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2. หลักการและเหตุผล
Internet of Things (IoT) เ ป็ น เ ท ค โ น โ ล ยี ที่ น า เ ค รื อ ข่ า ย
อิน เทอร์ เน็ ตมาเป็ น ใช้ร่ วมกับสิ่ง ของต่างๆ เพื่อให้เกิด การเชื่อมโยง
ควบคุ ม และติด ต่อกับ อุป กรณ์หรื อสิ่ง ของต่างๆ ได้จากที่ใ ดก็ไ ด้ ซึ่ง
เป็นแนวโน้มในปัจจุบันที่เทคโนโลยีเหล่านี้จะขยายเข่ามาใกล้ตัวเรา
ทุ ก ขณะอย่ า งยากที่ จ ะหลี ก เลี่ ย ง ดั ง นั้ น การเรี ย นรู้ IoT จึ ง เป็ น
สิ่งจาเป็นสาหรับผู้คนสมัยใหม่ อาชีพใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
ก็ มี ม ากขึ้ น ในขณะที่ บ างอาชี พ ก็ มี ค วามจ าเป็ น น้ อ ยลงและอาจไม่
จาเป็ น อีกต่อไป การปรั บ ตัวเพื่อให้อยู่ร่ วมกับเทคโนโลยีใ หม่ๆ เช่น
IoT จึงเป็นสิ่งสาคัญที่คนรุ่นใหม่ต้องเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองไปสู่
สังคม Internet of Things ได้ในอนาคตอันใกล้
ศู น ย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึ กษาเล็ ง เห็น ถึง ความสาคัญของ
IoT ที่จะเข้ามามีอิทธิพลต่อการดารงชีวิตในปัจจุบันที่เปลี่ยนไป และ
ยั ง รวมถึ ง อาชี พ ต่ า งๆ ของคนรุ่ น ใหม่ ใ นชาติ ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น การ
เผยแพร่ ค วามรู้ แ ละริ เ ริ่ ม เข้ า สู่ สั ง คม IoT แก่ เ ด็ ก และเยาวชน ศู น ย์
วิทยาศาสตร์ เ พื่ อ การศึ กษาโดยกลุ่ มเทคโนโลยี สารสนเทศและการ
สื่อสารจึงจัดกิจกรรมค่าย IoT for Kids ขึ้นเพื่อให้ความรู้ และพัฒนา
ทักษะในด้านเทคโนโลยี IoT แก่เด็กและเยาวชน อัน จะน าเด็ ก และ
เยาวชนสามารถพัฒนาตนเองสู่สังคม IoT และเป็นพื้นฐานในการเข้า
สู่เทคโนโลยีใหม่ๆได้
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3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อพัฒนาความรู้เบื้องต้นของเทคโนโลยี IoT
3.2 เพื่อเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีด้วยอุปกรณ์
และสิ่งของ IoT
3.3 เพื่อพัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ และสนุกกับ
การเรียนรู้และทดลองด้วยตนเอง
4. เป้าหมาย
4.1 เชิงปริมาณ เยาวชน อายุระหว่าง 11-14 ปี รุ่นละ 20
คน เข้าร่วมกิจกรรม
4.2 เชิงคุณภาพ เยาวชน จานวน 20 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ค่าย IoT for Kids
มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ IoT และสามารถใช้งานและควบคุม อุปกรณ์
และสิ่งของต่างๆ ได้
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ค่าย IoT

1) เพื่อพัฒนา
ความรู้เบื้องต้น
ของเทคโนโลยี

for Kids

IoT

รุ่นละ 20 คน

2) เพื่อเรียนรู้
และพัฒนา
ทักษะด้าน
เทคโนโลยีด้วย
อุปกรณ์และ

จานวน 1 รุ่น

11 - 14 ปี

สิ่งของ IoT
3) เพื่อพัฒนา
ทักษะด้าน
ความคิด
สร้างสรรค์ และ
สนุกกับการ
เรียนรู้และ
ทดลองด้วย
ตนเอง
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อาคาร 2
2561
ชั้น 1 ศูนย์
วิทยาศาส
ตร์เพื่อ
การศึกษา

