IoT Raspberry using Python Programming
หล ักการและเหตุผล :
การเขียนโปรแกรมภาษา Python บน Raspberry PI เป็ นการเขียนโปรแกรมเพือ
่ ใช ้ช่วยในการทางาน รับหรือส่ง
ข ้อมูลกับระบบอืน
่ ๆ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ซึง่ ตัว Raspberry Pi เป็ นอุปกรณ์ทม
ี่ ข
ี นาดไม่ใหญ่และสามารถต่อกับ Sensor
ต่างๆ ทีใ่ ช ้เพื่อตรวจจับสิง่ ต่าง ๆ ทีต
่ ้องการเช่น กล ้อง ตัวจับการเคลือ
่ นไหว ตัวจับแสง ตัวจับเสียง และอืน
่ ๆ ขึน
้ อยู่กับ
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาต่อยอดในระบบธุรกิจภายในองค์กร
ว ัตถุประสงค์ :
 เรียนรู ้แนวทางของ IoT บนอุปกรณ์ Raspberry Pi
 เรียนรู ้วิธก
ี ารทางานและการพัฒนาภาษา Python บน Raspberry Pi
หล ักสูตรนีเ้ หมาะสาหร ับ :
 Programmer
 นักวิเคราะห์ระบบ
 ผู ้ทีส
่ นใจทัว่ ไป
ความรูพ
้ น
ื้ ฐาน :
 มีความรู ้พืน
้ ฐานการพัฒนาโปรแกรม
 มีความรู ้เกีย
่ วกับระบบข ้อมูล
คุณสมบ ัติของผูเ้ ข้าอบรม
 สามารถใช ้งานเครือ
่ งคอมพิวเตอร์ได ้
 มีความสนใจในด ้านการเขียนโปรแกรม
 มีความสนใจในด ้านอิเล็กทรอนิกส์
้ หาหล ักสูตร :
เนือ
 Introduction Raspberry Pi
 Python Programming on the Raspberry Pi
 Setting Up the Raspberry Pi
 Getting Raspberry Pi Working
 Troubleshooting Raspberry Pi
 Understanding the Raspbian Linux Distribution
 Learning About Linux
 Interacting with the Raspbian Command Line
 Interacting with the Raspbian GUI
 The LXDE Graphical Interface
 Setting Up a Programming Environment
 Exploring Python
 Checking Your Python Environment
 Installing Python and Tools
 Python Interpreter
 Python Interactive Shell
 Python Development Environment
 Creating and Running Python Scripts
 Python Variables
 Python Data Types
 Python Script Input
 Python Operators
 Python Controlling Program
 Python Functions
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Working with Modules
Regular Expressions
Exception Handling
Graphical Programming
GUI Programming Concept
Web Programming Concept
Running a Web Server on the Pi
Raspberry Pi Python Projects
Creating Basic Pi/Python Projects
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จานวนชว่ ั โมงในการฝึ กอบรม : 5 วัน (30 ชัว่ โมง)
ช่วงเวลาฝึ กอบรม: 9.00 - 16.00 น.
ค่าลงทะเบียนอบรม :
ค่าลงทะเบียน (บาท/คน)
(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิม
่ แล้ว)
ทุนสนั บสนุน (70%)
ชาระเพิม
่ (30%)
14,000

6,000*

* หากไม่สามารถเข ้ารับการอบรมได ้และไม่ได ้แจ ้งสละสิทธิล
์ ว่ งหน ้าก่อนการอบรม 2 สัปดาห์ หรือ 14 วันทาการก่อนวัน
อบรม จะต ้องชาระค่าลงทะเบียนในราคาเต็ม หรือในอัตรา 100%
** สถาบันฯ เป็ นหน่วยงานราชการ จึงไม่อยูใ่ นเกณฑ์ทต
ี่ ้องถูกหักภาษี ณ ทีจ
่ ่าย
สถานทีฝ
่ ึ กอบรม :
สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
้ 6
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ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
วิธก
ี ารการสารองทีน
่ ง่ ั :
ติดต่อสารองทีน
่ ั่งล่วงหน ้า ในวัน-เวลาราชการ
โทรศัพท์: 0 2644 8150 ต่อ 81886, 81887
โทรสาร: 0 2644 8110
Website: www.nstdaacademy.com/depa_EEC
E-mail:
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