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EMBEDDED TECHNOLOGY & IoT WORKSHOP 
 

ระยะเวลา 3 วนั 
 

 

หลกัการและเหตผุล 
 

โลกของเทคโนโลยใีนตอนนี้ไม่เคยหยุดพัฒนาและกา้วไปไกลจนมนุษยแ์ทบจะตามไม่ทัน หากกลา่วถงึค าว่า 

“Internet of Things : IoT” เรยีกไดว้า่ในวงการ IT ตอนนี้ไม่มใีครไม่รูจั้ก เพราะสง่ผลกระทบอย่างกวา้งขวางตอ่ทกุวงการใน

ระดับโลกและทุกภูมภิาค โดยเฉพาะในแง่มุมของการพัฒนาเทคโนโลยทีีก่า้วล ้าไปอกีขัน้ โดยการผสมผสานเทคโนโลยกีับ

อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสแ์ละสิง่ตา่งๆ ใหม้คีวามฉลาดและมปีระสทิธภิาพมากขึน้ (Intelligence) กลายเป็น “Smart Devices” นับ

ลา้นชิน้ทีผู่ใ้ชง้านสามารถควบคมุ สัง่การ ใชง้านหรอืตัง้คา่อปุกรณ์เหลา่นัน้ผ่านเครอืขา่ย Internet ไดต้ามความตอ้งการ ไม่วา่

จะเป็นการประยุกตใ์ชง้าน IoT กับธุรกจิระดับโลก อย่าง British Telecommunications (BT) ทีใ่ช ้Sensor ตรวจวัดต าแหน่ง

ของสาย Cable ทีม่ปัีญหา, การเปลีย่นฟารม์ผลติไฟฟ้าพลังงานลมใหก้ลายเป็นระบบอัจฉรยิะ, การใชอ้ปุกรณ์ IoT ทาง

การแพทยผ์สานเขา้กับระบบขอ้มูลผูป่้วย หรือแมก้ระทั่งเรื่องใกลต้ัว อย่างเชน่ การสั่งเปิด-ปิดอุปกรณ์เครือ่งใชไ้ฟฟ้าในบา้น

หรือระบบไฟฟ้าในองคก์รผ่านโทรศัพทม์อืถอื ทีจ่ะสง่ผลดตีอ่การด าเนินชวีติในแง่ของความสะดวกสบาย รวดเร็ว รวมถงึชว่ย

ประหยัดทัง้เวลาและทรัพยากรมากยิง่ขึน้ 

ดังนัน้การสง่เสรมิใหค้วามรูแ้ละสรา้งทักษะเกีย่วกับ Internet of Things: IoT จงึเป็นสิง่ส าคัญเป็นอย่างยิง่ 

เพราะไมเ่พยีงแคเ่ป็นการพัฒนาทกัษะความรูส้ว่นบคุคล แตยั่งสง่เสรมิใหเ้กดิการพัฒนาองคค์วามรูโ้ดยรวมของสงัคม กระตุน้ให ้

เกิดการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ทัง้ในดา้นของผลิตภัณฑ์และการบริการ ซึ่งจะส่งผลไปถึงการพัฒนาของอุตสาหกรรม 

เทคโนโลย ีเศรษฐกจิและสงัคมโดยรวมของประเทศอกีดว้ย  

ดว้ยเหตุนี้เอง บริษัท เน็ตเวริ์ก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จ ากัด (NTC) เล็งเห็นถงึความส าคัญของเทคโนโลย ี

Internet of Things: IoT จงึจัดตัง้โครงการ EMBEDDED TECHNOLOGY & IoT WORKSHOP ขึน้ เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมไดรั้บ

ขอ้มลูและมคีวามเขา้ใจทีถู่กตอ้งเกีย่วกับเทคโนโลย ีIoT รวมถงึตอ่ยอดการประยุกตใ์ช ้IoT โดยผสานใหส้อดคลอ้งกับองคก์ร 

กอ่ใหเ้กดิการพัฒนาเป็นนวตักรรมใหม่ๆ  เพือ่ขบัเคลือ่นและสรา้งประโยชนใ์หธุ้รกจิอย่างสงูสดุ  

 

วตัถปุระสงค ์

 

