
“การอบรม “Embedded System  
เพื่อการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์”  

Course Overview 
 

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีฟังก์ชั่นการ
ท างานท่ีตอบสนอง life style ของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น โดยการเพิ่ม
คุณลักษณะการท างาน (Feature) ต่างๆ ท่ีหลากหลายเปลี่ยนแปลง
ตามสภาพการใช้งานของภาระ (Load) และสภาพแวดล้อมท่ีผลิตภัณฑ์
น้ันตั้งอยู่ มีระบบต้ังโปรแกรมการท างานใน mode ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น 
ด้วยคุณลักษณะดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ การท่ีจะผลิตภัณฑ์จะมีคุณลักษณะดังกล่าวข้างต้นได้
ต้องมีการพัฒนาระบบ embedded system ให้กับผลิตภัณฑ์ซ่ึงต้องใช้ 
Micro Controller ในการสั่งการและควบคุมการท างานของผลิตภัณฑ์
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความฉลาด (Intelligence) มากขึ้นตามท่ี
กล่าวไว้ข้างต้น สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จึ่งร่วมกับบริษัท 
STMicroelectronics จัดการอบรมหลักสูตร “Embedded System 
เพื่อการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์” การอบรมน้ีจะมีเน้ือหา
ครอบคลุมหลักการพื้นฐานของ Microcontroller และการโปรแกรมมิ่ง
เพื่อใช้ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยจะใช้ Micro Control-
ler รุ่น STM32 ซ่ึงเป็น Micro Controller ท่ีพัฒนาโดยบริษัท 
STMicroelectronics ซ่ึงมีลักษณะง่ายต่อการใช้งานแต่มีประสิทธิภาพ
การท างานสูง 

 ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล ARM เริ่มเป็นท่ีนิยมและ
แพร่หลายในการใช้งานมากขึ้นเรื่อย ๆ จากการท่ีมีสมรรถนะที่โดดเด่น
และสอดรับกับความต้องการของตลาด ซ่ึง ARM Cortex เป็นแพลท
ฟอร์มท่ีมีการพัฒนาเพิ่มเติมจาก ARM ท่ีสามารถท างานได้แบบ Real 
time การใช้พลังงานท่ีต่ า การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกท่ีง่าย MCU 
และบอร์ดทดลองมีราคาถูก รวมถึงการโปรแกรมท่ีง่ายต่อการโปรแกรม
ใช้งานและเหมาะสมกับงานสมองกลฝังตัวท่ีมีขนาดเล็ก แก้ไขได้โดยง่าย 
ท้ังนี้  ARM Cortex-M ของ ST Microelectronics ถือเป็น MCU ท่ี
โดดเด่นและมีส่วนแบ่งในตลาดสูง 

วันที่พฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 
   9.00 -12.00 น. 
- STM32 family overview  
- Cortex M technical presentation 

13.00 -17.00 น. 
- STM32 Firmware Library 
- STM32 Documentation structure 
- STM32L0 Roadmap Presentation   and STM32L0 Peripheral 
Overview and Tools installation 
วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 
 9.00 -12.00 น. 
- STM32Cube Overview 
- Getting Started with the STM32L053 Discovery board 
- STM32L0 Peripherals - Reset and Clock Control (RCC) 
- Hands on Session - Lab 2: GPIO and PWR w/ 
STM32CubeMX  

13.00 -17.00 น. 
- Hands on Session - Lab 3: ADC and DMA w/ 
STM32CubeMX  
- Q & A 
กำหนดการอบรม วันท่ี 12-13 กุมภาพันธ์ 2558 
สถานท่ีจัดอบรม รร.บางกอกชฏา รัชดาภิเษก กรุงเทพ 
วิทยากร อ. ภัคพงศ์ จันทร์มหา 
ค่าใช้จ่าย จ านวน  5,000  บาท/ ท่าน (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 
***พิเศษ ! ส าหรับสมาชิกสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
รับส่วนลด 10%***     
ปิดรับสมัครและช าระเงินภายใน วันศุกร์ท่ี 24 ม.ค.2558 เท่าน้ัน  
รับสมัครจ านวน  25 ท่านเท่าน้ัน 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี : แผนกส่งเสริมการออกแบบและ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
โทร. 02-2807272 ต่อ 501, 507 โทรสาร 02-2807273  
E-mail :jaruwut@thaieei.comและ pilaiporn@thaieei.com   

 
พิเศษ! แถมบอร์ด 

     STM32F4 

http://www.car.chula.ac.th/con2014/files/map.pdf
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หน่วยงาน/บริษัท............................................................................................................................................................................................... 

ผู้ประสานงาน ช่ือ-นามสกลุ.............................................................................................................................................................................. 

เบอร์ติดต่อ......................................................................................E-mail...................................................................................................... 

รายชื่อผู้เข้าอบรม 

 1. ช่ือ..............................................................................................นามสกลุ................................................................................................... 

     ต าแหน่ง..................................................................................................................................................................................................... 

     เบอร์มือถือ.................................................................................E-mail................................................................................................... 

 2. ช่ือ...............................................................................................นามสกลุ................................................................................................                  

     ต าแหน่ง.................................................................................................................................................................................................... 

     เบอร์มือถือ..................................................................................E-mail.................................................................................................. 

 3. ช่ือ................................................................................................นามสกลุ............................................................................................... 

     ต าแหน่ง.................................................................................................................................................................................................... 

     เบอร์มือถือ....................................................................................E-mail............................................................................................... 

 4. ช่ือ.................................................................................................นามสกลุ............................................................................................. 

     ต าแหน่ง................................................................................................................................................................................................... 

     เบอร์มือถือ.....................................................................................E-mail.............................................................................................. 

อัตราค่าอบรม (รับสมัครจ านวน   25   ท่านเท่านั้น) 

 รวมเอกสาร อุปกรณ์ อาหารว่าง และอาหารกลางวัน 

 - บุคคลทั่วไป ราคา    5,000       บาท/ท่าน (รวมภาษีมลูค่าเพิม่) 

 - สมาชิกสถาบัน ราคา    4,500    บาท/ท่าน (รวมภาษีมลูค่าเพิม่) 

วิธีการช าระเงิน 

 โอนเข้าบัญชี “อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางล าพู  

ประเภทออมทรัพย์ เลขท่ี 003-2-66608-4 และแฟ็กซ์หลักฐาน การรโอนเงิน พร้อมระบรุายละเอียดการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี

มาที่ โทรสาร 02-2807273 หรือ E-mail : pilaiporn@thaieei.com และ jaruwut@thaieei.com 

**หมายเหตุ กรณียกเลิกการฝึกอบรมกรณุาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันอบรม มิฉะนั้นต้องช าระเงินเต็มจ านวน 

 

 

 


