โครงการ
ประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ ซีอาร์ยู โรบอทเกมส์ ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 6
“การแข่งขันหุ่นยนต์โลจิสติกส์ขนส่งชิ้นงานอุตสาหกรรมก้าวสู่ AEC เยาวชนทาได้”
ประจาปี 2558
จัดโดยสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สนับสนุนโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
.....................................................................................
1. ที่มา
ด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีกิจกรรม
การประกวดแข่งขันหุ่นยนต์เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ นาไปแก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถใช้มนุษย์เข้าไปปฏิบัติหน้าที่
หรือเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการทางานให้มีความถูกต้องแม่นยามากและเพิ่มประสิทธิในการ
ผลิ ต ยิ่ ง ขึ้ น โดยใช้ ชื่ อ โครงการแข่ ง ขัน หุ่ น ยนต์ ซี อาร์ ยู โรบอทเกมส์ ระดั บอุ ด มศึก ษาและอาชีว ศึ ก ษา
และในปี พ.ศ. 2558 นี้เป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่ 6 ในหัวข้อ“การแข่งขันหุ่นยนต์โลจิสติกส์ขนส่งชิ้นงาน
อุตสาหกรรม ก้าวสู่ AEC เยาวชนทาได้” และที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ จึงทาให้
การจัดกิจกรรมประสบผลสาเร็จด้วยดีตลอดมา ดังนี้
ครั้งที่ 1 ปี 2553 โครงการ ซีอาร์ยู โรบอทเกมส์ ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1 การ
ประกวดแข่งขันหุ่นยนต์กู้ระเบิด ...เยาวชนไทยทาได้ จัดการแข่งขันในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย
ประจาปี 2553 ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีจานวนทีมที่สมัครและร่วม
แข่ง จานวน 12 ทีม
ครั้งที่ 2 ปี 2554 โครงการ ซีอาร์ยู โรบอทเกมส์ ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2 การ
ประกวดแข่งขันหุ่ นยนต์กู้ภัยวิกฤตรั งสีจ ากเตาปฏิกรณ์นิว เคลี ยร์ เยาวชนไทยทาได้ งานเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของไทยประจาปี 2554 โดยได้รับการสนับสนุนการจัดงานจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยมีจานวนทีมที่สมัครและร่วมแข่ง จานวน 54 ทีม
ครั้งที่ 3 ปี 2555 โครงการ ซีอาร์ยู โรบอทเกมส์ ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 3 การ
จั ดการประกวดแข่ งขั นหุ่ นยนต์กู้ ภัย...เยาวชนไทยท าได้ประจ าปี 2555 “การแข่ งขัน หุ่ น ยนต์ กู้ร ะเบิ ด ” งาน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ได้รับการสนับสนุนจาก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) โดยมีจานวนทีมที่สมัครและร่วมแข่ง จานวน 46 ทีม
ครั้งที่ 4 โครงการ ซีอาร์ยู โรบอทเกมส์ ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 4 การประกวด
แข่งขัน “หุ่นยนต์อุตสาหกรรม...เยาวชนทาได้” ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 1 จากที่ได้จัดหุ่นยนต์กู้ภัยมาแล้ว 3 ครั้ง
เป็นการแข่งขัน “หุ่นยนต์โลจิสติกส์อุตสาหกรรม เยาวชนทาได้ ” ซึ่งได้การสนับสนุนการแข่งขันจากการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จานวนทีมที่สมัคร 24 ทีม
