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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
ท่ี...................................................  วันท่ี  ๒ มีนาคม  256๕ 
เร่ือง รายงานการเข้าร่วมอบรมโครงการยกระดับครูดิจิทัล หลักสูตร “เสริมทักษะการสอนโค้ดด้ิงด้วย
ดิจิทัล” รุ่นท่ี 6 

             
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
  ด้วยข้าพเจ้า นางสาวดาวประดับ เรืองศิริ  ต าแหน่ง ครู  โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ได้เข้าอบรม
โครงการยกระดับครูดิจิทัล หลักสูตร “เสริมทักษะการสอนโค้ดด้ิงด้วยดิจิทัล” รุ่นท่ี 6 โครงการยกระดับครู
ดิจิทัล (DTeachers) โดยเป็นความร่วมมือระหว่างส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ผ่านแอพพลิเคช่ัน zoom ก าหนดการเข้าร่วมกิจกรรม 3 รายการ 
 กิจกรรมท่ี 1 ปฐมนิเทศ (3 ชม.)  วันท่ี 9 ตุลาคม 2564 (09.00-12.00 น.) 
 กิจกรรมท่ี 2 อบรม (14 ชม.)  วันท่ี 29 , 30 มกราคม 2565 (09.00-17.00 น.) 
 กิจกรรมท่ี 3 น าเสนอผลงาน (7 ชม.) วันท่ี 1 มีนาคม 2565 (09.00-17.00 น.) 
  บัดนี้ ข้าพเจ้าได้ด าเนินการเข้าร่วมการอบรมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานสรุปผลการอบรมให้
ทราบ ดังนี้ 
   ๑. กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
  1.1 เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับครู ให้มีศักยภาพในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนการสอนดิจิทัล และน าไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาทักษะโค้ดด้ิงให้กับนักเรียน 
   1.2 เพื่อเสริมสร้างทักษะ แนวคิด อย่างเป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอน น าไปสู่การแก้ไขปัญหา
อย่างถูกต้อง 

1.3 เพื่อเสริมสร้างทักษะ พื้นฐานการใช้งานภาษา Python รวมท้ังเทคนิคการเขียน
โปรแกรม ให้มีประสิทธิภาพ และน าไปใช้สอนได้อย่างถูกต้อง  

1.4 เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ส่ือการสอน Coding เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน การ
สอน ให้ดูน่าสนใจ และเข้าถึงองค์ความรู้ได้โดยง่าย 

๑.๕ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ท่ีได้ ไปพัฒนาภารกิจหรืองานต่าง ๆ ท่ีต้องรับผิดชอบให้
มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

 
  ๒. หัวข้อการประชุม 
 วันที่ 9 ตุลาคม 2564 (09.00-12.00 น.) 
  ทิศทางของการเรียนในอนาคต 

▪ การจัดการ Content 
 วิธีการเรียนออนไลน์ 

▪ การเรียนด้วยตัวเอง Asynchronous 
▪ การเรียนร่วมกัน Synchronous 

 องค์ประกอบของการเรียนออนไลน์ 
▪ ส่ือสารสอนออนไลน์ 
▪ ระบบ LMS 



▪ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียน 
 กลยุทธ์ของการสอนออนไลน์ 

▪ การสอนแบบผู้เรียนอิสระ 
▪ การสอนโดยการใช้กิจกรรมกลุ่ม 

 เทคโนโลยีท่ีใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ 
▪ เทคโนโลยี ขยายการเรียนรู้ 
▪ เทคโนโลยี ขยายประสบการณ์ 
▪ เทคโนโลยี ส่งเสริมกระบวนการคิด 

 วิธีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
▪ เรียนรู้วิธีการ Video Streaming การสอน ผ่านช่องทาง Social Media Content 

 Facebook Streaming 
 YouTube Streaming 

▪ เรียนรู้เทคนิคการใช้งานโปรแกรม Video Conference ส าหรับการเรียนการสอนออนไลน์ 
 Zoom  Google Hangout  Line Video Conference 