บาท

กาหนดการค่าย IoT for Kids ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2561
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ห้องแมกเน็ท
25 เมษายน 2561

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.30 น. พิธีเปิด
09.30 – 10.30 น. รู้จักกับ Internet of Things
(IoT)
10.45 – 12.00 น. เรียนรู้ IoT เบื้องต้น
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. แนะนาวัสดุอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือต่างๆ
15.30 – 16.30 น. ความรู้พื้นฐานของ
อิเล็กทรอนิกส์และการใช้งาน
วงจรพื้นฐาน และวงจรการ
ตรวจจับต่างๆ

26 เมษายน 2561

09.00 – 10.30 น. ทดลองต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์
แบบง่ายๆ
10.45 – 12.00 น. เรียนรู้พื้นฐาน Internet และ
12.00 – 13.00 น. การเชื่อมโยงอย่างง่าย
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. เรียนรู้การเชื่อมต่อและการ
ควบคุมอุปกรณ์
15.30 – 16.30 น.
ประกอบวงจรและชิ้นงาน
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เมษายน 2561

09.00 – 10.30 น. ประกอบวงจรและชิ้นงาน
10.45 – 12.00 น. ทดสอบและปรับปรุงแก้ไข
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. นาเสนอผลงาน
15.30 – 16.30 น. พิธีปิด

หมายเหตุ 1. รับประทานอาหารและเครื่องดื่ม เวลา
10.30 น. และ 14.30 น.
2. รับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00
- 13.00 น.
3. กาหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม
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กำหนดกำรค่ำย IoT for Kids ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
ระหว่ำงวันที่ 25-27 เมษำยน 2561
ณ ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำ ห้องแมกเน็ท
25 เมษำยน 2561

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.30 น. พิธีเปิด
09.30 – 10.30 น. รู้จักกับ Internet of Things
(IoT)
10.45 – 12.00 น. เรียนรู้ IoT เบื้องต้น
12.00 – 13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00 – 15.00 น. แนะนำวัสดุอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือต่ำงๆ
15.30 – 16.30 น. ควำมรู้พื้นฐำนของ
อิเล็กทรอนิกส์และกำรใช้งำน
วงจรพื้นฐำน และวงจรกำร
ตรวจจับต่ำงๆ

26 เมษำยน 2561

09.00 – 10.30 น. ทดลองต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์
แบบง่ำยๆ
10.45 – 12.00 น. เรียนรู้พื้นฐำน Internet และ
12.00 – 13.00 น. กำรเชื่อมโยงอย่ำงง่ำย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00 – 15.00 น. เรียนรู้กำรเชื่อมต่อและกำร
ควบคุมอุปกรณ์
15.30 – 16.30 น.
ประกอบวงจรและชิ้นงำน

เมษำยน 2561

09.00 – 10.30 น. ประกอบวงจรและชิ้นงำน
10.45 – 12.00 น. ทดสอบและปรับปรุงแก้ไข
12.00 – 13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00 – 15.00 น. นำเสนอผลงำน
15.30 – 16.30 น. พิธีปิด

หมำยเหตุ 1. รับประทำนอำหำรและเครื่องดื่ม เวลำ
10.30 น. และ 14.30 น.
2. รับประทำนอำหำรกลำงวัน เวลำ 12.00
- 13.00 น.
3. กำหนดกำรนี้อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำม
เหมำะสม

ใบสมัครค่าย IoT for kids
ระหว่างวันที่ 25 - 27 เมษายน 2561
วันที่สมัคร ................ เดือน ............................................ พ.ศ. ..................
ชื่อ – นามสกุล .......................................................................................................... ชื่อเล่น . .......................................
เพศ

ชาย

หญิง เกิดวันที่ ..................... เดือน ..................................... พ.ศ. ....................... อายุ ................ ปี

กาลังศึกษาในระดับ ชั้น ............................โรงเรียน ................................................................................................................
รับประทานอาหาร

