Samsung Innovation Campus: Basic Coding & Programming - Online Course (2021)
18 เมษายน - 23 พฤษภาคม 2564

ว ันที่

18 เม.ย. 64

รูปแบบ
การเรียน

Live

Live

เวลา
Section 1

Section 2

ห ัวข้อการสอน

แนะนำเครือ
่ งมือทีใ่ ช ้ในกำร
เรียนออนไลน์

10.00 - 12.00

10.00 - 10.30

-

-

First Meeting

เพือ
่ ให ้นั กเรียนสำมำรถใช ้
แอปพลิเคชันทีเ่ ป็ นเครือ
่ งมือหลัก
ในกำรเรียนกำรสอน และส่งกำรบ ้ำน

VDO ควำมยำวประมำณ 30 นำที

Live

สำมำรถดูได ้ตัง้ แต่ 10.30 น. ของวันที่ 19 เม.ย.
- 12.00 น. ของวันที่ 27 เม.ย.

-

-

15.00 - 16.00

What is Technology

เรียนรู ้พัฒนำกำรของเทคโนโลยี

VDO

สำมำรถดูได ้ตัง้ แต่ 9.00 น. ของวันที่ 21 เม.ย.
- 12.00 น. ของวันที่ 27 เม.ย.

Technology for Change

1. เรียนรู ้บริบทของคำว่ำ "เทคโนโลยี"
2. เรียนรู ้พัฒนำกำร ผลกระทบ และควำมเปลีย
่ นแปลง จำกเทคโนโลยีของมนุษย์
2.1 เทคโนโลยีเพือ
่ กำรอยูร่ อด
2.2 ปฏิวัตก
ิ ำรเกษตร
2.3 กำรจดบันทึก
2.4 ปฏิวัตอ
ิ ต
ุ สำหกรรม
2.5 เทคโนโลยีทรำนซิสเตอร์
กิจกรรม
- กิจกรรมสร ้ำงสรรค์เสริมควำมเข ้ำใจพัฒนำกำรเทคโนโลยีของมนุษย์
- กำหนดส่งงำน วันที่ 21 เม.ย. ภำยในเวลำ 12.00 น.
รีววิ ผลงำน นำเสนอประเด็นทีน
่ ่ำสนใจและข ้อปรับปรุงทีเ่ ป็ นประโยชน์

Responding

VDO ควำมยำวประมำณ 30 นำที

21 เม.ย. 64

1. Google Classroom
2. Google Meet
3. Google Hangouts
4. Google Document
5. Line กลุม
่ ทีป
่ รึกษำ (กลุม
่ ย่อย)

1. แนะนำวิทยำกร
2. แนะนำกำหนดกำรหลักสูตร
3. อธิบำยช่องทำงเข ้ำร่วมกำรอบรม
้ จงช่องทำงกำรติดต่อและกติกำกำร
4. ชีแ
สนทนำระหว่ำงวิทยำกรและผู ้เรียน

19 เม.ย. 64

VDO

้ หาการสอน
เนือ

ว ัตถุประสงค์

Section 3

เรียนรู ้กำรใช ้เทคโนโลยีเพือ
่ สร ้ำงกำร
เปลีย
่ นแปลง

1. รู ้จักโครงสร ้ำงพืน
้ ฐำนและกำรทำงำนของคอมพิวเตอร์แบบ Von Neumann
Architecture
2. เรียนรู ้ควำมสำคัญและจุดแข็งของเทคโนโลยีในปั จจุบน
ั
3. กำรจับคูเ่ ซนเซอร์เพือ
่ ประยุกต์ใช ้งำน
กิจกรรม
- ฝึ กออกแบบนวัตกรรมทีใ่ ช ้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเซนเซอร์
- กำหนดส่งงำน วันที่ 23 พ.ค. ภำยในเวลำ 12.00 น.

Live

-

-

15.00 - 16.00

Responding

รีววิ ผลงำน นำเสนอประเด็นทีน
่ ่ำสนใจและข ้อปรับปรุงทีเ่ ป็ นประโยชน์

Innovator's Toolbox

เรียนรู ้กระบวนกำรกำรออกแบบและพัฒนำ
่ สำรอย่ำงคมชัด
นวัตกรรม และสือ

1. เรียนรู ้กระบวนกำรกำรออกแบบและพัฒนำนวัตกรรม
1.1 วิเครำะห์ปัญหำ
1.2 สำรวจและประเมิน เพือ
่ เลือกใช ้วิธก
ี ำรแก ้ปั ญหำทีเ่ หมำะสม
1.3 ออกแบบและพัฒนำแนวคิดต ้นแบบนวัตกรรมเพือ
่ แก ้ปั ญหำ
่ สำรแนวคิดให ้กระชับ ชัดเจน และน่ำสนใจ
2. สือ
กิจกรรม
ื่ สำรแนวคิด
- ฝึ กใช ้กระบวนกำรออกแบบพัฒนำนวัตกรรมและวิธส
ี อ
- กำหนดส่งงำน วันที่ 26 เม.ย. ภำยในเวลำ 11.00 น.