  เริ่มต้นทักษะ Coding คืออะไร ท าไมทักษะนี้จึงจ าเป็นต่อการเรียนรู้ในปัจจุบัน 
 หลักการและแนวคิดของคอมพิวเตอร์ สู่การเรียนรู้ Coding 
 วิธีการท าส่ือการเรียนรู้Coding อย่างไรให้เหมาะสม 

▪ ส่ือการเรียนรู้แบบ Unplugged คืออะไร 
▪ ส่ือการเรียนรู้แบบ Plugged คืออะไร 
▪ ตัวอย่างส่ือการเรียนรู้ และประโยชน์ของการเรียน Coding 

 แนะน าส่ือ โปรแกรม Minecraft Education Edition 
▪ การติดต้ังและการเข้าใช้งาน Minecraft Education Edition 
▪ แนะน าบทเรียน (Lesson) หัวข้อ Computer Science 

 Hour of Code 
 Block-Based Coding 
 Python 
 Language-Agnostic 
 Artificial Intelligence 

▪ กิจกรรมเสริมสร้างทักษะการ Coding ด้วย Minecraft Education 
  แนะน าส่ือ โปรแกรม MIT App Inventor 
 
 วันที่ 29 , 30 มกราคม 2565 (09.00-17.00 น.) 
  แนะน าหลักการเขียนโปรแกรมเบ้ืองต้น 

 ขั้นตอนการวางแผนละออกแบบโปรแกรม 
▪ ซูโดโค้ด (Pseudocode) 
▪ โฟลวชาร์ต (Flowchart) 

 กิจกรรมเสริมสร้างทักษะการ Coding ด้วยการแก้ปัญหาโจทย์ทางด้านการค านวณเบ้ืองต้น 



 แนะน าภาษา Python 
▪ การติดต้ังภาษา Python เพื่อใช้งาน 
▪ การใช้งาน IDLE เบ้ืองต้น 
▪ การติดต้ังโปรแกรมท่ีใช้เขียนโค้ด PyCharm Community 
▪ การใช้งาน Google Colab เบ้ืองต้น 
▪ โครงสร้างของภาษา Python 

 ไวยกรณ์ภาษา Python 
 ตัวแปร (Variable) และประเภทข้อมูล (Data Type) 
 การรับค่า (Input) และการแสดงค่า (Output) 
 ตัวด าเนินการ (Operator) 
Workshop: พื้นฐานการรับข้อมูลเข้า การค านวณเลขคณิต และการแสดงผลด้วยภาษา Python 
 การใช้ค าส่ังเงื่อนไข (Condition) 

▪ เงื่อนไขเดียว IF Condition 
▪ หลายเงื่อนไข IF Else / IF Elif and Else 

Workshop: มารู้จักกับจ านวนและการเปรียบเทียบค่าในค าส่ังเงื่อนไข (Condition) ด้วยภาษา Python 
 การใช้ค าส่ังวนซ้ า (Loop) 

▪ การวนซ้ าแบบ While Loop 
▪ การวนซ้ าแบบ For Loop 
▪ ข้อแตกต่างระหว่างการใช้ While Loop และ For Loop 
▪ การใช้ค าส่ัง Break และ Continue 

Workshop: การวนซ้ า (Loop) และการจัดรูปแบบการแสดงผล ด้วยภาษา Python 
 การใช้Library น่ารู้ในภาษา Python 

▪ ตัวอย่างการใช้ Library Math เพื่อการค านวณทางคณิตศาสตร์ 
▪ ตัวอย่างการใช้ Library Turtle เพื่อการสร้างงานกราฟิก 

Workshop: ฝึกทักษะการใช้งาน Library Math และ Turtle เบ้ืองต้น 
 การใช้String Method 

▪ การเข้าถึงตัวอักษรภายใน String 
▪ การจัดรูปแบบ String 
▪ String Function 

Workshop: ฝึกทักษะการใช้งาน String Method เพื่อจัดการกับข้อความ เช่น ปรับเปล่ียน ตัวพิมพ์อักษร 
ภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์เล็ก, ตัวพิมพ์ใหญ่), การแยกช่ือกับนามสกุล 
 
