
ก าหนดการสัมมนาการใช้หลักสูตรการสอนวชิาคอมพวิเตอร์ประจ าปีการศึกษา 2557 
 ระหว่างวนัอังคาร ที ่ 1  เมษายน ถึงวนัเสาร์ ที ่12 เมษายน พ.ศ. 2557 

ณ  โรงเรียนสอนว่ายน า้และด าน า้ชะอ า  ริมหาดบ้านบางเกตุ ถนนปึกเตียน-ชะอ า 
ต าบลบางเก่า อ าเภอชะอ า จังหวดัเพชรบุรี 

*************************** 

วนั / เวลา เนือ้หา 
วนัองัคารท่ี 1   เมษายน  

2557  
เวลา  7.00 – 9.00 น. 

ลงทะเบียน 

เวลา  9.00 น. – 12.00 น. เปิดการสัมมนา  และบรรยายเร่ือง การสร้างอตัลกัษณ์สู่ความเป็นเลิศทางดา้น
วชิาการใหก้บัโรงเรียน 

 โดย ดร.พลากร กรพิทกัษ ์กรรมการผูจ้ดัการบริษทั บางกอกซอฟแวร์ จ  ากดั 

เวลา  12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 

เวลา  13.00 – 21.00 น. การใชร้ะบบต่างๆ ของหอ้งเรียนคอมพิวเตอร์ ไดแ้ก่ 

 
  1. การใชร้ะบบ USER  ส าหรับนกัเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนเพื่อใชง้าน
ส าหรับการ 

 
      เก็บขอ้มูลใน SERVER และ การใช ้LOG FILE เพื่อใชง้านอินเตอร์เน็ตผา่น
เครือข่าย 

 
  2. การใชโ้ปรแกรมช่วยสอน CAI ในวชิาคอมพิวเตอร์และการเรียนการสอนทั้ง 8 
กลุ่มสาระ 

  
  

วนัพุธท่ี 2 เมษายน  2557 
1.  การใชร้ะบบ  ICT SCHOOL ส าหรับการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ
การใชร้ะบบ  

เวลา  7.00 - 9.00 น.      ICT ROOM  และ E-Learning วชิาคอมพิวเตอร์ 

เวลา 9.00 - 21.00 น. 
2.  การใช้โปรแกรมและหลักสูตร พิมพ์ดีด , MS-WINDOWS 8 และ 
INTERNET 

       EXPLORER 8 
  
  



  
  
  
  
  

วนั / เวลา เนือ้หา 

วนัพฤหสับดีท่ี 3 - วนัศุกร์ท่ี 
4 เมษายน 2557 

เวลา 8.30 - 21.00 น 

1. การใชโ้ปรแกรมและหลกัสูตรโปรแกรม MICROWORLDS PRO    
         และการใชร้ะบบ E-LEARNING ของโปรแกรม MICROWORLDS  PRO 
2. การใชโ้ปรแกรมและหลกัสูตร การเขียนโปรแกรมส าหรับการสั่งงานหุ่นยนต ์

ROBOT  (LOGO BLOCKS) 
        และการใชร้ะบบ E-LEARNING ของโปรแกรม ROBOT  (LOGO 
BLOCKS) 

วนัเสาร์ท่ี 5 เมษายน 2557 
เวลา 8.30 - 21.00 น. 

     การใชโ้ปรแกรมและหลกัสูตรโปรแกรม MICROSOFT WORD 2010 
และการใชร้ะบบ E-LEARNING ของโปรแกรม  MICROSOFT  WORD 2010 

วนัอาทิตยท่ี์ 6 เมษายน 2557 
เวลา 8.30 - 21.00 น. 

     การใชโ้ปรแกรมและหลกัสูตรโปรแกรม  MICROSOFT EXCEL  2010  
และการใชร้ะบบ E-LEARNING ของโปรแกรม  MICROSOFT EXCEL 2010 

วนัจนัทร์ท่ี 7 เมษายน 2557 
เวลา 8.30 - 21.00 น. 

     การใชโ้ปรแกรมและหลกัสูตรโปรแกรม  MICROSOFT ACCESS 2010  
และการใชร้ะบบ E-LEARNING ของโปรแกรม  MICROSOFT ACCESS 2010 

วนัองัคารท่ี 8 เมษายน 2557     
เวลา 8.30 - 21.00 น. 

     การใชโ้ปรแกรมและหลกัสูตรโปรแกรม  MICROSOFT POWER POINT 
2010    
และการใชร้ะบบ E-LEARNING ของโปรแกรม  MICROSOFT  POWER 
POINT 2010 

วนัพุธท่ี 9 - วนัพฤหสับดีท่ี 
10 

เมษายน 2557 
เวลา 8.30 - 21.00 น. 

1. การใชโ้ปรแกรมและหลกัสูตรโปรแกรม      ADOBE PHOTOSHOP  CS5 
       การใชร้ะบบ E-LEARNING ของโปรแกรม  ADOBE PHOTOSHOP  CS5 

  2.  การใชโ้ปรแกรม PRO/DESKTOP   ส าหรับออกแบบผลิตภณัฑ์ 

วนัศุกร์ท่ี 11 เมษายน 2557 
เวลา 8.00 - 21.00 น. 

