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หมายเหต ุ

หากนกัเรียนมีขอ้สงสัยในการเตรียมอุปกรณ์ หรือปัญหาในการลงโปรแกรมสามารถสอบถามคุณครูในคาบ

เรียนคอมพิวเตอร์ หรือ โทรศพัทม์าท่ี 090 972 4150 (วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ 9:00 – 16:00 น.) หากโทรศพัท์

ไม่ไดรั้บทนัทีแสดงวา่คุณครูติดสอนอยู ่จะโทรกลบัเม่ือสอนเสร็จแลว้ค่ะ 
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วชิาคอมพวิเตอร์ ระดับ ป.1 

ขอใหเ้ตรียมอุปกรณ์ต่อไปน้ีในการเรียน 
สัปดาห์ท่ี 9-15 (ตั้งแต่ 26 กรกฎาคม)  

1. คอมพิวเตอร์     2. อินเตอร์เน็ต    3. เบราวเ์ซอร์ เช่น Chrome, Firefox, Edge, Safari 
เพื่อใชเ้รียนพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมจาก  Code.org  

 
สัปดาห์ท่ี16 -20 (ตั้งแต่ 6 กนัยายน)  

1. คอมพิวเตอร์    2. โปรแกรม Paint (เป็นโปรแกรมท่ีมากบั Windows) เพื่อเรียนการใช้
โปรแกรม Paint 
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วชิาคอมพวิเตอร์ ระดับ ป.2 

ส่ิงท่ีนกัเรียนตอ้งเตรียมใน สัปดาห์ท่ี 9 (ตั้งแต่ 26 กรกฎาคม) เป็นตน้ไป 
1. คอมพิวเตอร์     2. อินเตอร์เน็ต    3. เบราวเ์ซอร์ เช่น Chrome, Firefox, Edge, Safari เพื่อใชเ้รียน
พื้นฐานในการเขียนโปรแกรมจาก  Code.org  
 
ส่ิงท่ีนกัเรียนตอ้งเตรียมใน สัปดาห์ท่ี 15 (ตั้งแต่ 6 กนัยายน) เป็นตน้ไป 
1. คอมพิวเตอร์   2. ดาวโหลดโปรแกรม scratch v.2   
 
คลปิขั้นตอนการลงโปรแกรม scratch v.2  https://www.youtube.com/watch?v=uZUOkzrW3EI 
วิธีการดาวโหลดโปรแกรม scratch v.2    
1. เปิดเบราวเ์ซอร์ ไปท่ี URL  https://scratch.mit.edu/download/scratch2 
2.1 ถา้คอมพิวเตอร์ยงัไม่ไดล้ง Adobe AIR ให ้

  1. เลือก ดาวน์โหลด Adobe AIR ตามระบบปฏิบติัการของคอมพิวเตอร์ท่ีใช ้  
  2. เลือก ดาวน์โหลด Scratch Offline Editor ตามระบบปฏิบติัการของคอมพิวเตอร์ท่ีใช ้  

2.2 ถา้คอมพิวเตอร์ยงัลง Adobe AIR แลว้ ใหเ้ลือก ดาวน์โหลด Scratch Offline Editor ตามระบบปฏิบติัการ
ของคอมพิวเตอร์ท่ีใช ้  
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=uZUOkzrW3EI
https://scratch.mit.edu/download/scratch2
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วชิาคอมพวิเตอร์ ระดับ ป.3 

ส่ิงท่ีนกัเรียนตอ้งเตรียมในสัปดาห์ท่ี 8 (19 กรกฎาคม) เป็นตน้ 
1.  คอมพิวเตอร์     2. อินเตอร์เน็ต    3. เบราวเ์ซอร์ เช่น Chrome, Firefox, Edge, Safari เพื่อใช้
เรียนพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมจาก  Code.org  
 
ส่ิงท่ีนกัเรียนตอ้งเตรียมใน สัปดาห์ท่ี 13 (23 สิงหาคม) เป็นตน้ไป    

1. คอมพิวเตอร์     2.โปรแกรม Microsoft Word  
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วชิาคอมพวิเตอร์ ระดับ ป.4 

ส่ิงท่ีนกัเรียนตอ้งเตรียมในสัปดาห์ท่ี 9 (26 กรกฎาคม) เป็นตน้ไป  
1. คอมพิวเตอร์     2. อินเตอร์เน็ต    3. เบราวเ์ซอร์ เช่น Chrome, Firefox, Edge, Safari เพื่อ

ใชเ้รียนพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมจาก Scratch แบบ online โดยพิมพลิ์งค ์
https://scratch.mit.edu/ เพื่อเขา้ใชง้านโปรแกรม Scratch 

 

วชิาคอมพวิเตอร์ ระดับ ป.5 

 ส่ิงท่ีนกัเรียนตอ้งเตรียมในสัปดาห์ท่ี 9 (26 กรกฎาคม) เป็นตน้ไป  
1. คอมพิวเตอร์     2. อินเตอร์เน็ต    3. เบราวเ์ซอร์ เช่น Chrome, Firefox, Edge, Safari เพื่อใชเ้รียน

พื้นฐานในการเขียนโปรแกรมจาก Scratch แบบ online โดยพิมพลิ์งค ์
https://scratch.mit.edu/ เพื่อเขา้ใชง้านโปรแกรม Scratch 

 

วชิาคอมพวิเตอร์ ระดับ ป.6 

ส่ิงท่ีนกัเรียนตอ้งเตรียมในสัปดาห์ท่ี 9 (26 กรกฎาคม) เป็นตน้ไป  
1. โทรศพัทมื์อถือ    2. โปรแกรม ( Kinemaster ) 

 
วิธีการติดตั้งโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ ( Kinemaster ) ลงบนโทรศัพท์มือถือ  
 ส าหรับนกัเรียนท่ีใชโ้ทรศพัทร์ะบบปฏิบติัการแบบ แอนดรอยด์ (Android) ใหติ้ดตั้งโปรแกรม ดงัน้ี   

1. ใหน้กัเรียนเขา้ไปท่ี เพลสโตร์ (Play Store) 
2. ใหน้กัเรียนพิมพ ์Kinemaster ท่ีช่องคน้หา  
3. กดติดตั้งโปรแกรม 
4. รอโปรแกรมดาวโหลดและติดตั้งใหเ้สร็จสมบูรณ์ 
5. กดออกจาก เพลสโตร์ (Play Store) ได ้

 ส าหรับนกัเรียนท่ีใชโ้ทรศพัทร์ะบบปฏิบติัการแบบ ไอโอเอส (ios) 
1. ใหน้กัเรียนเขา้ไปท่ี แอปสโตร์ (App Store) 
2. ใหน้กัเรียนพิมพ ์Kinemaster ท่ีช่องคน้หา  
3. กดรับเพื่อตั้งโปรแกรม 
4. รอโปรแกรมดาวโหลดและติดตั้งใหเ้สร็จสมบูรณ์ 
5. กดออกจาก แอปสโตร์ (App Store) ได ้

 
 


