NETWORK TRAINING CENTER (NTC)

EMBEDDED TECHNOLOGY & IoT WORKSHOP
ระยะเวลา 3 วัน
หล ักการและเหตุผล
โลกของเทคโนโลยีในตอนนี้ไม่เคยหยุดพั ฒนาและก ้าวไปไกลจนมนุษย์แทบจะตามไม่ทัน หากกล่าวถึงคาว่า
“Internet of Things : IoT” เรียกได ้ว่าในวงการ IT ตอนนี้ไม่มใี ครไม่รู ้จัก เพราะส่งผลกระทบอย่างกว ้างขวางต่อทุกวงการใน
ระดับโลกและทุกภูมภ
ิ าค โดยเฉพาะในแง่มุมของการพั ฒนาเทคโนโลยีทก
ี่ ้าวล้าไปอีกขัน
้ โดยการผสมผสานเทคโนโลยีกับ
อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์และสิง่ ต่างๆ ให ้มีความฉลาดและมีประสิทธิภาพมากขึน
้ (Intelligence) กลายเป็ น “Smart Devices” นั บ
้ ทีผ
ล ้านชิน
่ ู ้ใช ้งานสามารถควบคุม สัง่ การ ใช ้งานหรือตัง้ ค่าอุปกรณ์เหล่านั น
้ ผ่านเครือข่าย Internet ได ้ตามความต ้องการ ไม่วา่
จะเป็ นการประยุกต์ใช ้งาน IoT กับธุรกิจระดับโลก อย่าง British Telecommunications (BT) ทีใ่ ช ้ Sensor ตรวจวัดตาแหน่ง
ของสาย Cable ทีม
่ ป
ี ั ญหา, การเปลีย
่ นฟาร์มผลิต ไฟฟ้ าพลังงานลมให ้กลายเป็ นระบบอัจฉริยะ, การใช ้อุปกรณ์ IoT ทาง
การแพทย์ผสานเข ้ากับระบบข ้อมูลผู ้ป่ วย หรือแม ้กระทั่งเรื่องใกล ้ตัว อย่างเช่น การสั่งเปิ ด-ปิ ดอุปกรณ์เครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าในบ ้าน
หรือระบบไฟฟ้ าในองค์กรผ่านโทรศัพท์มอ
ื ถือ ทีจ
่ ะส่งผลดีตอ
่ การดาเนินชีวต
ิ ในแง่ของความสะดวกสบาย รวดเร็ ว รวมถึงช่วย
ประหยัดทัง้ เวลาและทรัพยากรมากยิง่ ขึน
้
ดังนั น
้ การส่งเสริมให ้ความรู ้และสร ้างทักษะเกีย
่ วกับ Internet of Things: IoT จึงเป็ นสิง่ สาคัญเป็ นอย่างยิง่
เพราะไม่เพียงแค่เป็ นการพัฒนาทักษะความรู ้ส่วนบุคคล แต่ยังส่งเสริมให ้เกิดการพัฒนาองค์ความรู ้โดยรวมของสังคม กระตุ ้นให ้
เกิด การพั ฒ นานวั ต กรรมใหม่ ๆ ทั ง้ ในด ้านของผลิต ภั ณ ฑ์แ ละการบริก าร ซึ่ง จะส่ง ผลไปถึง การพั ฒ นาของอุ ต สาหกรรม
เทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศอีกด ้วย
ด ้วยเหตุนี้ เ อง บริษั ท เน็ ต เวิร์ก เทรนนิ่ง เซ็ น เตอร์ จ ากั ด (NTC) เล็ ง เห็ น ถึง ความส าคัญ ของเทคโนโลยี
Internet of Things: IoT จึงจัดตัง้ โครงการ EMBEDDED TECHNOLOGY & IoT WORKSHOP ขึน
้ เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าอบรมได ้รับ
ข ้อมูลและมีความเข ้าใจทีถ
่ ูกต ้องเกีย
่ วกับเทคโนโลยี IoT รวมถึงต่อยอดการประยุกต์ใช ้ IoT โดยผสานให ้สอดคล ้องกับองค์กร
ก่อให ้เกิดการพัฒนาเป็ นนวัตกรรมใหม่ๆ เพือ
่ ขับเคลือ
่ นและสร ้างประโยชน์ให ้ธุรกิจอย่างสูงสุด
ว ัตถุประสงค์