วนัเสาร์ท่ี 12 เมษายน 2557 
เวลา 8.30 - 12.00 น. 

 
การใชโ้ปรแกรมและหลกัสูตรการเขียนโปรแกรม  VISUAL  BASIC  2010 

และการใชร้ะบบ E-LEARNING ของโปรแกรม  VISUAL  BASIC  2010 
 



 

 
 
 
 
 
 

การสัมมนาการใช้หลกัสูตรการสอนวชิาคอมพวิเตอร์ประจ าปีการศึกษา 2557 
ทีส่อดคล้องกบัหลกัสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551  และการสร้างอตัลกัษณ์สู่ความเป็นเลศิทางด้านวชิาการ 

ระหว่างวนัอังคาร ที ่1 เมษายน ถึงวนัเสาร์ ที ่12 เมษายน พ.ศ. 2557 

การสัมมนาการใช้หลักสูตรการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับบุคลากร วันอังคาร ที่ 1 เมษายน ถึง วันเสาร์                 
ที่ 12 เมษายน  2557 ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ซ่ึงได้รับสิทธ์ิเข้าร่วมสัมมนาในคร้ังนี้ จ านวน                     คน           
มีรายช่ือดังนี ้

1. นาย / นาง / นางสาว …………………………………………โทร..................………(คูปองแสดงสิทธ์ิเลขท่ี 
...........)   
    1)    อบรมทุกหลกัสูตร    2)     อบรมเฉพาะหลกัสูตร 

(ระบุ)…………………………... 
  พกัคา้งคืน   พกัคา้งคืน เฉพาะวนัท่ี .............................. 
  ไม่พกัคา้งคืน   ไม่พกัคา้งคืน 
2. นาย / นาง / นางสาว …………………………………………โทร…..................……(คูปองแสดงสิทธ์ิเลขท่ี 
……...) 
    1)    อบรมทุกหลกัสูตร    2)     อบรมเฉพาะหลกัสูตร 

(ระบุ)…………….…………….. 
  พกัคา้งคืน   พกัคา้งคืน เฉพาะวนัท่ี .............................. 
  ไม่พกัคา้งคืน   ไม่พกัคา้งคืน 
3. นาย / นาง / นางสาว …………………………………………โทร…..................……(คูปองแสดงสิทธ์ิเลขท่ี 
..........)   
    1)    อบรมทุกหลกัสูตร    2)     อบรมเฉพาะหลกัสูตร 

ใบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา 

 



(ระบุ)………….……………….. 
  พกัคา้งคืน   พกัคา้งคืน เฉพาะวนัท่ี .............................. 
  ไม่พกัคา้งคืน   ไม่พกัคา้งคืน 
4. นาย / นาง / นางสาว …………………………………………โทร….......................…(คูปองแสดงสิทธ์ิเลขท่ี 
..........)   
    1)    อบรมทุกหลกัสูตร    2)     อบรมเฉพาะหลกัสูตร 

(ระบุ)……………….………….. 
  พกัคา้งคืน   พกัคา้งคืน เฉพาะวนัท่ี .............................. 
  ไม่พกัคา้งคืน   ไม่พกัคา้งคืน 
 

โปรดส่งใบตอบรับ หรือแจ้งรายช่ือผู้เข้าร่วมสัมมนา ภายในวนัจนัทร์ ที่ 24 มนีาคม 2557 
โทร. 0-2895-8756   โทรสาร. 0-2895-8756 ต่อ 304 



  
 
 
 

 

 

 

แผนทีก่ารเดนิทางไปสมัมนา  

ของบรษิัท บางกอกซอฟแวร ์จา้กดั ณ โรงเรียนสอนวา่ยน ้าและดา้น า้ชะอา้ จงัหวดัเพชรบรุี 

การเดนิทาง 

     เขา้ทางแยกชะอา้เลี ยวซา้ยผา่นถนนศรสีกุลไทย และถนนคลองเหยีน  เมือ่ถงึทางแยกใหเ้ลี ยวซา้ยเขา้ถนนปึกเตียน-ชะอา้  แลว้เลี ยวขวาตรง

แยกบา้นบางเกตแุลว้ไปตามแผนที่ 

** รถโดยสารประจา้ทาง   ใหใ้ชร้ถตูส้ายชะอา้-อนสุาวรียช์ยัสมรภมู ิหรือ รถ บขส. สายหัวหนิ-กทม. หรอืชะอา้-กทม. เทา่นั น เมือ่ถงึแยกชะอา้

ทางบรษิัทฯ มรีถตู้รบัสง่อยู่ทีห่นา้รา้น 7-Eleven บรเิวณแยกชะอา้  

    ฝัง่ตรงขา้มธนาคารกรงุไทย ตดิตอ่ เจา้หนา้ทีป่ระสานงาน ทีเ่บอร ์ 086-328-1142 หรอืคณุจิรศักดิ ์081-427-9089 

มสีญัญาณไฟกระพรบิสเีหลอืง 

ทะเล 

  

โรงเรียนบ้านบาง 
เกตุ 

จุดนัดพบ 
โ
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ล
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