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โครงการค่าย IoT for Kids 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

---------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------- 

1. ชื่อโครงการ    ค่าย IoT for Kids ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

2561 

2. หลกัการและเหตุผล 

 Internet of Things (IoT) เป็นเทคโนโลยี ท่ีน า เครือข่าย

อินเทอร์เน็ตมาเป็นใช้ร่วมกับสิ่งของต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยง 

ควบคุม และติดต่อกับอุปกรณ์หรือสิ่งของต่างๆ ได้จากท่ีใดก็ได้ ซึ่ง

เป็นแนวโน้มในปัจจุบันท่ีเทคโนโลยีเหล่านี้จะขยายเข่ามาใกล้ตัวเรา

ทุกขณะอย่างยากท่ีจะหลีกเลี่ยง ดังนั้นการเรียนรู้  IoT จึงเป็น

สิ่งจ าเป็นส าหรับผู้คนสมัยใหม่ อาชีพใหม่ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี

ก็มีมากขึ้น ในขณะท่ีบางอาชีพก็มีความจ าเป็นน้อยลงและอาจไม่

จ าเป็นอีกต่อไป การปรับตัวเพ่ือให้อยู่ร่วมกับเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น 

IoT จึงเป็นสิ่งส าคัญท่ีคนรุ่นใหม่ต้องเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาตนเองไปสู่

สังคม Internet of Things ได้ในอนาคตอันใกล้ 

 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาเล็งเห็นถึงความส าคัญของ 

IoT ท่ีจะเข้ามามีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตในปัจจุบันท่ีเปลี่ยนไป และ

ยังรวมถึงอาชีพต่างๆ ของคนรุ่นใหม่ในชาติ ดังนั้นเพ่ือเป็นการ

เผยแพร่ความรู้และริเริ่มเข้าสู่สังคม IoT แก่เด็กและเยาวชน ศูนย์

วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาโดยกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารจึงจัดกิจกรรมค่าย IoT for Kids ขึ้นเพ่ือให้ความรู้ และพัฒนา

ทักษะในด้านเทคโนโลยี IoT แก่เด็กและเยาวชน อันจะน าเด็กและ

เยาวชนสามารถพัฒนาตนเองสู่สังคม IoT และเป็นพ้ืนฐานในการเข้า

สู่เทคโนโลยีใหม่ๆได้ 
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3. วัตถปุระสงค ์  

 3.1  เพ่ือพัฒนาความรู้เบื้องต้นของเทคโนโลยี IoT  

 3.2  เพ่ือเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีด้วยอุปกรณ์

และสิ่งของ IoT 

 3.3  เพ่ือพัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ และสนุกกับ

การเรียนรู้และทดลองด้วยตนเอง 

 

4. เปา้หมาย 

 4.1  เชิงปริมาณ เยาวชน อายุระหว่าง  11-14  ปี  รุ่นละ  20  

คน เข้าร่วมกิจกรรม                             

 4.2  เชิงคุณภาพ เยาวชน จ านวน 20 คน ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม

ค่าย IoT for Kids  

มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ IoT และสามารถใช้งานและควบคุม อุปกรณ์

และสิ่งของต่างๆ ได้ 
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5. วิธดี าเนนิการ  

   

กจิกรรม

หลกั 
วตัถปุระสงค ์ กลุม่เปา้หมาย 

พืน้ที่

ด าเนินการ 

ระยะเวลา 

วนั/เดอืน/

ป ี

คา่เขา้

รว่ม

กจิกรรม 

จัด

กิจกรรม

ค่าย IoT 

for Kids 

1)  เพื่อพัฒนา

ความรู้เบื้องต้น

ของเทคโนโลยี 

IoT  

2)  เพื่อเรียนรู้

และพัฒนา

ทักษะด้าน

เทคโนโลยีด้วย

อุปกรณ์และ

สิ่งของ IoT 

3)  เพื่อพัฒนา

ทักษะด้าน

ความคิด

สร้างสรรค์ และ

สนุกกับการ

เรียนรู้และ

ทดลองด้วย

ตนเอง 

เยาวชน  

อายุระหว่าง  

11 - 14  ปี  

รุ่นละ 20 คน  

จ านวน 1 รุ่น 

 

ห้อง 

Magnet 

อาคาร 2 

ชั้น 1 ศูนย์

วิทยาศาส

ตร์เพื่อ

การศึกษา 

25-27 

เม.ย. 

