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1. ชื่อโครงการ    ค่าย ICT for Kids ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. หลักการและเหตุผล 
 ICT (Information and Communication Technology)  หมายถึง เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับข่าวสาร
ข้อมูลและการสื่อสาร นับตั้งแต่การสร้าง การน ามาวิเคราะห์หรือประมวลผล การรับและส่งข้อมูล การจัดเก็บและการ
น าไปใช้งานใหม่ เทคโนโลยีเหล่านี้มักจะหมายถึง คอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยส่วนอุปกรณ์ (hardware) ส่วนค าสั่ง 
(software) และส่วนข้อมูล (data) และระบบการสื่อสารต่างๆ   ซ่ีง ICT มีประโยชน์ในการท าให้การท างานต่างๆ 
ทันสมัย รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ช่วยให้การติดต่อสื่อสารได้ทั่วโลกในระยะเวลาอันสั้นและมีประสิทธภาพ  นอกจากนี้ยังมี
ประโยชน์อีกมากมายทั้งในด้านอุตสาหกรรม ธุรกิจ และในชีวิตประจ าวันในปัจจุบัน 
 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาเล็งเห็นถึงความส าคัญของ ICT ที่มีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตในปัจจุบัน  
และยังรวมถึงอาชีพต่างๆ  ของคนรุ่นใหม่ในชาติ   ดังนั้นเพ่ือเป็นการเผยแพร่ความรู้และพัฒนาทักษะทางด้าน  ICT  
แก่เด็กและเยาวชน    โดยเน้นทักษะกระบวน การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์  และบูรณาการ ICT เพ่ือการประยุกต์และ
พัฒนาสู่อนาคต    ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาโดยกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงจัดกิจกรรมค่าย ICT 
for Kids ขึ้นเพ่ือให้ความรู้ และพัฒนาทักษะในด้านเทคโนโลยี แก่เด็กและเยาวชน อันจะน าเด็กและเยาวชนสามารถ
พัฒนาตนเองและเป็นพื้นฐานในการเข้าสู่เทคโนโลยีใหม่ๆได้อย่างรวดเร็ว 

3. วัตถุประสงค์  
 3.1  เพ่ือพัฒนาความรู้เบื้องต้นและพ้ืนฐานของ ICT  
 3.2  เพ่ือเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและการใช้เครื่องมือต่างๆ 
 3.3  เพ่ือพัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ และสนุกกับการเรียนรู้และทดลองด้วยตนเอง 

 

4. เป้าหมาย 
 4.1  เชิงปริมาณ เยาวชน อายุระหว่าง  10-12  ปี  รุ่นละ  20  คน เข้าร่วมกิจกรรม                             
 4.2  เชิงคุณภาพ เยาวชน จ านวน 20 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรมค่าย ICT for Kids  มีความรู้และทักษะ
เบื้องต้นของการใช้งาน ICT มีทัศนคติและเจตคติท่ีดีต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

5. วิธีด าเนินการ    

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมา

ย 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ระยะเวลา 

วัน/เดือน/ปี 
ค่าเข้าร่วม
กิจกรรม 

จัดกิจกรรม
ค่าย ICT for 
Kids 

1) เพ่ือพัฒนาความรู้เบื้องต้น
และพ้ืนฐานของ ICT 
2) เพ่ือเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
ด้านเทคโนโลยีและการใช้
เครื่องมือต่างๆ 
3)  เพ่ือพัฒนาทักษะด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ และสนุกกับ
การเรียนรู้และทดลองด้วยตนเอง 

เยาวชน  
อายุระหว่าง  
10 - 12  ปี  
รุ่นละ 20 คน  
จ านวน 3 รุ่น 
 

ห้องประชุม 
ชั้น 7 อาคาร 
4  ศูนย์
วิทยาศาสตร์
เพ่ือการศึกษา 

1) 31 มี.ค.-2 
เม.ย.2564 
2) 7-9 เม.ย. 
2564 
3) 21-23 
เม.ย. 2564 

ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

 



ก าหนดการค่าย ICT for Kids ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 31 มี.ค.-2 เมษายน 2564 
 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2564 
 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน 2564 

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา ห้องประชุม ชั้น 7 อาคาร 4 

 
หมายเหตุ   1.  รับประทานอาหารและเครื่องดื่ม  เวลา  10.30 น. และ 14.30 น. 

    2.  รับประทานอาหารกลางวัน   เวลา  12.00 น. - 13.00 น. 
      3.  ก าหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันแรก 08.00 – 09.00  น. ลงทะเบียน  
 09.00 – 09.30  น. พิธีเปิด 
 09.30 – 10.30  น. รู้จักกับ ICT 

 10.45 – 12.00  น. 
12.00 – 13.00  น. 

เรียนรู้ ICT เบื้องต้น 
รับประทานอาหารกลางวัน 

    13.00 – 15.00  น. แนะน าวัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือต่างๆ 
 15.30 – 16.30  น. พ้ืนฐานการใช้งาน Micro:bit 
   

วันที่2 09.00 – 10.30 น. ทดลองต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบง่ายๆ 
 10.45 – 12.00  น. 

12.00 – 13.00  น. 
เรียนรู้การเชื่อมต่อและการใช้งานอุปกรณ์ 
รับประทานอาหารกลางวัน 

 13.00 – 15.00  น. 
15.30 – 16.30  น.     

เขียนโปรแกรมควบคุม Micro:bit 
เขียนโปรแกรมควบคุม Micro:bit 
 

   
วันที่3 09.00 – 10.30 น. การประยุกต์ใช้งาน Micro:bit 
 10.45 – 12.00  น. 

12.00 – 13.00  น. 
การประยุกต์ใช้งาน Micro:bit  
รับประทานอาหารกลางวัน 

 13.00 – 15.00  น. น าเสนอผลงาน  
 15.30 – 16.30  น. พิธีปิด  


