โครงการ “Embedded Technology & IoT workshop”
อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร "สร้ า งนวั ต กรรม IoT ต่ อ ยอดสู่ ธุ ร กิ จ ในยุ ค ดิ จิ ทั ล "

“เรียนรูก
้ ระแสด้าน IoT ที่ส่งผลต่อเกมธุรกิจในปี 2018
พั ฒนามุมมองธุรกิจด้วยการประยุกต์ใช้ IoT
ตั้งแต่การเข้าใจ Concept พื้ นฐาน ไปจนถึง
การคาดการณ์แนวโน้มการเติบโตของ IoT ในอนาคต
พร้อม Workshop เข้มข้น เพื่ อต่อยอดสูก
่ ารสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ”

วันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 รับจานวนจากัด 40 คน
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ที่มาโครงการ “Embedded Technology & IoT workshop”
โลกของเทคโนโลยีในตอนนี ้ไม่เคยหยุดพัฒนาและก้ าวไปไกลจนมนุษย์แทบจะตามไม่ทนั หากกล่าวถึงคาว่า
“Internet of Things : IoT” เรี ยกได้ ว่าในวงการ IT ตอนนี ้ไม่มีใครไม่ร้ ู จกั เพราะส่งผลกระทบอย่างกว้ างขวางต่อทุกวงการ
ในระดับโลกและทุกภูมิภาค โดยเฉพาะในแง่มมุ ของการพัฒนาเทคโนโลยีที่ก้าวล ้าไปอีกขัน้ โดยการผสมผสานเทคโนโลยี
กับอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์และสิ่งต่างๆ ให้ มีความฉลาดและมีประสิทธิ ภาพมากขึ ้น (Intelligence) กลายเป็ น “Smart
Devices” นับล้ านชิ ้นที่ผ้ ใู ช้ งานสามารถควบคุม สัง่ การ ใช้ งานหรื อตังค่
้ าอุปกรณ์เหล่านันผ่
้ านเครื อข่าย Internet ได้ ตาม
ความต้ องการ ไม่ว่าจะเป็ นการประยุกต์ใช้ งาน IoT กับธุรกิ จระดับโลก อย่าง British Telecommunications (BT) ที่ใช้
Sensor ตรวจวัดตาแหน่งของสาย Cable ที่มีปัญหา, การเปลี่ยนฟาร์ มผลิตไฟฟ้าพลังงานลมให้ กลายเป็ นระบบอัจฉริ ยะ,
การใช้ อุปกรณ์ IoT ทางการแพทย์ผสานเข้ ากับระบบข้ อมูลผู้ป่วย หรื อแม้ กระทัง่ เรื่ องใกล้ ตวั อย่างเช่น การสัง่ เปิ ด-ปิ ด
อุปกรณ์เครื่ องใช้ ไฟฟ้าในบ้ านหรื อระบบไฟฟ้าในองค์กรผ่านโทรศัพท์มือถือ ที่จะส่งผลดีต่อการดาเนินชีวิตในแง่ของความ
สะดวกสบาย รวดเร็ ว รวมถึงช่วยประหยัดทังเวลาและทรั
้
พยากรมากยิ่งขึ ้น
ดังนันการส่
้
งเสริ มให้ ความรู้และสร้ างทักษะเกี่ยวกับ Internet of Things: IoT จึงเป็ นสิง่ สาคัญเป็ นอย่างยิง่
เพราะไม่เพียงแค่เป็ นการพัฒนาทักษะความรู้ ส่วนบุคคล แต่ยงั ส่งเสริ มให้ เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ โดยรวมของสังคม
กระตุ้น ให้ เกิ ดการพัฒ นานวัตกรรมใหม่ๆ ทัง้ ในด้ านของผลิตภัณฑ์ และการบริ การ ซึ่งจะส่งผลไปถึ งการพัฒ นาของ
อุตสาหกรรม เทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศอีกด้ วย
ด้ วยเหตุนี ้เอง บริ ษัท เน็ตเวิร์ก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จากัด (NTC) เล็งเห็นถึงความสาคัญของเทคโนโลยี Internet of
Things: IoT จึงจัดตังโครงการ
้
EMBEDDED TECHNOLOGY & IoT WORKSHOP ขึ ้น เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมได้ รับข้ อมูลและ
มีความเข้ าใจที่ถูกต้ องเกี่ ยวกับเทคโนโลยี IoT รวมถึงต่อยอดการประยุกต์ ใช้ IoT โดยผสานให้ สอดคล้ องกับ องค์ ก ร
ก่อให้ เกิดการพัฒนาเป็ นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อขับเคลือ่ นและสร้ างประโยชน์ให้ ธุรกิจอย่างสูงสุด
ประโยชน์ จากการเข้ าร่ วมโครงการ
▪ เข้ าใจถึง IoT Technology ที่เหมาะสม เพื่อนามาใช้ ในการปฏิบต
ั ิงานหรื อใช้ ในองค์กร
▪ สามารถสร้ าง Application ที่ใช้ การ Communicate ระหว่าง Software และ Hardware ได้
▪ มีความสามารถในการประเมิน Solution ทางด้ าน IoT ในตลาด ในส่วนของสิง่ ที่ IoT และ Protocol ใช้
▪ เพื่อให้ เทคโนโลยีที่เ กี่ ยวข้ องกับ Internet of Things: IoT ได้ รับการพัฒนาและต่อยอดเป็ นนวัตกรรม เกิ ดการ
สร้ างสรรค์พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์ (Products), บริ การ (Services) และ Application ด้ าน IoT โดยผู้ประกอบการไทย
หลักสูตรนีเ้ หมาะกับใคร
▪
▪
▪