เข ้าใจถึง IoT Technology ทีเ่ หมาะสม เพือ
่ นามาใช ้ในการปฏิบต
ั งิ านหรือใช ้ในองค์กร
้การ
สามารถสร ้าง Application ทีใ่ ช
Communicate ระหว่าง Software และ Hardware ได ้
มีความสามารถในการประเมิน Solution ทางด ้าน IoT ในตลาด ในส่วนของสิง่ ที่ IoT และ Protocol ใช ้
เพื่อให ้เทคโนโลยีทเี่ กีย
่ วข ้องกับ Internet of Things: IoT ได ้รั บการพั ฒนาและต่อยอดเป็ นนวัตกรรม เกิดการ
สร ้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์ (Products), บริการ (Services) และ Application ด ้าน IoT โดยผู ้ประกอบการไทย

รายละเอียดการอบรม
เน ้นด ้านการฝึ กปฏิบต
ั จ
ิ ริงโดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี:้
DAY 1








ลงทะเบียนผูเ้ ข้าอบรม
การทางานของ Internet of Things: IoT
: เรียนรู ้พืน
้ ฐานและองค์ประกอบของ IoT
้ งต้น
อิเล็ กทรอนิกสเ์ บือ
 ลักษณะการทางานของอุปกรณ์ IoT
่ มต่อระหว่างอุปกรณ์
 ระบบ Network ทีเ่ ชือ
่ มต่ออุปกรณ์กบ
 การเชือ
ั Physical World
 รู ้จักกับ Hardware และ Software Platform
่ มต่อ Hardware ผ่าน Opensource
 การเชือ
การติดตงโปรแกรม
ั้
Arduino IDE
: เรียนรู ้วิธก
ี ารและขัน
้ ตอนการติดตัง้ โปรแกรม “Arduino IDE” ซึง่ เป็ น Software ทีช
่ ว่ ยในการเขียนคาสัง่ ลงในบอร์ด
คอนโทรลเลอร์ขนาดเล็กหรือ “IoT Node” ตัวอย่างเช่น ESP32 NodeMCU Board เพือ
่ ให ้บอร์ดสามารถทางาน
ร่วมกันกับอุปกรณ์ตา่ งๆ ได ้
้ งต้น
การเขียนโปรแกรมเบือ
: ฝึ กเขียนโปรแกรมเพือ
่ ควบคุมการทางานของ ESP32 Board
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DAY 2
การติดตงโปรแกรม
ั้
BYLNK หรือ Cloud Platform ซึง่ เป็ น Mobile Application สาเร็ จรูปสาหรับการปฏิบัตงิ านที่
เกีย
่ วข ้องกับ IoT โดยสามารถใช ้งานร่วมกับ “IoT Node” ได ้อย่าง Real Time
: ผู ้เรียนสามารถติดตัง้ โปรแกรม BYLNK บนโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ (ทัง้ ระบบปฏิบัตก
ิ าร Android & iOS) พร ้อมทัง้ เรียนรู ้
ลักษณะการทางานของเครือ
่ งมือ (Tools) ต่างๆ โดยสามารถเขียนโปรแกรมบน ESP32 Board เพือ
่ ให ้ทางานร่วมกันกับ
อุปกรณ์ตา่ งๆ ได ้
การสง่ ั งานเปิ ดปิ ดอุปกรณ์ผา
่ นมือถือ
: ทดสอบการใช ้งานของ “BYLNK Application” โดยการสัง่ งานเพือ
่ เปิ ดปิ ดอุปกรณ์ผา่ นมือถือ
้ และความสว่างผ่านมือถือ
การแสดงผลการตรวจว ัด อุณหภูม,ิ ความชืน
: ผู ้เรียนสามารถเรียนรู ้หลักการทางานของ “BYLNK Application” เพื่อรั บและแสดงผลข ้อมูลเกีย
่ วกับ การตรวจวัด
้ และความสว่างผ่านมือถือ
อุณหภูม,ิ ความชืน






