
 

 

ตารางการเรียนการสอนโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และก าลังคนที่มีสรรมถนะ 
หลักสูตรบ่มเพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นด้านอุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่และเทคโนโลยีชีวภาพที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ รุ่นที่ 1 

ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2565 
(ออนไลน์) ผ่านระบบ SUT X-Lane และ Zoom Meetings 

------------------------------------------- 
 

สาขาด้านอากาศยานไร้คนขับ 

วัน/ เดือน/ ปี รายวิชา/ กิจกรรม ผู้สอน/ วิทยากร รูปแบบการเรียน 

  จ. 23 พ.ค. 65 ปฐมนิเทศ/ชี้แจงแผนการเรียน - Zoom 

  ส. 28 พ.ค. 65 ความเป็นผู้ประกอบการกับการสร้างธุรกิจใหม่ อาจารย์ ดร.วรรณภา น่าบูรณะ 
Zoom 

  อา. 29 พ.ค. 65 กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรม อาจารย์ ดร.ฉัตรชัย พิศพล 

  จ. 30 พ.ค. 65 
- ความเป็นผู้ประกอบการกับการสร้างธุรกิจใหม่ 
- กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรม 

อาจารย์ ดร.วรรณภา น่าบูรณะ 
VDO (ออนไลน์) 

  อ. 31 พ.ค. 65 
  พ. 1 มิ.ย. 65 

อาจารย์ ดร.ฉัตรชัย พิศพล 
  พฤ. 2 มิ.ย. 65 

  ศ. 3 มิ.ย. 65 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไฟธอน ดร.ปัญญา หันตุลา Zoom 

หมายเหตุ :           รูปแบบการเรียน : 
    1. ก าหนดการเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม         - ภาคทฤษฎี : เป็นการเรียนรูด้้วยตนเองผ่าน VDO หรือการเรยีนผ่าน Zoom Meeting 
    2. เวลาและหมายเลขห้อง Meeting ID จะแจ้งให้ทราบภายหลัง         - ภาคปฏิบัติ : หัวข้อ Project/ Workshop ตามที่ได้รับมอบหมาย 
    3. รายละเอียดหัวข้อย่อยในการเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
    4. กรณีมีกิจกรรม Workshop ณ มหาวิทยาลัย ผูส้อน/วิทยากรจะแจ้งรายละเอยีดให้ทราบภายหลัง 



สาขาด้านอากาศยานไร้คนขับ 

วันที่ รายวิชา/ กิจกรรม ผู้สอน/ วิทยากร รูปแบบการเรียน 

  ส. 4 มิ.ย. 65 พ้ืนฐานการประกอบและควบคุมโดรนบินอัตโนมัติเพ่ือประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ/ 
การประยุกต์ใช้โดรนส าหรับระบบเกษตรแม่นย า อ.ดร.สุรเดช ตัญตรัยรัตน์ Zoom 

  อา. 5 มิ.ย. 65 หลักการปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล 

  จ. 6 มิ.ย. 65 

พ้ืนฐานการประกอบและควบคุมโดรนบินอัตโนมัติเพ่ือประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ/  
การประยุกต์ใช้โดรนส าหรับระบบเกษตรแม่นย า 

อ.ดร.สุรเดช ตัญตรัยรัตน์ VDO (ออนไลน์) 

  อ. 7 มิ.ย. 65 

  พ. 8 มิ.ย. 65 

  พฤ. 9 มิ.ย. 65 

  ศ. 10 มิ.ย. 65 พ้ืนฐานการประกอบและควบคุมโดรนบินอัตโนมัติเพ่ือประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ/  
การประยุกต์ใช้โดรนส าหรับระบบเกษตรแม่นย า และมอบหมายงาน Workshop 

  ส. 11 มิ.ย. 65 การเรียนรู้ของเครื่อง และมอบหมายงาน Workshop 
อ.ดร.สุรเดช ตัญตรัยรัตน์ 

Zoom 

  อา. 12 มิ.ย. 65 การเรียนรู้ของเครื่อง VDO (ออนไลน์) 