ผู้ที่สนใจการนาเทคโนโลยี IoT ไปประยุกต์ใช้ เพื่อต่อยอดทางธุรกิจและการสร้ างนวัตกรรม
ผู้ที่จะสร้ างนวัตกรรมสาหรับธุรกิจ หรื อ Startup
ผู้ที่ต้องการนา IoT ไปประยุกต์ใช้ กบั การปฏิบตั ิงานประจาวัน
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หัวข้ อการอบรมโครงการ “Embedded Technology & IoT workshop”
เน้นด้านการฝึ กปฏิ บตั ิ จริ ง โดยมีรายละเอียดกิ จกรรม ดังนี:้
DAY 1
▪
▪

▪

▪

▪

ลงทะเบียนผู้เข้ าอบรม
การทางานของ Internet of Things: IoT
: เรี ยนรู้พื ้นฐานและองค์ประกอบของ IoT
อิเล็กทรอนิกส์ เบือ้ งต้ น
- ลักษณะการทางานของอุปกรณ์ IoT
- ระบบ Network ที่เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์
- การเชื่อมต่ออุปกรณ์กบั Physical World
- รู้จกั กับ Hardware และ Software Platform
- การเชื่อมต่อ Hardware ผ่าน Opensource
การติดตัง้ โปรแกรม Arduino IDE
: เรี ยนรู้ วิธีการและขันตอนการติ
้
ดตังโปรแกรม
้
“Arduino IDE” ซึ่งเป็ น Software ที่ช่วยในการเขียนคาสัง่ ลงใน
บอร์ ดคอนโทรลเลอร์ ขนาดเล็กหรื อ “IoT Node” ตัวอย่างเช่น ESP32 NodeMCU Board เพื่อให้ บอร์ ดสามารถ
ทางานร่วมกันกับอุปกรณ์ตา่ งๆ ได้
การเขียนโปรแกรมเบือ้ งต้ น
: ฝึ กเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทางานของ ESP32 Board

DAY 2
▪

▪

▪

การติ ด ตั ้ง โปรแกรม BYLNK หรื อ Cloud Platform ซึ่ ง เป็ น Mobile Application ส าเร็ จ รู ป ส าหรั บ การ
ปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้ องกับ IoT โดยสามารถใช้ งานร่วมกับ “IoT Node” ได้ อย่าง Real Time
: ผู้เรี ยนสามารถติดตังโปรแกรม
้
BYLNK บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ทังระบบปฏิ
้
บตั ิการ Android & iOS) พร้ อมทัง้
เรี ยนรู้ ลักษณะการทางานของเครื่ องมือ (Tools) ต่างๆ โดยสามารถเขียนโปรแกรมบน ESP32 Board เพื่อให้
ทางานร่วมกันกับอุปกรณ์ตา่ งๆ ได้
การสั่งงานเปิ ดปิ ดอุปกรณ์ ผ่านมือถือ
: ทดสอบการใช้ งานของ “BYLNK Application” โดยการสัง่ งานเพื่อเปิ ดปิ ดอุปกรณ์ผา่ นมือถือ
การแสดงผลการตรวจวัด อุณหภูมิ, ความชืน้ และความสว่ างผ่ านมือถือ
: ผู้เ รี ย นสามารถเรี ย นรู้ หลัก การทางานของ “BYLNK Application” เพื่ อ รั บ และแสดงผลข้ อ มูลเกี่ ยวกับการ
ตรวจวัด อุณหภูมิ, ความชื ้นและความสว่าง ผ่านมือถือ

