
 
ก ำหนดกำรโครงกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศตำมพระรำชด ำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
หลักสูตร “กำรจัดกิจกรรมกำรสอนวิชำวิทยำกำรค ำนวณด้วยทักษะกำรเขียนโปรแกรม (Coding)  

ส ำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ” 
วันที่ 14 – 15 มีนำคม พ.ศ. 2563 

ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 (35411) อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏร ำไพพรรณี 

 

วันที่ 14 มีนำคม พ.ศ. 2563 
08.00 – 08.45 น.  ลงทะเบียน 
08.45 – 09.00 น.  พิธีเปิดโครงการ 

กล่ำวสรุปควำมเป็นมำโครงกำรฯ 
โดย อาจารย์ ดร. ภูวดล บัวบางพลู 

           ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการลละเทคโนโลยีสารสนเท  
     กล่ำวเปิดโครงกำรฯ  

โดย รอง าสตราจารย์พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ 
                     รักษาราชการลทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
09.00 – 10.30 น.  หลักกำรเขียนโปรแกรม (Coding) เบื้องต้น และกำรเขียนโปรแกรมพื้นฐำน 

    โดย.....อาจารย์ ดร. อาจณรงค์ มโนสุทธิฤทธิ์  
           อาจารย์ประจ าภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
           คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 และ พ.อ.สิทธิโชค มุกเตียร์ อาจารย์พิเศษโรงเรียนจิตรลา สายอาชีพ 

อาจารย์พิเศษวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข 
กาญจนาภิเษก (นนทบุรี) พร้อมทีมงาน  

10.30 – 12.00 น.  กิจกรรม Workshop 1 
    โดย.....อาจารย์ ดร. อาจณรงค์ มโนสุทธิฤทธิ์  
           อาจารย์ประจ าภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
           คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 และ พ.อ.สิทธิโชค มุกเตียร์ อาจารย์พิเศษโรงเรียนจิตรลา สายอาชีพ 

อาจารย์พิเศษวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข 
กาญจนาภิเษก (นนทบุรี) พร้อมทีมงาน  

12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น.   กิจกรรม Workshop 2  

    โดย.....อาจารย์ ดร. อาจณรงค์ มโนสุทธิฤทธิ์  
           อาจารย์ประจ าภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
           คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 และ พ.อ.สิทธิโชค มุกเตียร์ อาจารย์พิเศษโรงเรียนจิตรลา สายอาชีพ 

อาจารย์พิเศษวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข 
กาญจนาภิเษก (นนทบุรี) พร้อมทีมงาน  
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14.45 – 16.00  น.  ท ำควำมรู้จักอุปกรณ์ไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐำน  

    โดย.....อาจารย์ ดร. อาจณรงค์ มโนสุทธิฤทธิ์  
           อาจารย์ประจ าภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
           คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 และ พ.อ.สิทธิโชค มุกเตียร์ อาจารย์พิเศษโรงเรียนจิตรลา สายอาชีพ 

อาจารย์พิเศษวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข 
กาญจนาภิเษก (นนทบุรี) พร้อมทีมงาน  

 
 
วันที่ 15 มีนำคม พ.ศ. 2563  
08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 – 10.30 น.  เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Microbit, KidBright, Arduino และอื่น ๆ) 

    โดย.....อาจารย์ ดร. อาจณรงค์ มโนสุทธิฤทธิ์  
           อาจารย์ประจ าภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
           คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 และ พ.อ.สิทธิโชค มุกเตียร์ อาจารย์พิเศษโรงเรียนจิตรลา สายอาชีพ 

อาจารย์พิเศษวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข 
กาญจนาภิเษก (นนทบุรี) พร้อมทีมงาน  

10.30 – 12.00 น.  กิจกรรม Workshop 3  
    โดย.....อาจารย์ ดร. อาจณรงค์ มโนสุทธิฤทธิ์  
           อาจารย์ประจ าภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
           คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 และ พ.อ.สิทธิโชค มุกเตียร์ อาจารย์พิเศษโรงเรียนจิตรลา สายอาชีพ 

อาจารย์พิเศษวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข 
กาญจนาภิเษก (นนทบุรี) พร้อมทีมงาน  

12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น.  กิจกรรม Workshop 4  

    โดย.....อาจารย์ ดร. อาจณรงค์ มโนสุทธิฤทธิ์  
           อาจารย์ประจ าภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
           คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 และ พ.อ.สิทธิโชค มุกเตียร์ อาจารย์พิเศษโรงเรียนจิตรลา สายอาชีพ 

อาจารย์พิเศษวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข 
กาญจนาภิเษก (นนทบุรี) พร้อมทีมงาน  
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14.30 – 15.30 น.  แนวทำงกำรใช้งำนเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Microbit, KidBright,  
Arduino และอื่น ๆ) กับโครงงำนที่มีควำมซับซ้อน 
    โดย.....อาจารย์ ดร. อาจณรงค์ มโนสุทธิฤทธิ์  
           อาจารย์ประจ าภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
           คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 และ พ.อ.สิทธิโชค มุกเตียร์ อาจารย์พิเศษโรงเรียนจิตรลา สายอาชีพ 

อาจารย์พิเศษวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข 
กาญจนาภิเษก (นนทบุรี) พร้อมทีมงาน  

15.30 – 15.45 น.  สรุปและข้อเสนอแนะ 
15.45 – 16.00 น.  พิธีปิด  

โดย อาจารย์ ดร.ภูวดล  บัวบางพลู 
          ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการลละเทคโนโลยีสารสนเท  
 
 
 
หมำยเหตุ   1.  ก าหนดการสามารถเปล่ียนลปลงได้ตามความเหมาะสม 

2. เวลา 10.30 – 10.45 น. ลละเวลา 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 
 
 

จุดมุ่งหมำย 
 

หลักสตูร “กำรจัดกิจกรรมกำรสอนวิชำวิทยำกำรค ำนวณด้วยทกัษะกำรเขียนโปรแกรม (Coding) 
                         ส ำหรับผูเ้รียนระดบัประถมศกึษำและมัธยมศึกษำ” 
 

เพื่อพัฒนาครูในสถาน ึกษา ซึ่งเดิมสอนวิชาอื่นให้มีความสามารถในการจัดกิจกรรม ส าหรับการเรียนการสอน 
วิชาวิทยาการค านวณได้ โดยให้มีความน่าสนใจด้วยวิธีการใช้ของเล่นท้องถ่ินซึ่งไม่จ าเป็นต้องน าเข้าจากต่างประเท  

มาเป็นส่วนน าของกิจกรรม เพื่อจูงใจผู้เรียนให้เกิดความสุขลละพยายามท าความเข้าใจในสิ่งท่ียาก  
ให้มีความพร้อมท่ีจะเรียนในช้ันสูง ๆ ต่อไป ลละเพื่อให้ครูสามารถสร้างสื่อการสอนประกอบกับเทคโนโลยีได้ 

โดยไม่ใช้วงจรส าเร็จรูป ซึ่งจะใช้งบประมาณไม่มากลต่สามารถใช้เพื่อประกอยการเรียนเขียนโปรลกรมได้อย่างสนุก 
 

 

 
 

 


