่อการผลิตอาหาร 
ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตอาหาร มีประชากรในประเทศกว่า 38.9 ล้านคน อยู่ในกลุ่มสินค้าเกษตร  
การพัฒนาด้านการเกษตรที่ผสานเทคโนโลยี นวัตกรรมและองค์ความรู้ หรือการท า Smart Farming เพ่ือเพ่ิม 
Productivity พัฒนาคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้า คือความท้าทายที่ภาคเกษตรไทยต้องก้าวข้าม 
ไปให้ได ้เพ่ือสามารถตอบโจทย์การเป็นประเทศผู้ผลิตอาหารของโลกอย่างแท้จริง 
 ด้วยเหตุนี้เกษตรกรต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่การท าเกษตรรูปแบบใหม่นั่นคือ การพัฒนาคุณภาพสินค้า
เกษตรภายใต้การท าเกษตรอัจฉริยะ หรือเกษตร 4.0 นโยบายที่ภาครัฐสนับสนุนให้ภาคการเกษตร 
น าเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มผลผลิต พัฒนาภาคการเกษตรให้ยั่งยืนในอนาคต โดยเปลี่ยนจากการเกษตรแบบ
ดั้งเดิม (Traditional Farming) สู่การเกษตรสมัยใหม ่ที่เน้นการบริหารจัดการผสมผสานเทคโนโลยี 
 ทั้งนี้ Smart Farming เกษตรอัจฉริยะ เป็นการท าเกษตรสมัยใหม่ในยุคดิจิทัลด้วยการใช้เทคโนโลยี 
Automation อาทิ หุ่นยนต์ เครื่องจักร โดรน AI ฯลฯ และการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความแม่นย าสูงเข้ามาช่วย
ในการท างาน ปัจจุบันเข้ายุคโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่  เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยสามารถน าควมมรู้ทางเทคโนโลยีพัฒนาทางด้านเกษตรกรรมไดแ้ก ่

1) การลดต้นทุนในกระบวนการผลิต 
2) การเพ่ิมคุณภาพมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานสินค้า 
3) การลดความเสี่ยงในภาคเกษตร ซึ่งเกิดจากการระบาดของศัตรูพืชและจากภัยธรรมชาติ 
4) การลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 
5) การจัดการและส่งผ่านความรู้ โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศจากการวิจัยไปประยุกต์ สู่การพัฒนา

ในทางปฏิบัติและให้ความส าคัญต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของเกษตรกร 

วัตถปุระสงค ์
●  เพ่ือสร้างก าลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาค ให้ตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ 
●  เพ่ือสร้างการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
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3. ผลลัพธ ์
 

●  บุคลากรจากภาคอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมกิจกรรม เกิดทักษะ 5 ด้าน และมีการน าเทคโนโลยี 
Smart Farm มาประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจ  

●  บุคลากรจากภาคอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมกิจกรรม สามารถใช้ IoT ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจได้จริง 

●  ภาคอุตสาหกรรมสามารถน าองค์ความรู้และทักษะการใช้ IoT ไปต่อยอดในการท า Smart Farm 
และการประกอบธุรกิจ เพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขันได้ 
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4. ตัวชี้วัด 
 

1. หลักสูตรพัฒนาทักษะแห่งอนาคตที่จ าเป็นส าหรับการต่อยอดธุรกิจนวัตกรรมในภูมิภาค “การเพ่ิม
ประสิทธิภาพผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่โดยการใช้เทคโนโลยี  Smart farm (Smart Farm 
Technology for Young Smart Farmer Level Up)”  จ านวน 1 หลักสูตร  

2. บุคลากรจากภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับการพัฒนาทักษะ จ านวนไม่ต่ ากว่า 30 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

5. อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
 

 อุตสาหกรรมในโซ่คุณค่า ของ พืช ผัก ผลไม้ สมุนไพรเมืองเหนือ และข้าว (ครอบคลุมตั้งแต่เกษตร  
ต้นน้ าด้านพันธุ์พืช ไปจนถึงอุตสาหกรรมเกษตร แปรรูปผลิตภัณฑ์ และกระบวนการแปรรูปอาหาร) 