DAY 3
▪

การใช้ งาน NETPIE หรื อ Cloud Platform ซึ่งเป็ น Web Application ที่ช่วยให้ อปุ กรณ์ต่างๆ บนเครื อข่าย IoT
สามารถติดต่อสือ่ สารกันได้ และได้ รับความนิยมเป็ นอย่างมากในหมูน่ กั พัฒนารวมถึงวงการอุตสาหกรรม
: เรี ยนรู้ ขันตอนการใช้
้
งาน NETPIE ผ่าน Web โดยเริ่ มตังแต่
้ การสมัครใช้ งาน, การสร้ าง Dashboard ไปจนถึง
การควบคุมการทางานของ Sensor ต่างๆ
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อบรมเป็ นภาษาไทยโดยอาจารย์ ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน อาจารย์ บวร เหลืองประกาย
“ผู้เชี่ยวชาญด้ านการพัฒนาอุปกรณ์และนวัตกรรม IoT ระดับชาติ รวมถึงเป็ นส่วนหนึง่ ในโครงการ “คูปองนวัตกรรมเพื่อ
ยกระดับ และพัฒ นา ขี ด ความสามารถของ SMEs ไทย ไปสู่ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซีย น” ระยะที่ 2 ของสานัก งาน
นวัตกรรมแห่งชาติ โครงการวิจยั พัฒนา IOT MEDICATION ADMINISTRATION CART และเป็ นหนึ่งในผู้วิจยั โครงการ
The Study and Design of IoT Nursing Home System มหาวิทยาลัยรังสิต”
หลังจากเข้ าร่ วมโครงการผู้เรียนสามารถ
▪

▪

▪

มีความรู้ และทักษะที่เหมาะสมต่อการดาเนินชีวิตและประกอบอาชีพในยุคดิจิทลั มีความรู้ ความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล สามารถใช้ เทคโนโลยีดิจิทลั เป็ นเครื่ องมือในการปฏิบตั ิงานและสร้ างสรรค์
ผลงานได้ รวมถึงมีความพร้ อมเพื่อก้ าวเข้ าสู่ “ประเทศไทย 4.0”
ผู้เข้ าอบรมสามารถนาความรู้ ที่ได้ รับไปสร้ างผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ ในชีวิตประจาวันและต่อยอดแนวคิดทางธุรกิจให้
เกิดเป็ นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สร้ างสรรค์และเป็ นประโยชน์
สามารถปรับตัวทางธุรกิจได้ อย่างเหมาะสมกับสภาวะการแข่งขันที่สงู ขึ ้นในปั จจุบนั รวมถึงสามารถชิงความ
ได้ เปรี ยบทางธุรกิจโดยการนา IoT มาปรับใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด

สิ่งที่ผ้ เู ข้ าอบรมจะได้ รับ
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

เรี ยนรู้และฝึ กปฏิบตั ิจริ ง (Workshop) เพือ่ เพิ่มความเข้ าใจ 3 วันเต็ม (09:00 น. – 17:00 น.)
อบรมกับอาจารย์ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะด้ านโดยตรง
เอกสารประกอบการเรี ยนการสอนที่มีคณ
ุ ภาพ สอดคล้ องกับหลักสูตร
อุปกรณ์ ESP32 Board ท่านละ 1 ชุด
อาหารกลางวัน ขนมเบรคและเครื่ องดื่มตลอดการอบรม (2 Breaks,1 Lunch)
หากเข้ าเรี ยนครบทุกวันจะได้ รับใบรับรองการเข้ าอบรมอย่างเป็ นทางการ (Attendant Certification)
ได้ รับข้ อมูลที่ถูกต้ องเกี่ ยวกับทางเลือกในการกาหนดแผนการดาเนินงาน, การประยุกต์ ใช้ งาน, การบริ หาร
โครงการผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่เกี่ยวข้ องกับ IoT