2561 

คนละ 

3,500 

บาท 
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ก าหนดการค่าย IoT for Kids ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2561 

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 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. 

12.00 – 13.00 น. 

เรียนรู้ IoT เบื้องต้น 

รับประทานอาหารกลางวัน 

 13.00 – 15.00 น. แนะน าวัสดุอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือต่างๆ 

 15.30 – 16.30 น. ความรู้พื้นฐานของ

อิเล็กทรอนิกส์และการใช้งาน

วงจรพ้ืนฐาน และวงจรการ

ตรวจจับต่างๆ 

   

26 เมษายน 2561 09.00 – 10.30 น. ทดลองต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์

แบบง่ายๆ 

 10.45 – 12.00  น. 

12.00 – 13.00  น. 

เรียนรู้พ้ืนฐาน Internet และ

การเชื่อมโยงอย่างง่าย 

รับประทานอาหารกลางวัน 

 13.00 – 15.00  น. 

15.30 – 16.30  น.     

เรียนรู้การเชื่อมต่อและการ

ควบคุมอุปกรณ์ 

ประกอบวงจรและชิ้นงาน 
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เมษายน 2561 

 

09.00 – 10.30 น. 

 

ประกอบวงจรและชิ้นงาน 

 10.45 – 12.00  น. 

12.00 – 13.00  น. 

ทดสอบและปรับปรุงแก้ไข 

รับประทานอาหารกลางวัน 

 13.00 – 15.00  น. น าเสนอผลงาน  

 15.30 – 16.30  น. พิธีปิด  

 

หมายเหต ุ  1.  รับประทานอาหารและเครื่องดื่ม  เวลา   

                      10.30 น. และ 14.30 น. 

         2.  รับประทานอาหารกลางวัน   เวลา  12.00    

              - 13.00 น. 

                  3.  ก าหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ  

                                     เหมาะสม 

 

         

 

 

         



 

ก ำหนดกำรค่ำย IoT for Kids ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561 

ระหว่ำงวันที่ 25-27 เมษำยน 2561 

ณ ศูนย์วิทยำศำสตร์เพ่ือกำรศึกษำ 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. 

12.00 – 13.00 น. 

เรียนรู้ IoT เบื้องต้น 

รับประทำนอำหำรกลำงวัน 

 13.00 – 15.00 น. แนะน ำวัสดุอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือต่ำงๆ 

 15.30 – 16.30 น. ควำมรู้พื้นฐำนของ

อิเล็กทรอนิกส์และกำรใช้งำน

วงจรพ้ืนฐำน และวงจรกำร

ตรวจจับต่ำงๆ 

   

26 เมษำยน 2561 09.00 – 10.30 น. ทดลองต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์

แบบง่ำยๆ 

 10.45 – 12.00  น. 

12.00 – 13.00  น. 

เรียนรู้พ้ืนฐำน Internet และ

กำรเชื่อมโยงอย่ำงง่ำย 

รับประทำนอำหำรกลำงวัน 

 13.00 – 15.00  น. 

15.30 – 16.30  น.     

เรียนรู้กำรเชื่อมต่อและกำร

ควบคุมอุปกรณ์ 

ประกอบวงจรและชิ้นงำน 



   

 

เมษำยน 2561 

 

09.00 – 10.30 น. 

 

ประกอบวงจรและชิ้นงำน 

 10.45 – 12.00  น. 

12.00 – 13.00  น. 

ทดสอบและปรับปรุงแก้ไข 

รับประทำนอำหำรกลำงวัน 

 13.00 – 15.00  น. น ำเสนอผลงำน  

 15.30 – 16.30  น. พิธีปิด  

 

หมำยเหต ุ  1.  รับประทำนอำหำรและเครื่องดื่ม  เวลำ   

                      10.30 น. และ 14.30 น. 

         2.  รับประทำนอำหำรกลำงวัน   เวลำ  12.00    

              - 13.00 น. 

                  3.  ก ำหนดกำรนี้อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำม  

                                     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 
  
ก าลังศึกษาในระดับ ชั้น ............................โรงเรียน ................................................................................................................ 
 
รับประทานอาหาร             ปกติท่ัวไป                มังสวิรัติ            แพ้อาหาร 
 
ข้อมูลผู้ปกครอง 

 
ชื่อผู้ปกครองหรือผู้ติดต่อได้ ............................................................................ เบอรมื์อถือ ................................................. 
E-mail .............................................................................................Line: iD................................................................................ 
       