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ครั้งที่ 5 โครงการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ ซีอาร์ยู โรบอทเกมส์ ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ครั้ง
ที่ 5 “การแข่งขันหุ่นยนต์โลจิสติกส์ขนส่งชิ้นงานอุตสาหกรรมเยาวชนทาได้ ” ประจาปี 2557 สนับสนุนโดย
สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จานวนทีมที่สมัครทั้งสิ้น 27 ทีม
จากที่ได้จัดการแข่งขันมาแล้ว 5 ปี จานวนทีมสมัครและร่วมการแข่งได้รับความสนใจจากการสมัคร
เข้ า ร่ ว มโครงการในทิ ศ ทางแนวโน้ ม ที่ ดี ดั ง นั้ น สาขาวิ ช าเทคโนโลยี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ คณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ซึ่งมีหน้าที่ผลิตบัณฑิตเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานทางด้านอุตสาหกรรม หรือด้าน
ต่าง ๆ และแข่งขันกับตลาดแรงงานระดับสากล และเป็นการบริการวิ ชาการสู่สังคม เพื่อเป็นการพัฒนาองค์
ความรู้ให้สามารถนามาใช้พัฒนาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป จึงได้มี
แนวความคิดที่จะได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดไปจึงจัดให้มีโครงการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ ซีอาร์ยู
โรบอทเกมส์ ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 6 “แข่งขันหุ่นยนต์โลจิสติกส์ขนส่งชิ้นงานอุตสาหกรรม
เยาวชนทาได้” “การแข่งขันหุ่นยนต์โลจิสติกส์ขนส่งชิ้นงานอุตสาหกรรม ก้าวสู่ AEC เยาวชนทาได้ ”
ประจาปี 2558
2. วัตถุประสงค์
1. สนั บ สนุ น เยาวชนให้ ส ร้ างสรรค์นวัตกรรมด้านวิจัยและพัฒ นาศักยภาพหุ่ นยนต์เพื่อเป็นแนว
ทางการพัฒนานาไปใช้งานด้านอุตสาหกรรมต่อไป
2. เป็นเวทีให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพการประดิษฐ์หุ่นยนต์เพื่อแก้ไขในสถานการณ์ต่างๆ
3. เพื่อส่งเสริมการทางานร่วมกันเป็นทีม การค้นคว้าวิจัย การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและเป็นแรง
บันดาลใจให้นักศึกษาสร้างสิ่งประดิษฐ์ต่อไป
4. ถ่ายทอดนวัตกรรมทางด้านหุ่นยนต์เพื่อให้สังคมไทยได้รู้และเข้าใจ และเป็นทางเลือกเพื่อการ
ตัดสินใจในการเลือกใช้อย่างเหมาะสม
3. ลักษณะการจัดกิจกรรมและรูปแบบ
ในการดาเนินงานของโครงการ ได้กาหนดการจัดกิจกรรมแบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้
3.1 การแถลงรับฟังคาชี้แจงกติกา
ทุกทีมที่ส มัครเข้าร่ ว มการแข่งขันเมื่อได้รับการคัดเลื อกให้ เข้าร่วมโครงการ สามารถเข้าร่ว มฟัง
บรรยาย และแถลงกติกา โดยสามารถเข้าร่วมรับฟังการแถลงและชี้แจงกติกาต่าง ๆ ตามวัน เวลาและสถานที่
ที่กาหนด
3.2 การแข่งขัน
แนวความคิดของการแข่งขันจะเป็นสถานการณ์จาลอง โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็นสองส่วน
ส่วนที่ 1 เมื่อกรรมการสนามให้สัญญาณเริ่มการแข่งขันผู้ควบคุมจะต้องการสั่งงานให้หุ่นยนต์บังคับ
ด้วยมือเคลื่อนที่ไปหยิบชิ้นงานและทาการขนส่งชิ้นงานส่งต่อให้กับหุ่นยนต์อัตโนมัติ
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ส่วนที่ 2 คือหุ่นยนต์อัตโนมัติ ส่วนนี้การทางานจะรับชิ้นงานจากหุ่นยนต์บังคับด้วยมือจากส่วนที่ 1