เติมไอเดียสร ้ำงสรรค์นวัตกรรม

1. แลกเปลีย
่ นไอเดียนวัตกรรมสร ้ำงสรรค์
2. ค ้นพบวิธม
ี องหำไอเดียใหม่ๆ
3. Q&A

VDO ควำมยำวประมำณ 30 นำที

23 เม.ย. 64
VDO

สำมำรถดูได ้ตัง้ แต่ 9.00 น. ของวันที่ 23 เม.ย.
- 12.00 น. ของวันที่ 27 เม.ย.

24 เม.ย. 64

Live

26 เม.ย. 64

Live

-

27 เม.ย. 64

Live

9:00 - 10:20

15.00 - 16.00

Boost Idea

-

15.00 - 16.00

Responding

10.40 - 12.00

13.30 - 15.00
Logical Thinking
for Programming

28 เม.ย. 64

Live

9:00 - 10:20

10.40 - 12.00

13.30 - 15.00

29 เม.ย. 64

Live

9:00 - 10:20

10.40 - 12.00

13.30 - 16.00

30 เม.ย. 64

Live

9:00 - 10:20

10.40 - 12.00

13.30 - 16.00

5 พ.ค. 64

Live

9:00 - 10:20

10.40 - 12.00

13.30 - 16.00

6 พ.ค. 64

Live

9:00 - 10:20

10.40 - 12.00

13.30 - 16.00

7 พ.ค. 64

Live

9:00 - 10:20

10.40 - 12.00

13.30 - 15.00

8 พ.ค. 64

Live

9:00 - 10:20

10.40 - 12.00

13.30 - 15.00

10 พ.ค. 64

Live

9:00 - 10:20

10.40 - 12.00

13.30 - 15.00

C-Programming

Live

9:00 - 10:20

10.40 - 12.00

13.30 - 15.00

สำมำรถเข ้ำใจปั ญหำ และแก ้ไขปั ญหำ
เบือ
้ งต ้นอย่ำงมีตรรกะ จัดลำดับควำมคิด
เพือ
่ แก ้ไขปั ญหำอย่ำงเป็ นขัน
้ ตอน มีเหตุผล
และมีควำมยืดหยุน
่ ตำมสถำนกำรณ์

สำมำรถเขียนโปรแกรมด ้วยภำษำ C ซึง่
เป็ นพืน
้ ฐำนของหลำยภำษำคอมพิวเตอร์ใน
ปั จจุบน
ั โดยเข ้ำใจกำรเขียนโปรแกรมเชิง
กระบวนกำร (Procedural Programming)
ด ้วยกำรศึกษำกระบวนกำรทำงำนหลักๆ เช่น
กำรรับและกำรแสดงผลข ้อมูล ตัวแปร กำร
คำนวณ กำรตัดสินใจ กำรทำซำ้ กำรเขียน
ั และกำรแก ้ไขโปรแกรมได ้
ฟั งก์ชน

1. กำรแก ้ปั ญหำเบือ
้ งต ้น (Problem solving idea)
2. ทักษะกำรคิดเชิงตรรกะ (Sequence Flow)
3. เทคนิคกำรเขียนโปรแกรมระดับพืน
้ ฐำน
1. คณิตศำสตร์พน
ื้ ฐำนสำหรับกำรเขียนโปรแกรม
2. ประยุกต์ควำมคิดเชิงตรรกะ เพือ
่ สร ้ำงโปรแกรมของตัวเองได ้
1. แนะนำภำษำ C และกำรใช ้งำน IDE
2. โครงสร ้ำงของภำษำ C
ั main และ preprocessor
3. ฟั งก์ชน
1. แสดงข ้อควำมด ้วยคำสัง่ printf
2. ตัวแปร และกำรใช ้งำนตัวแปร
3. รับข ้อมูลทำงคียบ
์ อร์ดด ้วยคำสัง่ scanf
1. ตัวดำเนินกำรคำนวณ (Arithmetic Operators)
2. กำรตัดสินใจด ้วยคำสัง่ if , if - else , if - else if
3. ตัวดำเนินกำรเปรียบเทียบ (Comparison operators)
1. ตัวดำเนินกำรทำงตรรกะ (Logical Operators)
2. กำรทำซำ้ ด ้วยคำสัง่ for , while , do-while
ั เพือ
3. เขียนฟั งก์ชน
่ ใช ้งำนเอง (User Defind Function)
4. เทคนิคกำร Debug โปรแกรม
1. แนะนำภำษำ Python และกำรใช ้งำน IDE
2. โครงสร ้ำงของภำษำ Python
3. รับข ้อมูลทำงคียบ
์ อร์ดด ้วยคำสัง่ print
1. ตัวแปร และกำรใช ้งำนตัวแปร
2. รับข ้อมูลทำงคียบ
์ อร์ดด ้วยคำสัง่ input