 อุตสาหกรรม IT Software และ Digital content (เชื่อมโยงอุตสาหกรรมการผลิต หัตถอุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมออกแบบและสร้างสรรค์) 

 อุตสาหกรรมด้านการแพทย์ และเทคโนโลยีชีวภาพ  

 อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทน สิ่งแวดล้อม และวัสดุด้านพลังงาน 
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6. กลุ่มเป้าหมาย 
 

 กลุ่มผู้ประกอบการที่ด าเนินธุรกิจตรงตามอุตสาหกรรมมุ่งเน้น และอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมถึงกลุ่ม
ผู้ประกอบการเกษตรกรรุ่นใหม่ Young smart farmer จังหวัดเชียงราย โดยมีต าแหน่งเป็นเจ้าของกิจการ  
หัวหน้าฝ่ายงานหรือพนักงานระดับปฏิบัติการทั่วไป 
 

7. คุณสมบตัิของผู้เรียน 
 

 
 

 

  (1)  มีแนวคิด (Concept 
Model) ที่ชัดเจนในการ
สร้างธุรกิจเทคโนโลยีหรือ
ผลิตภัณฑ์ สามารถน าไป
ประกอบธุรกิจได้จริง 

 (2) 

 

 มีพ้ืนฐานความรู้ในการ
บริหารธุรกิจ และ
สามารถน าเทคโนโลยี/
นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้
ในการด าเนินธุรกิจ 
 

 (3) 

 

 มีความมุ่งมั่นในการเป็น
ผู้ประกอบการ และ
ด าเนินธุรกิจให้ประสบ
ความส าเร็จและมีความ
พร้อมในการเข้าร่วม
กิจกรรม 
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8. หัวข้อและชัว่โมงพัฒนาทกัษะ 
 

ล าดับ
ที่ 

เนื้อหา/กิจกรรม ภาคทฤษฎี 
จ านวน 
(ชั่วโมง) 

ภาคปฏิบัติ 
จ านวน 
(ชั่วโมง) 

Pre-Test 1 - 

1 เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) 1  

2 ความรู้อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น อุปกรณ์ และระบบ IoT 2 2 

3 ทฤษฎีพื้นฐาน อุปกรณ์ และระบบ IoT เบื้องต้น 1  

4 ระบบการสื่อสารารแบบ MODBUS (1) 2 2 

5 บอร์ดวงจร เซนเซอร์ สวิตช์ และการเชื่อมต่อวงจร – Part 1 1 2 

6 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นเพื่อการใช้งาน IoT – Part 1 1 2 

7 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นเพื่อการใช้งาน IoT – Part 2 1 2 

8 WiFi and IoT Cloud Services  1 2 

Case Study / Workshop 
- ศึกษาดูงาน 
- Innovative Business Model 
- การจัดท าร่างแผนพัฒนาฟารม์ของตนเอง 
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Post-test 1  

 
รวม (ชั่วโมง) 

12 23 

35 
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หัวข้อที่ 1 เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) 
 

1. ข้อมูลวิทยากร 
ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.อ.ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์ 
สังกัด: ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
 

2. รูปแบบการพัฒนาทักษะ 

☒ บรรยาย ระยะเวลา 1 ชั่วโมง  

   
3. ขอบเขตของเนื้อหา 

ความหมาย แนวคิด และการประยุกต์ใช้งานด้านเกษตร ด้านธุรกิจ และด้านต่างๆ 
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หัวข้อที่ 2 ความรู้อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น อุปกรณ์ และระบบ IoT 
 

1. ข้อมูลวิทยากร 
ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.อ.ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์ 
สังกัด: ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ผู้สอน: อาจารย์ ดร.ชยพล ค ายอด 
สังกัด: ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ผู้สอน: อาจารย์สิทธิพงษ์ จันทร์สรณ์ 
สังกัด: ผู้เชี่ยวชาญอิสระ 