หลังจากนั้นเมื่อได้รับชิ้นงานเรียบร้อยแล้วระบบจะสั่งงานหุ่นยนต์อัตโนมัติ โดยไม่ไ ด้รับการควบคุมจากผู้
ควบคุมเพื่อขนส่งชิ้นงานไปส่งยังพื้นที่รับชิ้นงาน ตามกติกาการแข่งขันอย่างครบถ้วนจึงจะถือว่าหุ่นยนต์
สามารถปฏิบัติภารกิจสาเร็จ โดยผู้ควบคุมจะถูกจากัดพื้นที่อยู่ในบริเวณที่กาหนดเท่านั้น และทีมที่สามารถ
ปฏิบัติภารกิจได้อย่างถูกต้องและทาเวลาได้เร็วที่สุดจะถือว่าเป็นผู้ชนะ
โดยการแข่งขัน นี้ จ ะเป็ น การพัฒ นาทักษะการประดิษฐ์หุ่ นยนต์ห รือสิ่งประดิษฐ์ ที่สามารถทางาน
ทดแทนมนุ ษ ย์ ไ ด้ อ ย่ า งเหมาะสมและเป็ น การพั ฒ นาวิ ช าการทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ข อง
ประเทศชาติต่อไป
4. เป้าหมาย
4.1 ด้านปริมาณ
4.1.1 รับสมัครทีมที่เข้าแข่งขัน จานวน 16 ทีม จากทั่วประเทศ
4.1.2 ใน 1 ทีมประกอบไปด้วย ครู – อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา หรือผู้ควบคุมทีม
จานวน 1 คน และนักเรียน - นักศึกษา จานวน 2-4 คน
4.2 ด้านคุณภาพ
4.2.1 ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน-นักศึกษา มีความรู้ มีความสามารถในการ
พัฒนาโครงสร้างการทางานของหุ่นยนต์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมหุ่นยนต์
5. สถานที่ดาเนินงาน
5.1 สถานที่จัดแถลงกติกา ห้องประชุม ก4 อาคารอนุสรณ์ 10 ปี เกษตร จันทรเกษม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 11 ตุลาคม 2558
5.2 สนามแข่งขัน ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558
หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกาหนดการต่างๆ เพื่อความเหมาะสมซึ่งจะแจ้งให้
ทราบก่อนดาเนินการ
6. รูปแบบการจัดการแข่งขัน
6.1 กฎและระเบียบโครงการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ซีอาร์ยูโรบอทเกมส์
ระดับอุดมศึกษาและ
อาชีวศึกษา ครั้งที่ 6 “การแข่งขันหุ่นยนต์โลจิ สติกส์ขนส่งชิ้นงานอุตสาหกรรมก้าวสู่ AEC เยาวชนทาได้”
ประจาปี 2558
6.1.1 การตัดสินจะแบ่งเป็น 2 รอบ คือ
- รอบคัดเลือก จะทาการคัดเลือกจากทีมที่สมัครในลาดับที่ 1- 16 ทีม แรก โดยตรวจสอบ
จากรายละเอียดความถูกต้อง 2 ข้อ ดังต่อไปนี้ แล้วจะประกาศลาดับทีมที่สมัครขึ้นเว็บไซต์
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1. รายละเอียดที่กรอกลงในใบสมัครจะต้องครบถ้วน รูปถ่าย และมีล ายเซ็น รับรองจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา จึงจะถือว่าสมบูรณ์
2. Concept Paper รายละเอียดของหุ่นยนต์โดยจะพิจารณาจากรายละเอียดในรายงานการ
ออกแบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ซึ่งรายงานจะต้องมีรายละเอียดของหุ่นยนต์ อุตสาหกรรม ประกอบไปด้วย
ขนาด น้าหนัก วิธีการควบคุม แผนภูมิของการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เทคนิคที่ใช้ในการควบคุม รายละเอียด
ของเซนเซอร์ที่ใช้
- รอบแข่งชิงชนะเลิศ ทีมผ่านการคัดเลือกและมีรายชื่อทีมประกาศขึ้นทางเว็บไซต์ สามารถ
เข้ า ร่ ว มอบรมและรั บ ฟัง ค าชี้แ จงกติ ก าการแข่ ง ขั น ในวั น ที่ 11 ตุ ล าคม 2558 และท าการแข่ งขั น ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558
6.2 การสมัครและคุณสมบัติของทีมที่สมัครเข้าร่วมแข่งขัน
6.2.1 รับสมัครจานวนทีมที่เข้าร่วมแข่งขันจานวน 16 ทีม เท่านั้น และจะประกาศให้ทราบเมื่อมี