Python-Programming
11 พ.ค. 64

รีววิ ผลงำน นำเสนอประเด็นทีน
่ ่ำสนใจและข ้อปรับปรุงทีเ่ ป็ นประโยชน์

สำมำรถเขียนโปรแกรมด ้วยภำษำ Python
โดยมีควำมรู ้ตำมลำดับเหมือนภำษำ C
และทำ workshop เขียนโปรแกรมประยุกต์
ทำงด ้ำน AI

1. กำรตัดสินใจในภำษำ Python
2. กำรทำซำ้ ในภำษำ Python
ั เพือ
1. เขียนฟั งก์ชน
่ ใช ้งำนเอง (User Defind Function)
2. กำรสร ้ำงและกำรใช ้งำนโมดูล (Module)

Python-Programming

สำมำรถเขียนโปรแกรมด ้วยภำษำ Python
โดยมีควำมรู ้ตำมลำดับเหมือนภำษำ C
และทำ workshop เขียนโปรแกรมประยุกต์
ทำงด ้ำน AI

12 พ.ค. 64

Live

9:00 - 10:20

10.40 - 12.00

13.30 - 15.00

Workshop AI With Python

13 พ.ค. 64

Live

9:00 - 10:20

10.40 - 12.00

13.30 - 15.00

Workshop AI With Python
1. สรุปสิง่ ทีอ
่ บรมไป กับ กำรสร ้ำงนวัตกรรม
2. เส ้นทำงในอนำคตด ้ำนกำรเรียน และ อำชีพ ทีน
่ ำควำมรู ้ทีอ
่ บรมไปต่อยอด
3. ร่วมแชร์ประสบกำรณ์ ของวิทยำกร และนั กเรียนจำกกำรอบรม

9.00 - 12.00
14 พ.ค. 64

Live

Recapitulate

ทบทวนบทเรียน

14.00 - 16.00

23 พ.ค. 64

หมายเหตุ:

Live

13:00-16:00

Idea Presentation

1. ทบทวนกระบวนกำรคิดออกแบบนวัตกรรม จำกหลักสูตร Innovator's Toolbaox โดย
ยกโจทย์จำก Ideathon เป็ นตัวอย่ำง เพือ
่ ให ้ผู ้เรียนได ้ทบทวนวิธค
ี ด
ิ และพัฒนำโครงกำร
ตำม Assignment อย่ำงเป็ นลำดับ
2. เรียนรู ้เทคนิคกำรนำเสนอผลงำนให ้น่ำสนใจ
รีววิ ผลงำน นำเสนอประเด็นทีน
่ ่ำสนใจและข ้อปรับปรุงทีเ่ ป็ นประโยชน์
- กำหนดส่งผลงำนในรูปแบบ VDO presentation ควำมยำว 3 นำที ภำยในวันที่ 22 พ.ค.
2564 เวลำ 12.00 น.

1. โครงกำรฯ จะดำเนินกำรเรียนกำรสอนผ่ำนแอปพลิเคชัน Google Classroom และ Google Meet
2. ระหว่ำงกำรเรียน นั กเรียนสำมำรถสอบถำมข ้อสงสัยได ้ทำงแอปพลิเคชัน Line กลุม
่ , Google Hangouts และในระหว่ำงเรียนแบบ Live อำจำรย์จะมีชว่ งให ้นั กเรียนได ้ซักถำมข ้อสงสัยได ้เช่นกัน
3. เนือ
้ หำหลัก ได ้แก่ Logical Thinking, C Programming และ Python จะสอนวันละ 3 sections
4. นักเรียนจะต ้องเข ้ำเรียนออนไลน์ หรือดูวด
ิ โี อบันทึกกำรสอนของเนือ
้ หำหลักไม่ตำ่ กว่ำ 80% ของแต่ละวิชำ
้ จึงจะถือว่ำผ่ำนเกณฑ์กำรเข ้ำอบรมฯ และมีสท
ิ ธิไ์ ด ้รับใบประกำศนียบัตรรับรองกำรเข ้ำร่วมโครงกำรฯ จำก Samsung
และจะต ้องส่งกำรบ ้ำนทุกชิน

สอบถามข้อมูลเพิม
่ เติม :

- เรือ
่ งเนือ
้ หำกำรสอน
- เรือ
่ งอืน
่ ๆ

ติดต่อ อ.อดิศักดิ์ เสือสมิง โทร. 081-550-2041 , adisak@tni.ac.th
ิ นิธม
ติดต่อ คุณอนุชต
ิ งคลทรัพย์ โทร.063-195-1595