 
2. รูปแบบการพัฒนาทักษะ 

☒ บรรยาย ระยะเวลา 2 ชั่วโมง 

☒ ปฏิบัติ ระยะเวลา 2 ชั่วโมง  

o ให้ผู้เข้าร่วมการฝึกทักษะมีการเรียนรู้ในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นต่อการใช้งานในระบบ
อิเล็กทรอนิคส์เบื้องต้น โดยมีวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรเป็นผู้คอยให้ค าแนะน า 

o ให้ผู้เข้ารับการฝึกทักษะเรียนการใช้เครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถอ่านค่า  

และ แปรความหมายได้โดยมีวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรให้ค าแนะน า 
 

3. ขอบเขตของเนื้อหา 
IoT Overview  
- ท าความรู้จักรูปแบบการสื่อสาร 
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หัวข้อที่ 3 ทฤษฎีพื้นฐาน อุปกรณ์ และระบบ IoT เบื้องต้น 
 

1. ข้อมูลวิทยากร 
ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.อ.ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์ 
สังกัด: ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ผู้สอน: อาจารย์ ดร.ชยพล ค ายอด 
สังกัด: ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ผู้สอน: อาจารย์สิทธิพงษ์ จันทร์สรณ์ 
สังกัด: ผู้เชี่ยวชาญอิสระ 

 
2. รูปแบบการพัฒนาทักษะ 

☒ บรรยาย ระยะเวลา 1 ชั่วโมง  

   
3. ขอบเขตของเนื้อหา 

ความรู้อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นและส่วนประกอบของวงจรอิเล็กทรอนิกส์  
- เครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 



 
 

 

การเพ่ิมประสิทธิภาพผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่โดยการใช้เทคโนโลยี Smart farm 
คู่มือการพัฒนาทักษะ 

โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง 

 

หัวข้อที่ 4 ระบบการสื่อสารแบบ MODBUS (1) 
 

1. ข้อมูลวิทยากร 
ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.อ.ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์ 
สังกัด: ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ผู้สอน: อาจารย์ ดร.ชยพล ค ายอด 
สังกัด: ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ผู้สอน: อาจารย์สิทธิพงษ์ จันทร์สรณ์ 
สังกัด: ผู้เชี่ยวชาญอิสระ 

 
2. รูปแบบการพัฒนาทักษะ 

☒ บรรยาย ระยะเวลา 2 ชั่วโมง  

☒ ปฏิบัติ ระยะเวลา 2 ชั่วโมง  

o ให้ผู้เข้าร่วมการฝึกทักษะฝึกปฏิบัติในการท าระบบตามหัวข้อที่ก าหนดให้ 
o ให้ผู้เข้าร่วมการฝึกทักษะใช้เครื่องมือต่างๆในการทดสอบระบบเพ่ือให้ระบบท างานได้ 

อย่างถูกต้อง 
o ให้ผู้ เข้ารับการฝึกทักษะทดสอบระบบตามที่ก าหนดให้ โดยใช้โปรแกรมเสมือนจริง 

และอ่านค่าได้อย่างถูกต้อง 
o ผู้เข้ารับการฝึกทักษะอ่านค่าและแปรความหมาย แล้วน าเสนอแก่ผู้เข้ารับการฝึกทักษะ 

ท่านอ่ืนๆ 
 

3. ขอบเขตของเนื้อหา 
- ระบบการสื่อสารารแบบ MODBUS(1) 
- Modbus Introduction 
- Modbus Function 
- Modbus Simulator 
- ทดสอบอุปกรณ์ Modbus ด้วย Software Simulator 



 
 

 

การเพ่ิมประสิทธิภาพผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่โดยการใช้เทคโนโลยี Smart farm 
คู่มือการพัฒนาทักษะ 

โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง 

 