 เขา้ใจถงึ IoT Technology ทีเ่หมาะสม เพือ่น ามาใชใ้นการปฏบิตังิานหรอืใชใ้นองคก์ร 

 สามารถสรา้ง Application ทีใ่ชก้าร Communicate ระหวา่ง Software และ Hardware ได ้ 

 มคีวามสามารถในการประเมนิ Solution ทางดา้น IoT ในตลาด ในสว่นของสิง่ที ่IoT และ Protocol ใช ้

 เพื่อใหเ้ทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งกับ Internet of Things: IoT ไดรั้บการพัฒนาและต่อยอดเป็นนวัตกรรม เกดิการ

สรา้งสรรคพั์ฒนาผลติภัณฑ ์(Products), บรกิาร (Services) และ Application ดา้น IoT โดยผูป้ระกอบการไทย 

 

รายละเอยีดการอบรม 
 

เนน้ดา้นการฝึกปฏบิตัจิรงิโดยมรีายละเอยีดกจิกรรม ดงันี:้ 
 

DAY 1  

 
 ลงทะเบยีนผูเ้ขา้อบรม 

 การท างานของ Internet of Things: IoT 

: เรยีนรูพ้ืน้ฐานและองคป์ระกอบของ IoT 
 อเิล็กทรอนกิสเ์บือ้งตน้ 

 ลกัษณะการท างานของอปุกรณ์ IoT 
 ระบบ Network ทีเ่ชือ่มตอ่ระหวา่งอปุกรณ์  

 การเชือ่มตอ่อปุกรณ์กบั Physical World 

 รูจั้กกบั Hardware และ Software Platform  
 การเชือ่มตอ่ Hardware ผา่น Opensource  

 การตดิต ัง้โปรแกรม Arduino IDE 
: เรยีนรูว้ธิกีารและขัน้ตอนการตดิตัง้โปรแกรม “Arduino IDE” ซึง่เป็น Software ทีช่ว่ยในการเขยีนค าสัง่ลงในบอรด์

คอนโทรลเลอรข์นาดเล็กหรอื “IoT Node” ตัวอย่างเชน่ ESP32 NodeMCU Board เพือ่ใหบ้อรด์สามารถท างาน
ร่วมกนักบัอปุกรณ์ตา่งๆ ได ้ 

 การเขยีนโปรแกรมเบือ้งตน้  

: ฝึกเขยีนโปรแกรมเพือ่ควบคมุการท างานของ ESP32 Board  
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DAY 2  
 

 การตดิต ัง้โปรแกรม BYLNK หรอื Cloud Platform ซึง่เป็น Mobile Application ส าเร็จรูปส าหรับการปฏบิัตงิานที่

เกีย่วขอ้งกบั IoT โดยสามารถใชง้านร่วมกบั “IoT Node” ไดอ้ยา่ง Real Time  

: ผูเ้รยีนสามารถตดิตัง้โปรแกรม BYLNK บนโทรศัพทเ์คลือ่นที ่(ทัง้ระบบปฏบิัตกิาร Android & iOS) พรอ้มทัง้เรยีนรู ้

ลกัษณะการท างานของเครือ่งมอื (Tools) ตา่งๆ โดยสามารถเขยีนโปรแกรมบน ESP32 Board เพือ่ใหท้ างานร่วมกันกับ

อปุกรณ์ตา่งๆ ได ้

 การส ัง่งานเปิดปิดอุปกรณผ์า่นมอืถอื 

: ทดสอบการใชง้านของ “BYLNK Application” โดยการสัง่งานเพือ่เปิดปิดอปุกรณ์ผา่นมอืถอื 

 การแสดงผลการตรวจวดั อุณหภูม,ิ ความชืน้และความสวา่งผา่นมอืถอื 

: ผูเ้รยีนสามารถเรยีนรูห้ลักการท างานของ “BYLNK Application” เพื่อรับและแสดงผลขอ้มูลเกีย่วกับการตรวจวัด 

อณุหภมู,ิ ความชืน้และความสวา่งผา่นมอืถอื 

 

DAY 3  

 การใชง้าน NETPIE หรอื Cloud Platform ซึง่เป็น Web Application ทีช่ว่ยใหอ้ปุกรณ์ตา่งๆ บนเครอืขา่ย IoT 
สามารถตดิตอ่สือ่สารกนัได ้และไดรั้บความนยิมเป็นอยา่งมากในหมูนั่กพัฒนารวมถงึวงการอตุสาหกรรม 