DAY 3
 การใชง้ าน NETPIE หรือ Cloud Platform ซึง่ เป็ น Web Application ทีช
่ ว่ ยให ้อุปกรณ์ตา่ งๆ บนเครือข่าย IoT
่ สารกันได ้ และได ้รับความนิยมเป็ นอย่างมากในหมูน
สามารถติดต่อสือ
่ ักพัฒนารวมถึงวงการอุตสาหกรรม
: เรียนรู ้ขัน
้ ตอนการใช ้งาน NETPIE ผ่าน Web โดยเริม
่ ตัง้ แต่การสมัครใช ้งาน, การสร ้าง Dashboard ไปจนถึงการ
ควบคุมการทางานของ Sensor ต่างๆ
 การใช ้ Dashboard Platform IoT
: ฝึ กใช ้งาน Dashboard Platform IoT บน Website เพือ
่ ให ้สามารถแสดงผลทีไ่ ด ้รับจาก Sensor ต่างๆ บน ESP32
Board ได ้
 การน ับจานวนด้วย Ultrasonic Sensor
: ทดสอบการเขียนโปรแกรมเพือ
่ นับจานวนสิง่ ของต่างๆ ด ้วย “Ultrasonic Sensor” หรืออุปกรณ์วด
ั ระยะห่างจากวัตถุ
ด ้วยเสียง
้ การอบรม
 เสร็ จสิน
: ผู ้เข ้าอบรบแต่ละท่านจะได ้รับอุปกรณ์ ESP32 Board เพือ
่ นาไปต่อยอดและประยุกต์ใช ้ให ้เหมาะสมกับการปฏิบต
ั งิ าน
ของตนเอง
หล ังการฝึ กอบรมผูเ้ รียนสามารถ





มีค วามรู ้และทัก ษะทีเ่ หมาะสมต่อ การด าเนิน ชีว ต
ิ และประกอบอาชีพ ในยุค ดิจ ท
ิ ัล มีค วามรู ้ความสามารถและความ
่ วชาญระดับมาตรฐานสากล สามารถใช ้เทคโนโลยีดจ
เชีย
ิ ท
ิ ัลเป็ นเครื่องมือในการปฏิบัตงิ านและสร ้างสรรค์ผลงานได ้
รวมถึงมีความพร ้อมเพือ
่ ก ้าวเข ้าสู่ “ประเทศไทย 4.0”
ผู ้เข ้าอบรมสามารถนาความรู ้ทีไ่ ด ้รับไปสร ้างผลิตภัณฑ์เพื่อใช ้ในชีวต
ิ ประจาวันและต่อยอดแนวคิดทางธุรกิจให ้เกิดเป็ น
นวัตกรรมใหม่ๆ ทีส
่ ร ้างสรรค์และเป็ นประโยชน์
สามารถปรับตัวทางธุรกิจได ้อย่างเหมาะสมกับสภาวะการแข่งขันทีส
่ งู ขึน
้ ในปั จจุบัน รวมถึงสามารถชิงความได ้เปรียบ
ทางธุรกิจโดยการนา IoT มาปรับใช ้ให ้เกิดประโยชน์สงู สุด

สิง่ ทีผ
่ เู ้ ข้าอบรมจะได้ร ับ








เรียนรู ้และฝึ กปฏิบต
ั จิ ริง (Workshop) เพือ
่ เพิม
่ ความเข ้าใจ 3 วันเต็ม (09:00 น. – 17:00 น.)
่ วชาญเฉพาะด ้านโดยตรง
อบรมกับอาจารย์ผู ้เชีย
เอกสารประกอบการเรียนการสอนทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพ สอดคล ้องกับหลักสูตร
อุปกรณ์ ESP32 Board ท่านละ 1 ชุด
อาหารกลางวัน ขนมเบรคและเครือ
่ งดืม
่ ตลอดการอบรม (2 Breaks,1 Lunch)
หากเข ้าเรียนครบทุกวันจะได ้รับใบรับรองการเข ้าอบรมอย่างเป็ นทางการ (Attendant Certification)
ได ้รับข ้อมูลทีถ
่ ูกต ้องเกีย
่ วกับทางเลือกในการกาหนดแผนการดาเนินงาน, การประยุกต์ใช ้งาน, การบริหารโครงการ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ IoT

ผูท
้ เี่ หมาะจะเข้าร ับการอบรม




ผู ้ทีส
่ นใจการนาเทคโนโลยี IoT ไปประยุกต์ใช ้ เพือ
่ ต่อยอดทางธุรกิจและการสร ้างนวัตกรรม
ผู ้ทีจ
่ ะสร ้างนวัตกรรมสาหรับธุรกิจ หรือ Startup
ผู ้ทีต
่ ้องการนา IoT ไปประยุกต์ใช ้กับการปฏิบต
ั งิ านประจาวัน
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