หัวข้อที่ 5 บอร์ดวงจร เซนเซอร์ สวิตช์ และการเชื่อมต่อวงจร 
Part 1 

 
1. ข้อมูลวิทยากร 

ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.อ.ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์ 
สังกัด: ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ผู้สอน: อาจารย์ ดร.ชยพล ค ายอด 
สังกัด: ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ผู้สอน: อาจารย์สิทธิพงษ์ จันทร์สรณ์ 
สังกัด: ผู้เชี่ยวชาญอิสระ 

 
2. รูปแบบการพัฒนาทักษะ 

☒ บรรยาย ระยะเวลา 1 ชั่วโมง  

☒ ปฏิบัติ ระยะเวลา 2 ชั่วโมง  

o ให้ผู้เข้าร่วมฝึกทักษะท างานใช้ระบบในการควมคุมที่ก าหนดให้และสามารถใช้งานได้อย่าง
ถูกต้อง 

o ให้ผู้เข้ารับการฝึกทักษะอ่านค่าต่างๆที่แสดงผลได้จากการทดสอบระบบและสามารถแปร
ความหมายได้อย่างถูกต้อง  

o ผู้เข้ารับการฝึกทักษะอ่านค่าและแปรความหมาย แล้วน าเสนอแก่ผู้เข้ารับการฝึกทักษะ 
ท่านอ่ืนๆ 
  

3. ขอบเขตของเนื้อหา 
Modbus RS485 RTU  
- การควบคุมอุปกรณ์ Modbus Relay 
- การอ่านค่าอุณหภูมิ/ความชื้นจาก Modbus Sensor 



 
 

 

การเพ่ิมประสิทธิภาพผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่โดยการใช้เทคโนโลยี Smart farm 
คู่มือการพัฒนาทักษะ 

โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง 

 

หัวข้อที่ 6 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นเพื่อการใช้งาน IoT 
Part 1 

 
1. ข้อมูลวิทยากร 

ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.อ.ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์ 
สังกัด: ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ผู้สอน: อาจารย์ ดร.ชยพล ค ายอด 
สังกัด: ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ผู้สอน: อาจารย์สิทธิพงษ์ จันทร์สรณ์ 
สังกัด: ผู้เชี่ยวชาญอิสระ 

 
2. รูปแบบการพัฒนาทักษะ 

☒ บรรยาย ระยะเวลา 1 ชั่วโมง  

☒ ปฏิบัติ ระยะเวลา 2 ชั่วโมง  

o ให้ผู้เข้าร่วมการฝึกทักษะท าการใช้โปรแกรมที่ก าหนดให้เพ่ือท าการการควบคุมระบบ  
Modbus Relay ในการท าโปรแกรมเบื้องต้นได้ 

o ผู้เข้ารับการฝึกทักษะสามารถอ่านค่าและแปรความหมายที่เกิดขึ้นจากการท างานของระบบ 
Modbus Relay รวมทั้งการน าเสนอข้อมูลที่เกิดขึ้นได้ 

o ผู้เข้ารับการฝึกทักษะอ่านค่าและแปรความหมาย แล้วน าเสนอแก่ผู้เข้ารับการฝึกทักษะ 
ท่านอ่ืนๆ 

 
3. ขอบเขตของเนื้อหา 

- พ้ืนฐานการพัฒนาส่วนการแสดงผล (GUI) 
- เริ่มต้นการใช้งาน LittlevGL Library 
- การควบคุม Modbus Relay 
- การแสดงผล ค่า อุณหภูมิ/ความชื้น 



 
 

 

การเพ่ิมประสิทธิภาพผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่โดยการใช้เทคโนโลยี Smart farm 
คู่มือการพัฒนาทักษะ 

โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง 

 

หัวข้อที่ 7 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นเพื่อการใช้งาน IoT 
Part 2 

 
1. ข้อมูลวิทยากร 

ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.อ.ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์ 
สังกัด: ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ผู้สอน: อาจารย์ ดร.ชยพล ค ายอด 
สังกัด: ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ผู้สอน: อาจารย์สิทธิพงษ์ จันทร์สรณ์ 
สังกัด: ผู้เชี่ยวชาญอิสระ 

