
 
 

 

หลกัสูตร Python Coding for Kids 
 

ภาพรวมของการเรียน 

Coding หรือการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นทกัษะท่ีส าคญัในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเด็กทุกคนควรเรียนรู้ ทุกวนัน้ีเราใช้

คอมพิวเตอร์แกปั้ญหา เล่นเกม คอมพิวเตอร์ช่วยใหเ้ราท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราสามารถจดัเก็บและเรียกขอ้มูล 

ส่ือสารกบัเพ่ือนและหาขอ้มูลข่าวสารไดท้ัว่โลก 

Coding คืออะไร Coding ก็คือการเขียนค าส่ังใหค้อมพิวเตอร์ท างาน Coding มีอยูทุ่กท่ีในทุกอุปกรณ์รอบๆตวัเรา ตั้งแต่

โทรศพัทมื์อถือ ของเล่น โซเชียลมีเดีย แอปต่างๆท่ีเราใช ้ลว้นแลว้แต่ท างานดว้ยโคด้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ท าไมจึงตอ้งเรียน Coding ประการแรกคือการเขียนโคด้นั้นสนุก เราสามารถสร้างแอป สร้างเกมเอง  ถา้มีไอเดียเจ๋งๆ เรา

ก็สามารถเขียนโคด้ท าใหเ้ป็นความจริง ประการท่ีสอง การเขียนโคด้เป็นทกัษะในการท างานท่ีมีคณุค่า สามาถช่วยแกปั้ญหาทั้ง

ดา้นวิทยาศาสตร์และธุรกิจ 

ท าไมจึงตอ้งเรียนภาษา Python เพราะ Python เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีเรียนง่าย สนุก และมีความสามารถสูง 

หลกัสูตร Python Coding for Kids น้ี นกัเรียนจะไดเ้รียนพ้ืนฐานการเชียนโปแรกรมคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่การก าหนดตวัแปร ชนิด

ของขอ้มูล วิธีเขียนโคด้ค านวณทางคณิตศาสตร์ เขียนค าส่ังเก่ียวกบัวนัท่ีและเวลา ค าส่ังก าหนดทางเลือก และค าส่ังแบบวนรอบ 

จะไดเ้รียนวิธีสร้างกราฟิกรูปทรงชนิดต่างๆดว้ย Python Turtle Graphic นกัเรียนจะไดท้ าแบบฝึกหดัการเขียนโคด้ และสร้างเกม

ง่ายๆดว้ย Python  หลกัสูตรน้ีเหมาะส าหรับนกัเรียน และผูท่ี้เร่ิมตน้เรียนภาษาคอมพิวเตอร์ 

 

ระยะเวลาท่ีใช้ในการเรียน 

หลกัสูตร 14  ชัว่โมง เรียนทั้งส้ิน 4 คร้ัง ( คร้ังละ 3 ชัว่โมงคร่ึง ) 

 

พื้นฐานของผู้เรียน 

ใชค้อมพิวเตอร์พ้ืนฐานเบ้ืองตน้ได ้

 

โปรแกรมที่ใช้ 

ไพธอนไอเดิ้ล (Python IDLE) 

 

เหมาะส าหรับ 

นกัเรียน และผูท่ี้เร่ิมตน้ศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 

• นกัเรียนจะไดค้วามรู้พ้ืนฐานของการเขียนโคด้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่การก าหนดตวัแปรไปจนถึงวิธีเขียนค าส่ังพ้ืนฐาน
ต่างๆ 

• นกัเรียนจะไดฝึ้กฝนทกัษะการแกปั้ญหาดว้ยภาษา Python 
• นกัเรียนจะสามารถสร้างกราฟิกสวยๆ และเกมง่ายๆดว้ยภาษา Python 
• ผูจ้บหลกัสูตรสามารถต่อยอดเพื่อเรียนรู้ในหลกัสูตร Python Programming ชั้นสูงต่อไป  

 

 

Python Coding for Kids (Course Outline) 

คร้ังที่ 1 1. วิธีติดตั้งโปรแกรม Python 

2. ท าความรู้จกักบัโปรแกรมไพธอนไอเดิ้ล (Python IDLE) 

3. เร่ิมตน้เขียนโคด้ 

4. วิธีแสดงผลลพัทข์องโปรแกรม 

5. วิธีใชค้  าส่ัง Comment 

6. วิธีก าหนดตวัแปร  (Variables) 

7. วิธีใชค้  าส่ังให้ป้อนขอ้มูล (Input) 

8. วิธีเขียนโปรแกรมค านวนทางคณิตศาสตร์ (Math & Operators) 

a) ตวัด าเนินการทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic Operators) 

b) ตวัด าเนินการเปรียบเทียบ (Comparison Operators) 

c) ตวัด าเนินการดา้นตรรกะ (Logical Operators) 

9. วิธีเขียนโปรแกรมค านวณ (Expression & Calculation) 

10. แบบฝึกหดั ฝึกการเขียนโคด้ Python แกโ้จทยค์ณิตศาสตร์ 

คร้ังที่ 2 

 

11. ชนิดของขอ้มูล (Data Type) 

a) ขอ้ความ (String) และตวัเลข (Integer & Floating numbers) 



 
 

 

b) ขอ้มูลแบบเป็นชุด (list) 

12. วิธีการแปลงชนิดของขอ้มูล Data Type Conversion) 

13. วิธีเขียนโปรแกรมก าหนดทางเลือกตามเง่ือนไข (Conditional Statement) 

• วิธีใชค้  าส่ัง if…else…  

14. แบบฝึกหดั ฝึกการเขียนโคด้โดยใชค้  าส่ัง if…else… 

คร้ังที่ 3 

 

15.  วิธีการเขียนโปรแกรมแบบวนรอบ (Iteration and Loop) 

• วิธีใชค้  าส่ัง for 

16. สูตรพ้ืนฐานของ Python (Built-In Function) 

a) สูตรใชค้  าณวนทางคณิตศาสตร์  (Math Functions) 

b) สูตรก าหนดวนัท่ีและเวลา (Date & Time Functions) 

17. วิธีสร้างสูตรขึ้นเอง (Custom Function) 

18. แบบฝึกหดั ฝึกการเขียนโคด้โดยใชค้  าส่ัง for กบั list 

คร้ังที่ 4 

 

19. วิธีสร้างกราฟิกดว้ย Python Turtle Graphic 

a) ค าส่ังพ้ืนฐานของ Python Turtle Graphic 

b) วิธีสร้างรูปส่ีเหล่ียม 

c) วิธีสร้างรูปสามเหล่ียม 

d) วิธีสร้างรูปวงกลม 

e) วิธีใส่สีรูปร่างและสีพ้ืนหลงั 

f) วิธีสร้างรูปเกลียววงกลม 

g) วิธีสร้างรูปคดเคี้ยว 

20. แบบฝึกหดั สร้างเกมง่ายๆดว้ย Python Turtle Graphic 

*** หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

 

 


