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(Internet of Things for Safety)

วันที่ 10 - 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-16.30 น. (ลงทะเบียนเวลา 8.00 น.)
ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซ.พัฒนาการ 18
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ในปจจุบัน เทคโนโลยีดานดิจิทัล เปนสิ่งที่ ไมสามารถปฏิเสธได Digital Transformation การเปลี่ยนแปลงนี้ จึงเปนสิ่งที่กิดขึ้นใน หลายๆ
หนวยงาน Internet of Things (IoT) เปนหนึ่งในเทคโนโลยีสำคัญที่เกิดขึ้นในชวงที่ โลกเขาสูยุคดิจิทัล การเรียนรูและเขาใจเพื่อการใชงานหรือพัฒนา
IoT นับวาเปนสิ่งจำเปนสำหรับการทำงานในยุคนี้ สำหรับหลักสูตรนี้ จะใหความรูพื้นฐานดานระบบฝงตัว (Embedded System) และแนวคิดของ
อินเตอรเน็ตใน Internet of Things (IoT) เครื่องมือการพัฒนาและการเขาถึงระบบอินเตอรเน็ต, เซนเซอร, สมองกลฝงตัว, ระบบเครื่องแมขาย
(Server), ระบบเว็บ, แอปพลิเคชัน พรอมเชื่อม ตอกับระบบฐานขอมูล พรอมทั้งยกตัวอยางการแกปญหาจากกรณีศึกษาการประยุกต ใชอุปกรณ
การเชื่อมตอ Senses IoT การเรียกใชงานบริการ ขอมูล Application Programming Interface (API)
วิทยากร!!
วัตถุประสงค
คุณทศพร เวชศิริ
1. รูจักพื้นฐานการทำงานของระบบฝงตัว
ประธานเจาหนาที่บริหาร, ผูเชี่ยวชาญดาน IoT
2. เพื่อใหเขาใจพื้นฐานระบบ IoT และการใชงานอยางงาย
บริษัท โลจิเซนส จำกัด
หัวขอการอบรมและสัมมนา
3. เพื่อเขาใจหลักการทำงานของเซนเซอรและการอาน
วันแรก 09:00-11:00 น.
Data Sheet
4. เพื่อใหเขาใจการใชงานและการเขียนโปรแกรม
ดวยการใชงานบอรด Senses Weizen
11:00-12:00 น.
5. เพื่อประยุกต ใชและพัฒนาระบบ IoT อยางงายสำหรับ จป.

กลุมเปาหมาย
เจาหนาที่ จป., พนักงานดานบำรุงรักษา, พนักงาน
ดานความปลอดภัย เพื่อประสิทธิผลของการฝกอบรม
(ควรเขาอบรม หนวยงานละ 2 ทานขึ้นไป) หลักสูตรนี้
จะมีผูชวยวิทยากรใหนำคำแนะนำอยางตอเนื่อง ทั้งนี้
จะไดชิ้นงาน/ชุดทดลองนำกลับไปเปนไอเดียทานละ 1 ชุด
โดยชุดทดลองประกอบดวย
Raspberry PI, Senses Weizen,
Senses snack set, Relay 4 channel x25,
Sensors (TEMP, HUM, Moisture,
Water Flow sensor, etc.)

คาลงทะเบียน
**สมาชิก ส.ส.ท., หนวยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ
10,000 + 700 (Vat 7%) = 10,700 บาท
**บุคคลทั่วไป
12,000 + 840 (Vat 7%) = 12,840 บาท

- Ice Breaking (กิจกรรมละลายพฤติกรรม)
- ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ IoT
- อธิบาย นิยาม พรอมยกตัวอยางใหเขาใจมากขึ้น
- กิจกรรมกลุม
- เลือกปญหา เพื่อทำกรณีศึกษา
- Idea to the Project
13:00-15:00 น. - เริ่มการใชงานบอรด Senses Weizen
- การใชงาน Senses library บนซอฟตแวร Arduino IDE
15:00-16:30 น. - Senses Weizen Programming
- การเลือกใชงานและการอาน Data Sheet
- เซนเซอร
วันที่สอง 09:00-11:00 น. - การใหบริการดานแพลตฟอรม IoT : Part I
- Senses IoT
11:00-12:00 น. - การใหบริการดานแพลตฟอรม IoT : Part II
- API Senses IoT
13:00-16:30 น. - ฝกปฏิบัติกิจกรรมกลุม (Group Workshop) พรอมใหคำแนะนำ
วันที่สาม 09:00-12:00 น. - ฝกปฏิบัติกิจกรรมกลุม (Group Workshop) พรอมใหคำแนะนำ
13:00-15:00 น. - นำเสนอชิ้นงาน พรอมใหคำแนะนำ
15:15 -16:30 น. - แบงปนไอเดียและสรุปผล

อัตรานี้รวม เอกสาร, อาหาร, ชุดทดลอง เรียบรอยแลว

สำรองที่นั่งออนไลนไดที่ www.tpif.or.th, e-mail : et@tpa.or.th, raphatthaya@tpa.or.th
สอบถามรายละเอียดไดที่ โทร.02-7173000-29 ตอ 81 Call Center ตอ 563 รภัทรทยา

ผูเขาอบรมตองนำ Notebook มาดวย
เพื่อใชประกอบการอบรม 1 เครื่อง/2 ทาน
(ไมมี โปรดแจงลวงหนา)