: เรยีนรูข้ัน้ตอนการใชง้าน NETPIE ผา่น Web โดยเริม่ตัง้แตก่ารสมัครใชง้าน, การสรา้ง Dashboard ไปจนถงึการ
ควบคมุการท างานของ Sensor ตา่งๆ   

 การใช ้Dashboard Platform IoT 

: ฝึกใชง้าน Dashboard Platform IoT บน Website เพือ่ใหส้ามารถแสดงผลทีไ่ดรั้บจาก Sensor ตา่งๆ บน ESP32 
Board ได ้

 การนบัจ านวนดว้ย Ultrasonic Sensor  
: ทดสอบการเขยีนโปรแกรมเพือ่นับจ านวนสิง่ของตา่งๆ ดว้ย “Ultrasonic Sensor” หรอือปุกรณ์วดัระยะหา่งจากวตัถุ

ดว้ยเสยีง  
 เสร็จสิน้การอบรม 

: ผูเ้ขา้อบรบแตล่ะทา่นจะไดรั้บอปุกรณ์ ESP32 Board เพือ่น าไปตอ่ยอดและประยุกตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกับการปฏบิตังิาน

ของตนเอง  
 

 

 

หลงัการฝึกอบรมผูเ้รยีนสามารถ 

 

 มีความรูแ้ละทักษะทีเ่หมาะสมต่อการด าเนินชวีติและประกอบอาชพีในยุคดจิทิัล มีความรูค้วามสามารถและความ

เชีย่วชาญระดับมาตรฐานสากล สามารถใชเ้ทคโนโลยดีจิทิัลเป็นเครื่องมอืในการปฏบิัตงิานและสรา้งสรรคผ์ลงานได ้

รวมถงึมคีวามพรอ้มเพือ่กา้วเขา้สู ่“ประเทศไทย 4.0” 

 ผูเ้ขา้อบรมสามารถน าความรูท้ีไ่ดรั้บไปสรา้งผลติภัณฑเ์พื่อใชใ้นชวีติประจ าวันและตอ่ยอดแนวคดิทางธุรกจิใหเ้กดิเป็น

นวตักรรมใหม่ๆ  ทีส่รา้งสรรคแ์ละเป็นประโยชน ์ 

 สามารถปรับตัวทางธุรกจิไดอ้ย่างเหมาะสมกับสภาวะการแขง่ขันทีส่งูขึน้ในปัจจุบัน รวมถงึสามารถชงิความไดเ้ปรยีบ

ทางธรุกจิโดยการน า IoT มาปรับใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุ   
 

 

สิง่ทีผู่เ้ขา้อบรมจะไดร้บั 
 

 เรยีนรูแ้ละฝึกปฏบิตัจิรงิ (Workshop) เพือ่เพิม่ความเขา้ใจ 3 วนัเต็ม (09:00 น. – 17:00 น.) 

 อบรมกบัอาจารยผ์ูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นโดยตรง 
 เอกสารประกอบการเรยีนการสอนทีม่คีณุภาพ สอดคลอ้งกบัหลกัสตูร 

 อปุกรณ์ ESP32 Board ทา่นละ 1 ชดุ 

 อาหารกลางวนั ขนมเบรคและเครือ่งดืม่ตลอดการอบรม (2 Breaks,1 Lunch) 
 หากเขา้เรยีนครบทกุวนัจะไดรั้บใบรับรองการเขา้อบรมอย่างเป็นทางการ (Attendant Certification) 

 ไดรั้บขอ้มูลทีถู่กตอ้งเกีย่วกับทางเลอืกในการก าหนดแผนการด าเนนิงาน, การประยุกตใ์ชง้าน, การบรหิารโครงการ
ผลติภัณฑห์รอืบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบั IoT  

 

ผูท้ ีเ่หมาะจะเขา้รบัการอบรม 

 

 ผูท้ีส่นใจการน าเทคโนโลย ีIoT ไปประยกุตใ์ช ้เพือ่ตอ่ยอดทางธรุกจิและการสรา้งนวตักรรม 

 ผูท้ีจ่ะสรา้งนวตักรรมส าหรับธรุกจิ หรอื Startup 

 ผูท้ีต่อ้งการน า IoT ไปประยกุตใ์ชก้บัการปฏบิตังิานประจ าวนั 