ลงชื่อ......................................................... ผู้สมัคร 
                    (.........................................................)  
 
***************************************************************************************************************** 
 
เงื่อนไขการสมัคร  

ช าระเงินค่าลงทะเบียนคนละ 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.กรุงไทย เท่านั้น  
ภายในวันที่  1 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 2561 (หากมีผู้สมัครครบจ านวนที่ก าหนดก่อนวันปิดรับสมัคร จะปิดรับทันที) 
 
คุณสมบัติ/เอกสารของผู้สมัคร 

1.รับสมัครเยาวชนชาย – หญิง อายุระหว่าง 11 – 14 ปี (นับปีพ.ศ.เกิด) 
2. ส าเนาทะเบียนบ้านหรือส าเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร (อย่างใดอย่างหนึ่ง) 

 
หมายเหตุ 

1. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครในการตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองว่าถูกต้องตามท่ีก าหนดหรือไม่ 
2. หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและพบว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีก าหนดจะถือว่าเป็นโมฆะ และจะไม่คืนเงินให้ 
   ทุกกรณ ี
3. ภายหลังช าระเงินค่าลงทะเบียน โปรดจัดส่งใบสมัคร ส าเนาทะเบียนบ้านหรือส าเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร 
   และส าเนาแบบฟอร์มการช าระเงินค่าลงทะเบียน  ทางโทรสาร (Fax) 02 3920508          



 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 
    ช าระผ่านเคาน์เตอร์กรุงไทย  Product Code : 92018 

*** ก าหนดช าระเงินภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 2561 *** 
สาขาท่ีช าระเงิน__________________________________ วันท่ี_____________________________ 

ชื่อ-สกุล ผู้เข้าอบรม____________________________________โทร_________________________ 

เลขประจ าตัวประชาชน (Ref. 1)  

ชื่อกิจกรรม ค่าย IoT for kids (วันท่ี 25 – 27 เมษายน 2561) 

รหัสกิจกรรม (Ref.2)   61051101       จ านวนเงิน 3,500 บาท 

ยอดเงินเป็นตัวอักษร สามพันห้าร้อยบาทถ้วน  
กรุณากรอกเอกสารนี้ให้ครบถ้วน แล้วน าไปช าระที่ บมจ.ธนาคารกรงุไทย ได้ทุกสาขา 
ค าเตือน 1. ผู้สมัครโปรดตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการลงทะเบยีนของธนาคารให้ถูกต้องกับการกรอกใบสมัคร 
           2. ถ้าจ านวนผู้สมัครเตม็แล้วจะไม่รับช าระเงิน 
           3. โปรดตรวจสอบคณุสมบัติผูส้มัคร ถ้าไมต่รงกับท่ีก าหนดจะไม่คืนเงินค่าสมัคร 
 
               
 

 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 

       ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  
     

ช าระผ่านเคาน์เตอร์กรุงไทย  Product Code : 92018   
สาขาท่ีช าระเงิน__________________________________ วันท่ี_____________________________ 

ชื่อ-สกุล ผู้เข้าอบรม____________________________________โทร_________________________ 

เลขประจ าตัวประชาชน (Ref. 1)  

ชื่อกิจกรรม ค่าย IoT for kids (วันท่ี 25 – 27 เมษายน 2561) 

รหัสกิจกรรม (Ref.2)   61051101       จ านวนเงิน 3,500 บาท 

ยอดเงินเป็นตัวอักษร สามพันห้าร้อยบาทถ้วน 
กรุณากรอกเอกสารนี้ให้ครบถ้วน แล้วน าไปช าระที่ บมจ.ธนาคารกรงุไทย ได้ทุกสาขา 
ค าเตือน 1. ผู้สมัครโปรดตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการลงทะเบยีนของธนาคารให้ถูกต้องกับการกรอกใบสมัคร 
           2. ถ้าจ านวนผู้สมัครเตม็แล้วจะไม่รับช าระเงิน 
           3. โปรดตรวจสอบคณุสมบัติผูส้มัคร ถ้าไมต่รงกับท่ีก าหนดจะไม่คืนเงินค่าสมัคร 
 

ส าหรับผู้อบรม 

ส าหรับธนาคาร 

แบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร 

ส าหรับเจ้าหนา้ที่ธนาคารผู้รับเงิน 

ส าหรับเจ้าหนา้ที่ธนาคารผู้รับเงิน 