ทีมที่สมัครครบและถูกต้องตามเงื่อนไข และจะประกาศแจ้งปิดรับสมัครให้ทราบ ในกรณีที่มีการสมัครพร้อม
กันในช่วงลาดับท้าย ๆ จะใช้วิธีการคัดเลือกโดยช่วงเวลาที่ส่งใบสมัครมาถึงที่ใช้เป็นหลักฐานแต่ จะประกาศ
รายชื่อทีมสารองตั้งแต่ลาดับที่ 17 เป็นต้นไป
6.2.2 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2558 – 18 กันยายน 2558 โดยหลักฐานที่จะต้องส่งมา
มีดังต่อไปนี้
1. ใบสมัครทีส่ มบูรณ์ (ข้อมูลทุกช่อง, ลายเซ็นผู้ควบคุมทีมรับรอง และ รูปภาพ)
2. Concept Paper ที่ มี ข้ อ มู ล ครบ (สามารถ Download แบบฟอร์ ม ได้ ที่
http://www.elecnet.chandra.ac.th/activity/cruRobot6.php
หมายเหตุ : ทุกทีมยังไม่ต้องชาระค่าสมัครในช่วงวันที่ 18 สิงหาคม 2558 – 18 กันยายน
2558 แต่จะต้องชาระเงินค่าสมัครตั้งแต่วันที่ 21 – 23 กันยายน 2558 เฉพาะทีมลาดับที่ 1 – 16 เท่านั้น ถ้า
พ้นกาหนดเวลาที่ระบุไว้ ทีมนั้นจะถูกตัดสิทธิและจะเรียกลาดับถัดไปชาระเงิน ต่อไป
6.2.3 คณะกรรมการดาเนินงานจะพิจารณาความสมบูรณ์ของข้อที่ 6.2.2 โดยคัดเลือกให้เหลือเพียง
16 ทีม เพื่อทาการแข่งขันเท่านั้น ในกรณีที่มีทีมที่สมัครเกินกว่า 16 ทีม และข้อมูลตามข้อที่ 6.2.2 ครบถ้วน
และสมบูรณ์ ผู้จัดการแข่งขันจะพิจารณาลาดับที่สมัครมาก่อน(วัน-เวลา) และจะประกาศรายชื่อทีมที่ผ่าน
การคัด เลื อกทั้ ง 16 ทีม ตามล าดั บ พร้ อ มที มล าดับ ส ารองทางเว็ บ ไซต์ ภายในวันที่ 21 กั นยายน 2558
http://www.elecnet.chandra.ac.th/activity/cruRobot6.php
6.2.4 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจานวน 16 ทีม จากข้อที่ 6.2.2 - 6.2.3 จะต้องชาระค่าสมัครจานวนเงิน
ทีมละ 500.- บาท ภายในวันที่ 21-23 กันยายน 2558 พร้อมส่งหลักฐาน ตามเวลาที่กาหนด หากไม่ชาระ
เงินค่าสมัครภายในเวลาที่กาหนด ผู้จัดการแข่งขันจะตัดสิทธิทีมของท่านและเรียกทีมลาดับ สารองถัดไปขึ้น
ทดแทน
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หมายเหตุ : กรณีทีมใดที่ชาระค่าสมัครมาพร้อมใบสมัคร ผู้รับผิดชอบโครงการขอสงวนสิทธิ์ไม่คืน
เงินค่าสมัครถ้าทีมของท่านไม่ได้รับการประกาศให้เข้าร่วมแข่งขันจานวน 16 ทีมแรก ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
6.2.5 คุณสมบัติของผู้สมัคร
สมาชิกในทีมต้องเป็นนักเรียน-นักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา หรือ สูงกว่า จาก
สถาบันการศึกษาในประเทศไทยหรือต่างประเทศ โดยมีสมาชิกในทีมๆละ 2-4 คน และมีครู-อาจารย์ที่
ปรึกษาจานวน 1 คน โดยแต่ละทีมจะต้องชาระค่าสมัคร ทีมละ 500.- บาท(ห้าร้อยบาทถ้วน) ตามเงื่อนไขการ
ชาระเงิน
หมายเหตุ : เกียรติบัตรจะออกให้เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อถูกต้องตามใบสมัครเท่านั้น
6.2.6 การชาระเงิน
1. ชาระเงินสด หรือ
2. โอนเงินเข้าบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ธนาคารกรุงไทย จากัด สาขา
ลาดพร้าว 33 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 011-0-00610-0 พร้อมส่ง FAX. หมายเลข 0-2513-8052 หรือ
e_mail : j_vichai@yahoo.com หรือ crurobot@gmail.com โดยสาเนาใบ PAY IN ทางโทรสาร
(ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดระบุรายละเอียดที่สาคัญในใบ PAY IN ให้ชัดเจน ดังนี้ สาขาธนาคารที่นา
ฝาก ชื่อ “โครงการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ ซีอาร์ยู โรบอทเกมส์ ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ครั้งที่
6” ชื่อ-ที่อยู่หน่วยงาน ที่ต้องการออกใบเสร็จรับเงิน
ผู้ที่ชาระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถตรวจสอบ
รายชื่อได้ทาง http://www.elecnet.chandra.ac.th/activity/cruRobot6.php ในโครงการนี้
ผู้ที่สนใจท่านใดมีข้อสงสัย สามารถติดต่อโดยตรงที่อาจารย์วิชัย จิตต์ประสงค์ เบอร์
ภายใน 02-942-6900-99 ต่อ 5071 , 5073 , 5068 , 5069 หรือที่เบอร์มือถือ 089-402-5249
e_mail : j_vichai@yahoo.com
6.3 การแข่งขัน
การแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 1 รอบ ดังนี้
รอบชิงชนะเลิศ
แข่ ง ขั น ในโครงการประกวดแข่ ง ขั น หุ่ น ยนต์ ซี อ าร์ ยู โ รบอทเกมส์ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาและ
อาชีวศึกษา ครั้งที่ 6 “การแข่งขันหุ่นยนต์โลจิสติกส์ขนส่งชิ้นงานอุตสาหกรรมก้าวสู่ AEC เยาวชนทาได้”
ประจาปี 2558 จัดโดยสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคาร 28
หมายเหตุ : การจัดการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ต่างๆ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป
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7. รางวัลการแข่งขัน
1. ชนะเลิศอันดับ 1

เงินรางวัล 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) พร้อมโล่รางวัลและ
ใบประกาศเกียรติคุณ
2. รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) พร้อมโล่รางวัลและ
ใบประกาศเกียรติคุณ
3. รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) พร้อมโล่รางวัลและใบ
ประกาศเกียรติคุณ
4. เงินสนับสนุนทีม
จานวน 8 ทีมแรกที่สมัครและผ่านการคัดเลือกลาดับที่ 1 – 8 ทีมละ
1,000.- บาท
หมายเหตุ : รางวัลต่าง ๆ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการได้รับการสนับสนุน

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 มีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า 80 %
8.2 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันมีความพึงพอใจในระดับดี ไม่น้อยกว่า 80%
9. การติดตามและประเมินผล
9.1 จานวนผู้เข้าร่วมแข่งขัน
9.2 แบบสอบถามความคิดเห็น
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
สนับสนุนงบประมาณและรางวัล เพื่อจัดการแข่งขัน โดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ติดต่อได้ที่อาจารย์วิชัย
จิตต์ประสงค์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่อยู่ 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
10900 โทรศัพท์ 02-9426900-99 ต่อ 5073 , 5071 , 5068 โทรสาร 02-513-8052
มือถือ 08-9402-5248 e_mail : j_vichai@yahoo.com
ลงชื่อ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

( นายวิชัย จิตต์ประสงค์ )
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หมายเหตุ : อาจมีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
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