 
2. รูปแบบการพัฒนาทักษะ 

☒ บรรยาย ระยะเวลา 1 ชั่วโมง  

☒ ปฏิบัติ ระยะเวลา 2 ชั่วโมง  

o ให้ผู้เข้ารับการฝึกทักษะเขียนโปรแกรมที่ก าหนดให้ คือ Arduino IDE ในการท าโปรแกรม
เบื้องต้นเพื่อเป็นโปรแกรมในการควบคุมระบบที่ต้องการ รวมทั้งสามารถออกแบบระบบได้ 

o ให้ผู้เข้ารับการฝึกทักษะใช้โปรแกรมที่เขียนขึ้นมา ท าการทดสอบและสามารถน ามาใช้งาน 
ได้จริง 

o ให้ผู้เข้ารับการฝึกทักษะ น าเสนอโปรแกรมที่ท าขึ้น น าเสนอต่อวิทยากรเพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้องและความเป็นไปได้จริง 

o ให้ผู้เข้ารับการฝึกทักษะ น าเสนอผลงานแก่ผู้เข้าร่วมการฝึกทักษะท่านอ่ืนๆ 
 

3. ขอบเขตของเนื้อหา 
Blynk Modbus Gateway (1) 
- ติดตั้งและใช้งาน Blynk library ส าหรับ Arduino IDE 



 
 

 

การเพ่ิมประสิทธิภาพผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่โดยการใช้เทคโนโลยี Smart farm 
คู่มือการพัฒนาทักษะ 

โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง 

 

หัวข้อที่ 8 WiFi and IoT Cloud Services 
 

1. ข้อมูลวิทยากร 
ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.อ.ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์ 
สังกัด: ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ผู้สอน: อาจารย์ ดร.ชยพล ค ายอด 
สังกัด: ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ผู้สอน: อาจารย์สิทธิพงษ์ จันทร์สรณ์ 
สังกัด: ผู้เชี่ยวชาญอิสระ 

 
2. รูปแบบการพัฒนาทักษะ 

☒ บรรยาย ระยะเวลา 1 ชั่วโมง  

☒ ปฏิบัติ ระยะเวลา 2 ชั่วโมง  

o ให้ผู้เข้ารับการฝึกทักษะติดตั้งระบบควบคุมในเครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต
เพ่ือเป็นใช้ในการควบคุมระบบ 

o ผู้เข้ารับการฝึกทักษะทดสอบระบบตามที่ได้เขียนโปรแกรมขึ้นมา และสามารถเชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์ต่างๆ ได ้

o ผู้เข้ารับการฝึกทักษะสามารถก าหนดและตั้งค่าการท างานของระบบที่สร้างขึ้นมาได้ และ
สามารถปรับค่าต่างๆ ตามท่ีก าหนดได้ 

o ให้ผู้เข้ารับการฝึกทักษะน าเสนอผลงานแก่ผู้เข้ารับการฝึกทักษะท่านอ่ืนๆ 
   

3. ขอบเขตของเนื้อหา 
- Blynk Modbus Gateway (1) 
- ติดตั้ง Blynk mobile application 
- การสร้าง Dashboard ควบคุมการท างานของ Relay o แสดงผล ค่าอุณหภูมิ/ความชื้น 



 
 

 

การเพ่ิมประสิทธิภาพผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่โดยการใช้เทคโนโลยี Smart farm 
คู่มือการพัฒนาทักษะ 

โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง 

 

9. สถานที่และอุปกรณใ์นการพัฒนาทักษะ 
  
●  มีโต๊ะและเก้าอ้ี ที่เพียงพอ ต่อจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
●  ระบบแสงสว่างภายในห้องเรียนมีความเหมาะสมต่อการเรียน 
●  มีอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการจัดกิจกรรม อาทิ เครื่องฉาย LCD พร้อมจอภาพ, คอมพิวเตอร์, ระบบ