 วันที่ 1 มีนาคม 2565 (09.00-17.00 น.) 
  น าเสนอผลงานการจัดการเรียนการสอน 
 
 
 



 ๓. รูปแบบการประชุม 
   ๓.๑ การเข้าร่วมประชุมผ่านแอพพลิเคช่ัน Zoom 
   ๓.๒ รูปแบบการประชุมแบบบรรยายและสาธิต  
 
  ๔. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรม 

๔ .๑ เรียนรู้ เทคนิคและเครื่องมือท่ีใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔.๒ เรียนรู้วิธีการจัดท าส่ือการเรียนการสอนแบบ Unpluged ท่ีไม่มีคอมพิวเตอร์ ก็สามารถ
เรียนรู้การโค้ดด้ิงได้ 

๔ .๓ เรียนรู้ เนื้อหาของวิชาวิทยาการค านวณ (Computing Science) ผ่านการใช้งาน
โปรแกรมส่ือการสอนโค้ดด้ิงอย่าง Minecraft Education Edition 

๔.๔ เรียนรู้การสร้างแอปพลิเคชันแอนดรอยด์ผ่านการเขียนโค้ดอย่างง่ายด้วย MIT App 
Inventor 

๔.๕ เรียนรู้ภาษา Python เบื้องต้น ท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในงานด้านเขียนโปรแกรม 
รวมถึงฝึกทักษะการแก้ปัญหาผ่านการเขียนโค้ด 

  
๕. แนวทางในการน าความรู้ ทักษะที่ได้รับจากการด าเนินกิจกรรมในคร้ังนี้ ไปปรับใช้ให้เกิด

ประโยชน์แก่หน่วยงาน ดังนี้ 
  ๕.๑ น าเทคนิคและเครื่องมือท่ีใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ตามลักษณะและบริบทของ
สถานศึกษา 

๕.๒ น าส่ือการเรียนการสอนแบบ Unpluged ท่ีไม่มีคอมพิวเตอร์ ก็สามารถเรียนรู้การโค้ด
ด้ิงได้ 

๕.๓ น าร่องเนื้อหาของวิชาวิทยาการค านวณ (Computing Science) ผ่านการใช้งาน
โปรแกรมส่ือการสอนโค้ดด้ิง (Minecraft Education Edition) 

๕.๔ สร้างแอปพลิเคชันแอนดรอยด์ผ่านการเขียนโค้ดอย่างง่ายด้วย MIT App Inventor 
๕.๕ ใช้ภาษา Python เบ้ืองต้น น าไปประยุกต์ใช้ในงานด้านเขียนโปรแกรม รวมถึงฝึกทักษะ

การแก้ปัญหาผ่านการเขียนโค้ด 
 

 ๖. ข้อคิดเห็น 
  -  
  ๗. ข้อเสนอแนะ 
   -  
 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

                                                                          ........................................ 
                         (นางสาวดาวประดับ เรืองศิริ)    
                ต าแหน่ง ครูโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 



ความเห็นของรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................    
 
                 ........................................ 
           (นางวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธัญโชค)  
                                                                      รองผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
 
 
ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................    
 
                                                                             
            ........................................ 
           (นายบุญเลิศ  แสวงทอง)  
                                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
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    เห็นสมควรให้นำความรู้ที่ได้จากการรับการอบรมมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมควบคู่กันไป รวมทั้งเผยแพร่สู่เพื่อนครูต่อไป
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ประมวลภาพกิจกรรม 
อบรมหลักสูตร “เสริมทักษะการสอนโค้ดด้ิงด้วยดิจิทัล” รุ่นท่ี 6 

 

 

 

 

 
 



ประมวลภาพกิจกรรม 
โครงการยกระดบัครดูิจิทัล หลักสูตร “เสรมิทักษะการสอนโค้ดด้ิงด้วยดิจิทัล” รุ่นท่ี 6 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 




