กําหนดการ NSC Camp สําหรับผู้ได้รับทุนสนับสนุน และบุคคลทัว่ ไป
ภายใต้โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14
(The Fourteenth National Software Contest 2012 : NSC2012)
ภายใต้หัวข้อเรื่อง

“เปิดโลกอิสระด้วยซอฟต์แวร์รหัสเปิด ปีที่ 4”
ระหว่างวันที่ 24 – 27 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เวลา 09.00 – 17.00 น. (วันละ 7 ชั่วโมง)
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1221/1 และ 1221/2 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
วันอบรม
เนื้อหาการบรรยาย
จ. 24 ต.ค. 2554 Open Operating System and Open Basic Program
09.00 – 12.00 แนะนํา Linux OS และการใช้งานเบื้องต้น
13.00 – 17.00 เริ่มต้นกับ Gimp หลักการสร้างงานกราฟิก และการใช้งาน
เครื่องมือพื้นฐาน การตัดแต่งภาพเฉพาะส่วน การจัดวาง และ
ปรับรูปทรง การสร้างข้อความตกแต่งภาพ การทํางานกับเลเยอร์
การแต่งภาพด้วยการรีทัช การแต่งภาพด้วยฟิลเตอร์
อ. 25 ต.ค. 2554 Python Programming and Java Programming
09.00 – 12.00 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาไพธอน องค์ประกอบของไพธอน
ตัวดําเนินการ นิพจน์ คําสั่งควบคุม และฟังก์ชัน
12.00 – 17.00 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาจาวา องค์ประกอบของจาวา
ตัวดําเนินการ นิพจน์ คําสั่งควบคุม และฟังก์ชัน
พ. 26 ต.ค. 2554 Mobile Application with Android Programming
09.00 – 12.00 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม สภาวะแวดล้อม และ
การทําส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
13.00 – 17.00 องค์ประกอบ ตัวดําเนินการ นิพจน์ คําสั่งควบคุม และฟังก์ชันใน
การควบคุมการทํางานบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
พฤ.27 ต.ค. 2554 3D-Animation with Blender and Unity 3D
09.00 – 12.00 แนะนํา Blender การทํางานบน Blender ทํางานกับวัตถุ การ
สร้างโมเดล การใส่พื้นผิว แสง และกล้อง
12.00 – 17.00 การเรนเดอร์ภาพ การสร้างงานแอนิเมชั่น การนําเข้าโมเดลจาก
Blender สู่ Unity 3 D และการทําเกมส์บน Unity 3D เบื้องต้น
จํานวนรับ

วิทยากร
นาย วันชนะ มั่นพรรษา
นาย ยศไกร เทพรักษ์
นางสาว ภูริชญา ศรีสุข

นาย ศรัณย์ เดียรประไพ

นาย ปรเมษฐ์ อิทธิสาร

นาย สุวิทวัส รักเสมอวงศ์
นาย สรณัย ฉายอรุณ

รับสมัครเพียง 80 คน หากมีผู้สมัครเกิน ทางศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกเอง
และแจ้งผลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมผ่านทางอีเมล และเว็บไซต์ http://www.cp.su.ac.th

ใบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม NSC Camp
ภายใต้โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14
(The Fourteenth National Software Contest 2010 : NSC2014) อบรมฟรี!!!
รับเพียง 80 คน
ระหว่างวันที่ 24 - 27 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เวลา 09.00 – 17.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1221/1 และ 1221/2 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
ข้าพเจ้า (เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว/นาง) ............................................................... สกุล .................................................
มีสถานะเป็น
 นักเรียน  นิสิต/นักศึกษา  อาจารย์  อาจารย์ที่ปรึกษา  บุคคลอื่นที่สนใจ
สังกัด (โรงเรียน/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย) .....................................................................................................................................
โทรศัพท์บ้าน .................................... โทรศัพท์มือถือ ............................................. E-mail ...…………………………………………….
มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ NSC Camp จํานวน  1 วัน  2 วัน  3 วัน  4 วัน คือ
 วันที่ 1 - Open Operating System and Open Basic Program
 วันที่ 2 - Python Programming and Java Programming
 วันที่ 3 - Mobile Application with Android Programming
 วันที่ 4 - 3D-Animation with Blender and Unity 3D
โดยข้าพเจ้ามีพื้นฐานในการเขียน และพัฒนาโปรแกรมดังนี้
 Pascal
C
 C++ (OOP)  Visual Basic (VB6, VB.NET)
 Java
 PHP, ASP  Python
 ไม่มีพื้นฐานภาษาใดเลย
 อื่นๆ ระบุ ...............................................................................................................................................
โปรดระบุอาหารที่ทาน
 มังสวิรัติ  อิสลาม  ไม่ทานเนื้อ  ทานได้หมดทุกอย่าง ไร้ขีดจํากัด
ลงชื่อ......................................................
(……….…………….……………………….)
ผู้เข้าอบรม
ลงชื่อ......................................................
(……….…………….……………………….)
อาจารย์ที่ปรึกษา/หัวหน้าภาควิชา/ผู้อํานวยการ/คณบดี
หมายเหตุ

การอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้รับเอกสารประกอบ อาหารว่าง และอาหารกลางวันฟรีในแต่ละวัน
ผู้เข้าอบรมที่เข้าอบรมครบทั้ง 4 วัน จะได้รับใบประกาศนียบัตร แสดงการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

กรุณาส่งใบตอบรับคืน ภายหลังรับเงินทุนสนับสนุน หรือภายในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2554 ก่อนเวลา 17.00 น
ที่โทรศัพท์ 034-272-923 โทรสาร 034-272-923 หรือ E-mail: oatcomster@gmail.com, anncenter@gmail.com
และทางศูนย์ฯ จะแจ้งผลผูม้ ีสิทธิ์เข้ารับการอบรมอย่างเป็นทางการผ่านทางอีเมล หรือเว็บไซต์ http://www.cp.su.ac.th