หมายเหตุ :           รูปแบบการเรียน : 
    1. ก าหนดการเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม         - ภาคทฤษฎี : เป็นการเรียนรูด้้วยตนเองผ่าน VDO หรือการเรยีนผ่าน Zoom Meeting 
    2. เวลาและหมายเลขห้อง Meeting ID จะแจ้งให้ทราบภายหลัง         - ภาคปฏิบัติ : หัวข้อ Project/ Workshop ตามที่ได้รับมอบหมาย 
    3. รายละเอียดหัวข้อย่อยในการเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
    4. กรณีมีกิจกรรม Workshop ณ มหาวิทยาลัย ผูส้อน/วิทยากรจะแจ้งรายละเอยีดให้ทราบภายหลัง 
  



สาขาด้านอากาศยานไร้คนขับ 

วันที่ รายวิชา/ กิจกรรม ผู้สอน/ วิทยากร รูปแบบการเรียน 

  จ. 13 มิ.ย. 65 
การเรียนรู้ของเครื่อง อ.ดร.สุรเดช ตัญตรัยรัตน์ VDO (ออนไลน์) 

  อ. 14 มิ.ย. 65 

  พ. 15 มิ.ย. 65 
ผู้เรียนจัดท า Workshop ตามที่ได้รับมอบหมาย - -   พฤ. 16 มิ.ย. 65 

  ศ. 17 มิ.ย. 65 

  ส. 18 มิ.ย. 65 มอบหมายงาน Project/ Workshop 
- - 

  อา. 19 มิ.ย. 65 ผู้เรียนจัดท า Project/ Workshop ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  จ. 20 มิ.ย. 65 

ผู้เรียนจัดท า Project/ Workshop ตามท่ีได้รับมอบหมาย - - 

  อ. 21 มิ.ย. 65 

  พ. 22 มิ.ย. 65 

  พฤ. 23 มิ.ย. 65 

  ศ. 24 มิ.ย. 65 

หมายเหตุ :           รูปแบบการเรียน : 
    1. ก าหนดการเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม         - ภาคทฤษฎี : เป็นการเรียนรูด้้วยตนเองผ่าน VDO หรือการเรยีนผ่าน Zoom Meeting 
    2. เวลาและหมายเลขห้อง Meeting ID จะแจ้งให้ทราบภายหลัง         - ภาคปฏิบัติ : หัวข้อ Project/ Workshop ตามที่ได้รับมอบหมาย 
    3. รายละเอียดหัวข้อย่อยในการเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
    4. กรณีมีกิจกรรม Workshop ณ มหาวิทยาลัย ผูส้อน/วิทยากรจะแจ้งรายละเอยีดให้ทราบภายหลัง 
  



สาขาด้านอากาศยานไร้คนขับ 

วันที่ รายวิชา/ กิจกรรม ผู้สอน/ วิทยากร รูปแบบการเรียน 

  ส. 25 มิ.ย. 65 อบรมการประกอบอากาศยานไร้คนขับ อ.ดร.สุรเดช ตัญตรัยรัตน์ แจ้งให้ทราบ
ภายหลัง 

  อา. 26 มิ.ย. 65 ผู้เรียนจัดท า Project/ Workshop ตามท่ีได้รับมอบหมาย - - 

  จ. 27 มิ.ย. 65 
ผู้เรียนจัดท า Project/ Workshop ตามท่ีได้รับมอบหมาย - - 

  อ. 28 มิ.ย. 65 

  พ. 29 มิ.ย. 65 

ผู้เรียนจัดท า Project/ Workshop ตามท่ีได้รับมอบหมาย แจ้งให้ทราบภายหลัง แจ้งให้ทราบ
ภายหลัง 

  พฤ. 30 มิ.ย. 65 

  ศ. 1 ก.ค. 65 

  ส. 2 ก.ค. 65 อบรมการประกอบอากาศยานไร้คนขับ - แจ้งให้ทราบ
ภายหลัง 

  อา. 3 ก.ค. 65 ผู้เรียนจัดท า Project/ Workshop ตามท่ีได้รับมอบหมาย - - 
  จ. 4 ก.ค. 65 

