โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
เรื่อง “การประยุกตใชงานไมโครคอนโทรลเลอรดวยภาษา C ในการสรางโครงงานวิทยาศาสตร
สําหรับครูวิทยาศาสตร”
(Microcontroller Application with C Programming for Scientific Teacher Project)
ระหวางวันจันทรที่ 30 มีนาคม 2552 – วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2552
ณ หองปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตรประยุกต มจพ.
1. ชื่อโครงการ

การประยุกตใชงานไมโครคอนโทรลเลอรดวยภาษา C ในการสรางโครงงานวิทยาศาสตร
สําหรับครูวิทยาศาสตร
(Microcontroller Application for Scientific Teacher Project)

2. หนวยงานที่รับผิดชอบ คณะวิทยาศาสตรประยุกต มจพ.
3. วันเวลาและสถานที่ วันที่ 30 – วันที่ 31 มีนาคม 2552
ระหวางเวลา 08.30 น. – 17.00 น.
ณ หองปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตรประยุกต มจพ.
4. หลักการและเหตุผล
วิทยาศาสตรเปนวิชาบังคับที่นักเรียนตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตองเรียน
ซึ่ง
อาจจะแตกตางกันบางตามสายการศึกษา โดยวิชาวิทยาศาสตรนั้นจัดเปนวิชาที่สําคัญมากเพราะสามารถนําไป
ประยุก ตใช ก อ ใหเ กิ ดประโยชน ในชี วิ ตประจํ าวัน ได นอกจากนี้วิชาวิ ทยาศาสตรยั ง เปนพื้น ฐานที่สําคั ญของ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาแพทย วิศวกรรมศาสตร เคมี ฟสิกส ฯลฯ ซึ่งการทดลอง
ในหองปฏิบัติการเปนสิ่งที่สําคัญอยางมากในการเรียนวิชาวิทยาศาสตรใหมีความเขาใจ นอกจากนี้เพื่อเปนการ
เสริมสรางความเขาใจบวกกับการจุดประกายความคิดริเริ่มใหกับนักเรียน ทางโรงเรียนสวนใหญจึงสนับสนุนใหมี
การสรางโครงงานวิทยาศาสตรขึ้น โดยใชความรูที่นักเรียนไดเรียนมา
ดั ง นั้ น เพื่ อ เป น ส ว นช ว ยในการพั ฒ นาโครงงานวิ ท ยาศาสตร ข องนั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา คณะ
วิ ท ยาศาสตร ป ระยุ ก ต มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า พระนครเหนื อ จึ ง ได นํ า เอาเทคโนโลยี ข อง
ไมโครคอนโทรลเลอรมาสรางเปนระบบคอมพิวเตอรขนาดเล็กผสมผสานกับความรูทางดานวิทยาศาสตรมาพัฒนา
สรางโครงงานวิทยาศาสตรใหมีประสิทธิภาพและหลากหลายยิ่งขึ้น
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูความสามารถพื้นฐานเกีย่ วกับไมโครคอนโทรลเลอร
5.2 สามารถนําความรูไปประยุกตใชในการสรางโครงงานวิทยาศาสตร
5.3 รูจักนําภาษาระดับสูงเชนภาษา C มาใชควบคุมการทํางานไมโครคอนโทรลเลอร
5.4 สามารถนําความรูไปพัฒนาเปนบทเรียนสําหรับนักเรียน นักศึกษา
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6. ผูเขารับการอบรม ประกอบดวย
บุคลากรครู อาจารยมหาวิทยาลัย และผูทสี่ นใจทั่วไป
7. วิทยากร
คณาจารยจากภาควิชาฟสิกสอุตสาหกรรมและอุปกรณการแพทย คณะวิทยาศาสตรประยุกต มจพ.
8. คาลงทะเบียนการฝกอบรม
คาลงทะเบียน คนละ 5,000 บาท สําหรับเปนคาบอรดไมโครคอนโทรลเลอร คาจัดทําเอกสารประกอบการ
ฝกอบรม คาวัสดุอื่น ๆ อาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม ตลอดการฝกอบรม
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร
9.2 ผูเขารับการอบรมสามารถเขียนโปรแกรมภาษา C ควบคุมการทํางานของไมโครคอนโทรลเลอรได
9.3 ผูเขารับการอบรมสามารถนําไมโครคอนโทรลเลอรไปประยุกตใชในการสรางโครงงานวิทยาศาสตร
สําหรับนักศึกษาและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาได
9.4 ผูเขารับการอบรมสามารถนําความรูเกี่ยวกับบอรดไมโครคอนโทรลเลอรไปสรางสื่อการเรียน
การสอนสําหรับนักศึกษาและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาได
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กําหนดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การประยุกตใชงานไมโครคอนโทรลเลอรดวยภาษา C ในการสรางโครงงานวิทยาศาสตรสําหรับครูวิทยาศาสตร”
(Microcontroller Application with C Programming for Scientific Teacher Project)
ระหวางวันที่ 30 มีนาคม 2552 – วันที่ 31 มีนาคม 2552
ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตรประยุกต สจพ.
วันจันทรที่ 30 มีนาคม 2552
08.00 – 08.30 น.
ลงทะเบียน/ รับเอกสาร
08.30 – 09.00 น.
พิธีเปดการอบรม
โดย คณบดีคณะวิทยาศาสตรประยุกต
09.00 – 12.00 น.
การบรรยายและฝกปฏิบัติการเรื่อง “พื้นฐานไมโครคอนโทรลเลอร และการใชภาษา C”
โดย รศ. ดร. สุรพันธ ยิ้มมั่น
12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 17.00 น.
การบรรยายและฝกปฏิบัติการ
เรื่อง “การรับ/สงขอมูลผานพอรตพื้นฐานและการเชื่อมตอกับภาคแสดงผล”
โดย รศ. ดร. สุรพันธ ยิ้มมั่น
วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2552
09.00 – 12.00 น.
การบรรยายและฝกปฏิบัติการ
เรื่อง “การประยุกตใชงานไมโครคอนโทรลเลอรในการสรางโครงงานวิทยาศาสตร
สําหรับครูวิทยาศาสตร ตอน เครื่องวัด อุณหภูมิแสดงผลเปนตัวเลข”
โดย รศ. ดร. สุรพันธ ยิ้มมั่น
12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 17.00 น.
การบรรยายและฝกปฏิบัติการ
เรื่อง “การประยุกตใชงานไมโครคอนโทรลเลอรในการสรางโครงงานวิทยาศาสตร
สําหรับครูวิทยาศาสตร ตอน เครื่องวัด ความชื้นแสดงผลเปนตัวเลข”
โดย รศ. ดร. สุรพันธ ยิ้มมั่น
หมายเหตุ:

พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่มชวงเชา ระหวางเวลา 10.30 น. – 10.45 น.
พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่มชวงบาย ระหวางเวลา 14.30 น. – 14.45 น.
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ใบสมัครเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การประยุกตใชงานไมโครคอนโทรลเลอรดวยภาษา C ในการสรางโครงงานวิทยาศาสตร
สําหรับครูวิทยาศาสตร”
(Microcontroller Application with C Programming for Scientific Teacher Project)
วันที่ 30 - 31 มีนาคม 2552
ณ หองปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตรประยุกต สจพ.
--------------------------------------(โปรดกรอกแบบตอบรับ โดยเขียนตัวบรรจงหรือพิมพใหชัดเจน)
1. ชื่อ – สกุล (นาย, นาง, นางสาว)........................................................................................................................
2. ตําแหนง……………………………………………………………………………………………………….
3. สถานที่ทํางาน....................................................................................................................................................
....................................................................................................โทรศัพท........................................................
โทรสาร......................................................................โทรศัพทมือถือ................................................................
E-mail-Address………………………………………………………………………………………………...
4. ประเภทอาหาร
 อาหารปกติ
 อิสลาม
 มังสะวิรัต

(ลงชื่อ).......................................................ผูสมัคร
การชําระคาลงทะเบียน (ภายในวันศุกรที่ 20 มีนาคม 2552)
Ö สงธนาณัติสั่งจายในนามของ น.ส. วรรณศิริ มิถอย ปณ. ปท. มจพ. 10802
เขตบางซื่อ กทม. และสงมาที่ คณะวิทยาศาสตรประยุกต มจพ. เลขที่ 1518 ถ. พิบูลสงคราม
บางซื่อ กทม. 10800
Ö กรุณาสงสําเนาธนาณัติและใบสมัครเขารวมฝกอบรมมาทางโทรสารหมายเลข 0-2 5878259
หรือ Scan เปนไฟล สงมาที่ E-mail Address: wrm@kmutnb.ac.th
ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
คุณวรรณศิริ มิถอย หรือ คุณอุมา รัตนเทพี
สํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตรประยุกต มจพ.
โทรศัพท 0-2 5878249, 0-2 9132500-24 ตอ 4206, 4207 E-mail: wrm@kmutnb.ac.th
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