โสตทัศนูปกรณ์ (เครื่องเสียง, ไมค์โครโฟน), Flipchart เป็นต้น 
●  จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ อ่ืนๆ ที่สอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อาทิ  กระดาษ A4, ปากกา/ดินสอ, 

ปากกาเขียนไวท์บอร์ด, Pointer เป็นต้น 
 



 
 

 

 
โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง 

การเพ่ิมประสิทธิภาพผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่โดยการใช้เทคโนโลยี Smart farm 
คู่มือหลักสูตร 

10. รายชื่อวิทยากร 
 

วิทยากรในการเพ่ิมประสิทธิภาพผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่โดยการใช้เทคโนโลยี Smart farm 
(Smart Farm Technology for Young Smart Farmer Level Up) ได้คัดเลือกวิทยากรที่มีองค์ความรู้ 
ความสามารถ เพรียบพร้อมไปด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่ตรงกับหัวข้อและทักษะที่จะถ่ายทอด
ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และนอกจากนี้ วิทยากรแต่ละท่านยังมีทักษะการสอนและการถ่ายทอดองค์ความรู้              
ในรูปแบบต่างๆ ที่จะคอยเน้นย้ า และกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เข้าถึง เข้าใจ และมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้               
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวิทยากรประจ าหลักสูตรรวม 3 ท่าน ได้แก ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.อ.ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์ 
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ความเชี่ยวชาญ - ระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control System) 
- การประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัว (Application of 

Embedded System) 
- ระบบเครือข่ายเซนเซอร์  ( Sensor Network ) 
- การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) 

หน่วยงานต้นสังกัด ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ที่อยู่ 333 หมู่ 1 ต าบลท่าสุด อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 
เบอร์โทรศัพท์  053-917200 
E-Mail thongchai.mfu@gmail.com 



 
 

 

 
โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง 

การเพ่ิมประสิทธิภาพผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่โดยการใช้เทคโนโลยี Smart farm 
คู่มือหลักสูตร 

อาจารย์ ดร.ชยพล ค ายอด 

 
คุณวุฒิ ●  ปริญญาเอก Ph.D. Wireless Communocations 

Electronic System Department, Aalborg University, 
Aalborg, Denmark 

●  ปริญญาโท M.Eng. in Electrical Engineering the City 
College of New York, New York, USA 

●  ปริญญาโท M.Sc. in Laser Technology and Photonics 
Suranaree University of Technology, Nakhon 
Ratchasima, Thailand 

●  ปริญญาตรี B.Eng. in Telecommunication Engineering 
Suranaree University of Technology, Nakhon 
Ratchasima, Thailand 

ความเชี่ยวชาญ - ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)  
- วิเคราะห์ความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของระบบ ( System 

risk and reliability analysis)  
- การสื่อสารไร้สาย (Wireless Communication)  
- ระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System)    
- แอพพลิเคชั่นและความปลอดภัยของระบบอินเตอร์เน็ตของ

สรรพสิ่ง (Security and application of IoT system) 
หน่วยงานต้นสังกัด ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
ที่อยู่ 333 หมู่ 1 ต าบลท่าสุด อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 
เบอร์โทรศัพท์  053-916746 
E-Mail chayapol.kam@mfu.ac.th 

 
 



 
 

 

 
โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง 

การเพ่ิมประสิทธิภาพผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่โดยการใช้เทคโนโลยี Smart farm 
คู่มือหลักสูตร 

อาจารย์สิทธิพงษ์ จันทร์สรณ์ 

 
คุณวุฒิ ●  ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ความเชี่ยวชาญ - Software developer 

- Hardware interface programing & IoT 
- Programing Language 

หน่วยงานต้นสังกัด ผู้เชี่ยวชาญอิสระ 
ที่อยู่ 111/915 หมู่ 1 ต าบลบึงยี่โถ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

12130 
เบอร์โทรศัพท์  086 321 9053 
E-Mail db4linq@gmail.com 

 