ปกติทั่วไป

มังสวิรัติ

แพ้อาหาร

ข้อมูลผู้ปกครอง
ชื่อผู้ปกครองหรือผู้ติดต่อได้ ............................................................................ เบอร์มือถือ .................................................
E-mail .............................................................................................Line: iD................................................................................
ลงชื่อ......................................................... ผู้สมัคร
(.........................................................)
*****************************************************************************************************************
เงื่อนไขการสมัคร
ชาระเงินค่าลงทะเบียนคนละ 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.กรุงไทย เท่านั้น
ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 2561 (หากมีผู้สมัครครบจานวนที่กาหนดก่อนวันปิดรับสมัคร จะปิดรับทันที)
คุณสมบัติ/เอกสารของผู้สมัคร
1.รับสมัครเยาวชนชาย – หญิง อายุระหว่าง 11 – 14 ปี (นับปีพ.ศ.เกิด)
2. สาเนาทะเบียนบ้านหรือสาเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
หมายเหตุ
1. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครในการตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองว่าถูกต้องตามที่กาหนดหรือไม่
2. หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและพบว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดจะถือว่าเป็นโมฆะ และจะไม่คืนเงินให้
ทุกกรณี
3. ภายหลังชาระเงินค่าลงทะเบียน โปรดจัดส่งใบสมัคร สาเนาทะเบียนบ้านหรือสาเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร
และสาเนาแบบฟอร์มการชาระเงินค่าลงทะเบียน ทางโทรสาร (Fax) 02 3920508

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

สาหรับผู้อบรม

แบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

ชาระผ่านเคาน์เตอร์กรุงไทย Product Code : 92018
*** กาหนดชาระเงินภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 2561 ***
สาขาที่ชาระเงิน__________________________________ วันที่_____________________________
ชื่อ-สกุล ผู้เข้าอบรม____________________________________โทร_________________________
เลขประจาตัวประชาชน (Ref. 1)
ชื่อกิจกรรม ค่าย IoT for kids (วันที่ 25 – 27 เมษายน 2561)
รหัสกิจกรรม (Ref.2) 61051101
จานวนเงิน 3,500 บาท
ยอดเงินเป็นตัวอักษร สามพันห้าร้อยบาทถ้วน
กรุณากรอกเอกสารนี้ให้ครบถ้วน แล้วนาไปชาระที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขา
คาเตือน 1. ผู้สมัครโปรดตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนของธนาคารให้ถูกต้องกับการกรอกใบสมัคร
2. ถ้าจานวนผู้สมัครเต็มแล้วจะไม่รับชาระเงิน
3. โปรดตรวจสอบคุณสมบัติผสู้ มัคร ถ้าไม่ตรงกับที่กาหนดจะไม่คืนเงินค่าสมัคร

สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคารผู้รับเงิน

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

สาหรับธนาคาร

ชาระผ่านเคาน์เตอร์กรุงไทย Product Code : 92018
สาขาที่ชาระเงิน__________________________________ วันที่_____________________________
ชื่อ-สกุล ผู้เข้าอบรม____________________________________โทร_________________________
เลขประจาตัวประชาชน (Ref. 1)
ชื่อกิจกรรม ค่าย IoT for kids (วันที่ 25 – 27 เมษายน 2561)
รหัสกิจกรรม (Ref.2) 61051101
จานวนเงิน 3,500 บาท
ยอดเงินเป็นตัวอักษร สามพันห้าร้อยบาทถ้วน
กรุณากรอกเอกสารนี้ให้ครบถ้วน แล้วนาไปชาระที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขา
คาเตือน 1. ผู้สมัครโปรดตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนของธนาคารให้ถูกต้องกับการกรอกใบสมัคร
2. ถ้าจานวนผู้สมัครเต็มแล้วจะไม่รับชาระเงิน
3. โปรดตรวจสอบคุณสมบัติผสู้ มัคร ถ้าไม่ตรงกับที่กาหนดจะไม่คืนเงินค่าสมัคร

สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคารผู้รับเงิน

