
ก าหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ 

ประจ าปีการศึกษา 2561 
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

วัน/เวลา เวลา กลุ่ม หัวข้อการอบรม วิทยากร 
12 ธันวาคม ๒๕61 ๐๙.๐๐ – 

๑๒.๐๐ น. 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๒ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๓ 
 
 
 

คิดสร้างสรรค์การเขียนโค๊ด Coding   
    กิจกรรมที่ 1 WeSpeakCode in Thailand  
    กิจกรรมที่ 2 คอมพิวเตอร์รอบตัวเรา (Computer Around You) 
    กิจกรรมที่ 3 การเขียนโปรแกรมกระดาษกราฟ (Graph Paper 
Programming) 
     กิจกรรมที่ 4 เรียนหลักการเขียนโปรแกรมผ่านเกมส์ (Hour of 
Code) 
     กิจกรรมที่ 6 ทดลองเขียนโปรแกรมด้วยตนเอง Flaverse โดยใช้ 
Microsoft Touch Develop  
ทดสอบออนไลน์  https://kahoot.com/ 
 
 
หมายเหตุ  ให้นักเรียนน าโทรศัพท์มาได้ 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวจิราพร บุญเหลือ 
นายอภิเดช จิตรมุ่ง 
นายภราดร ไชยเขียว 
นายอิศรเกษม  สีหะวงษ์ 
นายสัญชัย  พิกุลงาม 

https://kahoot.com/


ก าหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ 

ประจ าปีการศึกษา 2561 
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

วัน/เวลา เวลา กลุ่ม หัวข้อการอบรม วิทยากร 
12 ธันวาคม ๒๕61 ๑๓.๐๐ – 

๑๖.๐๐ น. 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3 

คิดสร้างสรรค์การเขียนโค๊ด Coding   
    กิจกรรมที่ 1 WeSpeakCode in Thailand  
    กิจกรรมที่ 2 คอมพิวเตอร์รอบตัวเรา (Computer Around You) 
    กิจกรรมที่ 3 การเขียนโปรแกรมกระดาษกราฟ (Graph Paper 
Programming) 
   กิจกรรมที่ 4 เรียนหลักการเขียนโปรแกรมผ่านเกมส์ (Hour of 
Code) 
   กิจกรรมที่ 6 ทดลองเขียนโปรแกรมด้วยตนเอง Flaverse โดยใช้ 
Microsoft Touch Develop 
ทดสอบออนไลน์  https://kahoot.com/ 
 
หมายเหตุ  ให้นักเรียนน าโทรศัพท์มาได้ 
 
 
 
 
 
 

นางสาวจิราพร บุญเหลือ 
นายอภิเดช จิตรมุ่ง 
นายภราดร ไชยเขียว 
นายอิศรเกษม  สีหะวงษ์ 
นายสัญชัย  พิกุลงาม 

https://kahoot.com/


ก าหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ 

ประจ าปีการศึกษา 2561 
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

วัน/เวลา เวลา กลุ่ม หัวข้อการอบรม วิทยากร 
13 ธันวาคม ๒๕61 ๐๙.๐๐ – 

๑๒.๐๐ น. 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/4 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/5 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/10 

คิดสร้างสรรค์การเขียนโค๊ด Coding   
    กิจกรรมที่ 1 WeSpeakCode in Thailand  
    กิจกรรมที่ 2 คอมพิวเตอร์รอบตัวเรา (Computer Around You) 
    กิจกรรมที่ 3 การเขียนโปรแกรมกระดาษกราฟ (Graph Paper 
Programming) 
   กิจกรรมที่ 4 เรียนหลักการเขียนโปรแกรมผ่านเกมส์ (Hour of 
Code) 
   กิจกรรมที่ 6 ทดลองเขียนโปรแกรมด้วยตนเอง Flaverse โดยใช้ 
Microsoft Touch Develop 
ทดสอบออนไลน์  https://kahoot.com/ 
 
 
 
หมายเหตุ  ให้นักเรียนน าโทรศัพท์มาได้ 
 
 
 
 

นางสาวจิราพร บุญเหลือ 
นายอภิเดช จิตรมุ่ง 
นายภราดร ไชยเขียว 
นายอิศรเกษม  สีหะวงษ์ 
นายสัญชัย  พิกุลงาม 



ก าหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ 

ประจ าปีการศึกษา 2561 
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

วัน/เวลา เวลา กลุ่ม หัวข้อการอบรม วิทยากร 
13 ธันวาคม ๒๕61 ๑๓.๐๐ – 

๑๖.๐๐ น. 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/4 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/5 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/6 

คิดสร้างสรรค์การเขียนโค๊ด Coding   
    กิจกรรมที่ 1 WeSpeakCode in Thailand  
    กิจกรรมที่ 2 คอมพิวเตอร์รอบตัวเรา (Computer Around You) 
    กิจกรรมที่ 3 การเขียนโปรแกรมกระดาษกราฟ (Graph Paper 
Programming) 
   กิจกรรมที่ 4 เรียนหลักการเขียนโปรแกรมผ่านเกมส์ (Hour of 
Code) 
   กิจกรรมที่ 6 ทดลองเขียนโปรแกรมด้วยตนเอง Flaverse โดยใช้ 
Microsoft Touch Develop 
ทดสอบออนไลน์  https://kahoot.com/ 
 
 
หมายเหตุ  ให้นักเรียนน าโทรศัพท์มาได้ 
 

นางสาวจิราพร บุญเหลือ 
นายอภิเดช จิตรมุ่ง 
นายภราดร ไชยเขียว 
นายอิศรเกษม  สีหะวงษ์ 
นายสัญชัย  พิกุลงาม 
 

https://kahoot.com/


ก าหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ 

ประจ าปีการศึกษา 2561 
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

วัน/เวลา เวลา กลุ่ม หัวข้อการอบรม วิทยากร 
14 ธันวาคม ๒๕61 ๐๙.๐๐ – 

๑๒.๐๐ น. 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/7 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/8 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/9 

คิดสร้างสรรค์การเขียนโค๊ด Coding   
    กิจกรรมที่ 1 WeSpeakCode in Thailand  
    กิจกรรมที่ 2 คอมพิวเตอร์รอบตัวเรา (Computer Around You) 
    กิจกรรมที่ 3 การเขียนโปรแกรมกระดาษกราฟ (Graph Paper 
Programming) 
   กิจกรรมที่ 4 เรียนหลักการเขียนโปรแกรมผ่านเกมส์ (Hour of 
Code) 
   กิจกรรมที่ 6 ทดลองเขียนโปรแกรมด้วยตนเอง Flaverse โดยใช้ 
Microsoft Touch Develop 
ทดสอบออนไลน์  https://kahoot.com/ 
หมายเหตุ  ให้นักเรียนน าโทรศัพท์มาได้ 
 

นางสาวจิราพร บุญเหลือ 
นายอภิเดช จิตรมุ่ง 
นายภราดร ไชยเขียว 
นายอิศรเกษม  สีหะวงษ์ 
นายสัญชัย  พิกุลงาม 
 

 
 

  

https://kahoot.com/