ผู้เรียนจัดท า Project/ Workshop ตามท่ีได้รับมอบหมาย - - 

  อ. 5 ก.ค. 65 
  พ. 6 ก.ค. 65 

  พฤ. 7 ก.ค. 65 

  ศ. 8 ก.ค. 65 

หมายเหตุ :           รูปแบบการเรียน : 
    1. ก าหนดการเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม         - ภาคทฤษฎี : เป็นการเรียนรูด้้วยตนเองผ่าน VDO หรือการเรยีนผ่าน Zoom Meeting 
    2. เวลาและหมายเลขห้อง Meeting ID จะแจ้งให้ทราบภายหลัง         - ภาคปฏิบัติ : หัวข้อ Project/ Workshop ตามที่ได้รับมอบหมาย 
    3. รายละเอียดหัวข้อย่อยในการเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
    4. กรณีมีกิจกรรม Workshop ณ มหาวิทยาลัย ผูส้อน/วิทยากรจะแจ้งรายละเอยีดให้ทราบภายหลัง 



สาขาด้านอากาศยานไร้คนขับ 

วันที่ รายวิชา/ กิจกรรม ผู้สอน/ วิทยากร รูปแบบการเรียน 

  ส. 9 ก.ค. 65 ลงพ้ืนที่สถานประกอบการ/ เก็บข้อมูลการบินโดรน - แจ้งให้ทราบ
ภายหลัง 

  อา. 10 ก.ค. 65 ผู้เรียนจัดท า Project/ Workshop ตามท่ีได้รับมอบหมาย - - 
  จ. 11 ก.ค. 65 

ผู้เรียนจัดท า Project/ Workshop ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
- 

- 

  อ. 12 ก.ค. 65 
  พ. 13 ก.ค. 65 
  พฤ. 14 ก.ค. 65 

  ศ. 15 ก.ค. 65 

  ส. 16 ก.ค. 65 
  อา. 17 ก.ค. 65 
  จ. 18 ก.ค. 65 

  อ. 19 ก.ค. 65 
  พ. 20 ก.ค. 65 

  พฤ. 21 ก.ค. 65 

  ศ. 22 ก.ค. 65 

หมายเหตุ :           รูปแบบการเรียน : 
    1. ก าหนดการเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม         - ภาคทฤษฎี : เป็นการเรียนรูด้้วยตนเองผ่าน VDO หรือการเรยีนผ่าน Zoom Meeting 
    2. เวลาและหมายเลขห้อง Meeting ID จะแจ้งให้ทราบภายหลัง         - ภาคปฏิบัติ : หัวข้อ Project/ Workshop ตามที่ได้รับมอบหมาย 
    3. รายละเอียดหัวข้อย่อยในการเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
    4. กรณีมีกิจกรรม Workshop ณ มหาวิทยาลัย ผูส้อน/วิทยากรจะแจ้งรายละเอยีดให้ทราบภายหลัง 



สาขาด้านอากาศยานไร้คนขับ 

วันที่ รายวิชา/ กิจกรรม ผู้สอน/ วิทยากร รูปแบบการเรียน 

  ส. 23 ก.ค. 65 ติดตามความก้าวหน้า Project ที่ได้รับมอบหมาย - แจ้งให้ทราบ
ภายหลัง 

  อา. 24 ก.ค. 65 ผู้เรียนจัดท า Project/ Workshop ตามท่ีได้รับมอบหมาย - - 

  จ. 25 ก.ค. 65 

ผู้เรียนจัดท า Project/ Workshop ตามท่ีได้รับมอบหมาย - - 

  อ. 26 ก.ค. 65 

  พ. 27 ก.ค. 65 
  พฤ. 28 ก.ค. 65 
  ศ. 29 ก.ค. 65 

  ส. 30 ก.ค. 65 
น าเสนอ Project ที่ได้รับมอบหมาย - แจ้งให้ทราบ

ภายหลัง   อา. 31 ก.ค. 65 

หมายเหตุ :           รูปแบบการเรียน : 
    1. ก าหนดการเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม         - ภาคทฤษฎี : เป็นการเรียนรูด้้วยตนเองผ่าน VDO หรือการเรยีนผ่าน Zoom Meeting 
    2. เวลาและหมายเลขห้อง Meeting ID จะแจ้งให้ทราบภายหลัง         - ภาคปฏิบัติ : หัวข้อ Project/ Workshop ตามที่ได้รับมอบหมาย 
    3. รายละเอียดหัวข้อย่อยในการเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
    4. กรณีมีกิจกรรม Workshop ณ มหาวิทยาลัย ผูส้อน/วิทยากรจะแจ้งรายละเอยีดให้ทราบภายหลัง 

 