คุณสมบัติผ้ สู มัคร
บุคคลทัว่ ไป (มี ความสนใจในนวัตกรรมและเทคโนโลยีดา้ น Internet of Things: IoT)
หากมี ความรู้พืน้ ฐานด้าน Programming เบือ้ งต้น จะช่วยให้เข้าใจเนือ้ หาทีอ่ บรมได้ง่ายขึ้น
หรื อ หากไม่มี สามารถเรี ยนรู้และทาความเข้าใจได้ในระหว่างการอบรม รับจานวนจากัดไม่เกิ น 40 คน
ระยะเวลาการอบรม
วันที่ 12 -14 ธันวาคม 2561 (รวมทังสิ
้ ้น 3 วัน) สถานที่: NETWORK TRAINING CENTER (MAP)
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ค่ าใช้ จ่ายการเข้ าร่ วมอบรม
ผู้ที่สนใจลงทะเบียนสมัครเข้ าร่วมโครงการ “Embedded Technology & IoT Workshop”

พิเศษ! สมัครพร้ อมกัน 2 ท่ าน ลดเหลือท่ านละ 17,500 บาท/ที่น่ ัง
(ปกติ ท่านละ 21,500 บาท ราคานีร้ วมหนังสือเรี ยน, ใบประกาศนียบัตรผูเ้ ข้าอบรม, ขนมเบรกและอาหารกลางวัน)

หมดเขตรับสมัครวันที่ 5 ธันวาคม 2561
Early Bird Promotion!

ลงทะเบียนอบรมก่ อนวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เหลือเพียง 19,500 บาท/ที่น่ ัง
ขัน้ ตอนการสมัคร
▪ กรอกใบสมัครออนไลน์ ได้ท่ี https://bit.ly/2PqJlUX
▪ รอเจ้าหน้ าที่ ตอบกลับข้อมูล ได้ รับอีเมล์การยืนยัน หรื อ ทางโทรศัพท์
▪ ชาระค่ าสมัครเข้ าร่ วมโครงการ ภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2561
** การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อทาการชาระค่าอบรมเรี ยบร้ อยแล้ วเท่านัน้
** บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปิ ดรับสมัครทันทีหากมีผ้ สู มัครครบตามจานวน
หมายเหตุ ผู้เข้ าอบรมนา Laptop / Computer Notebook ส่ วนตัวมาใช้ เรียนในวันอบรม
หากประสงค์ ให้ ทาง NTC เตรียม Laptop ให้ มีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติม 1,500 บาท/เครื่อง (500 บาท/วัน)
การชาระเงิน
โอนเข้ าบัญชี บริ ษัท เน็ตเวิร์ก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จากัด
- ธนาคารกสิกรไทย
บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 001-130904-6
- ธนาคารกรุ งเทพ
บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 101-337379-8
- ธนาคารกรุ งศรีอยุธยา
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 125-976968-6
แจ้ งชื่อผู้เข้ าอบรม ตารางเรี ยน พร้ อมส่งสาเนาการชาระเงินมาที่ คุณเกตุศิริ เจริ ญศิลป์ I kedsiri.c@trainingcenter.co.th
หรื อทาง Fax. 0-2634-7995
สถานที่อบรม
NETWORK TRAINING CENTER (MAP)
ติดต่ อสอบถาม
ติดต่อ คุณมยุรกาญจน์ หาญชเล ที่ 02-634-7993-4 ต่อ 12 Email: support@trainingcenter.co.th
Tel:
Website:
Facebook Page:
LINE Official:

0-2634-7993-4
http://www.trainingcenter.co.th
https://www.facebook.com/ntcfanclub
@NTC-LINE
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สมัครหรือดูข้อมูลเพิ่ มเติม
สอบถามรายละเอียดติดต่อ คุณมยุรกาญจน์ โทร
NETWORK TRAINING CENTER (NTC)

ต่อ

