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ภาพรวมเน้ือหา
คอรส์ Algorithm with Python Level 1, 2 และ Game 
Development in Python Level 1 เป็นคอรส์ต่อเน่ืองท่ีให้
ผู้เรียนไดเ้รียนรูก้ารเขียนโปรแกรมในภาษา Python ต้ังแต่
ในระดับพื้นฐาน แล้วจึงเชื่อมโยงต่อไปยังการใช้งานจริง
ดว้ยการพัฒนาเกมดว้ยภาษา Python
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กระบวนการเรียนรู้

Computational Science

Rational Thinking

Coding Experience Problem-solving Challenges

การเรียนรูว้ิทยาการคำนวน (computational science) 
และโคด้ดิ้ง (coding) ของคิวบิกครีเอทีฟมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้
พัฒนาทักษะกระบวนการคิดให้เป็นระบบอย่างเขา้ใจ 
สามารถคิดแก้ปัญหาได ้ดว้ยการผสานการเรียนรูแ้บบ
นามธรรมบนคอมพิวเตอรกั์บการเรียนรูเ้ป็นรูปธรรมดว้ย
กิจกรรมแบบอันปล๊ัก (unplugged) พรอ้มมุ่งเน้นความ
สนุกสนานอันเป็นเอกลักษณ์ของคิวบิกครีเอทีฟ
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จุดเดน่ของ Cubic Code Online

เป็นการสอนสดผ่านระบบออนไลน์ ท่ีผู้เรียนสามารถพูด
คุยโต้ตอบกับผู้สอนไดอ้ย่างสะดวก และมีผู้ช่วยสอนคอย
ดูแลผู้เรียนอย่างท่ัวถึง

!

"
ดว้ยระบบออนไลน์ ผู้เรียนและผู้สอนสามารถแบ่งปันหน้า
จอกันไดโ้ดยสะดวก ทำให้ผู้สอนสามารถช่วยดูการโคด้ดิ้ง
และแนะนำผู้เรียนไดต้รงจุด

#
รูปแบบการเรียนรูท่ี้เน้นให้น้องไดฝึ้กคิดแก้ไขปัญหาและ
สรา้งสรรค์โปรแกรมดว้ยตนเอง มากกวา่การทำตามขั้น
ตอนท่ีกำหนดไว้ให้ไดผ้ลงาน
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ระดับผู้เรียน

Algorithm with Python 
Level 1

จ. 21 - อ. 22 มี.ค. 
09:00 - 12:00 
13:30 - 16:30

12 ชั่วโมง

Algorithm with Python 
Level 2

พฤ. 24 - ศ. 25 มี.ค. 
09:00 - 12:00 
13:30 - 16:30

12 ชั่วโมง

Game Development in Python 
Level 1

จ. 28 - พ. 30 มี.ค. 
09:00 - 12:00 
13:30 - 16:30

18 ชั่วโมง

กำหนดการ

คอรส์น้ีสำหรับผู้เรียนอายุ 12 ปีขึ้นไปจนถึงผู้ใหญ่ โดยไม่
จำเป็นต้องมีความรูพ้ื้นฐานใดๆ 

ในกรณีท่ีจะเลือกลงเรียนเฉพาะคอรส์ Algorithm with Python Level 2 หรือ Game Development 
in Python Level 1 ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรูเ้ทียบเท่าคอรส์ก่อนหน้า
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รูปแบบการเรียน

เรียนผ่านระบบ Discord โดยผู้เรียนสามารถส่ือสารและ
โต้ตอบกับผู้สอนไดแ้บบสองทาง พรอ้มทีมงานท่ีคอยช่วย
เหลือดูแลดา้นเทคนิกตลอดการเรียน 
ผู้เรียนจะต้องเตรียมคอมพิวเตอรร์ะบบ Windows หรือ macOS ท่ีเชื่อมต่ออินเทอรเ์น็ตความเร็วสูงและ
เสถียร พรอ้มไมโครโฟนและหูฟังดว้ยตนเอง

$ ออนไลน์

เรียนในห้องเรียนกับครผูู้สอนท่ี Cubic Creative 
PlayCube โดยจำกัดเพียง 4 คนต่อคอรส์ 
ผู้เรียนจะต้องแสดงผลตรวจโควิด-19 ATK/RT-PCR เป็นลบท่ีไดร้ับการรับรองจากสถานพยาบาลและ
มีอายุไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนเวลาเริ่มแต่ละคอรส์ 

คิวบิกครีเอทีฟสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขเก่ียวกับโควิด-19 โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วง
หน้าตามสถานการณ์ท่ีอาจเปล่ียนแปลงในอนาคต 

ผู้เรียนจะต้องเตรียมคอมพิวเตอรพ์กพาระบบ Windows หรือ macOS ท่ีสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi n/
ac ดว้ยตนเอง 

แผนท่ี: http://cubiccreative.org/map

% ออนไซต์

http://cubiccreative.org/map
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เน้ือหาการเรียนรู้

Algorithm with Python Level 1 

‣ ลำดับขั้นตอนคำส่ัง (sequencing) 

‣ ตัวแปร (variables) 

‣ ชนิดของตัวแปร (variable data types) 

‣ การแปลงชนิดตัวแปร (variable casting) 

‣ ตัวแปรชนิดขอ้ความ (strings) 

‣ ตัวแปรชนิดคา่ความจริง (booleans) 

‣ สัญลักษณ์และการคำนวณ (operators) 

‣ การทำงานแบบมีเงื่อนไข (conditonal statements)
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เน้ือหาการเรียนรู้

Algorithm with Python Level 2 

‣ การทำซ้ำแบบมีเงื่อนไข (while loop)  

‣ ตัวแปรชนิดลิสต์ (lists) 

‣ การทำซ้ำจากลิสต์ (for loop) 

‣ การทำงานกับตัวแปรชนิดขอ้ความ (string data 
manipulation) 

‣ ฟังก์ชั่นท่ีเก่ียวกับตัวแปรชนิดขอ้ความ (string 
functions) 

‣ การสรา้งและใช้งานฟังก์ชั่น (custom functions)
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เน้ือหาการเรียนรู้

Game Development in Python Level 1 

‣ โครงสรา้งหลักของโปรแกรมเกม (game 
programming principles) 

‣ การเรนเดอรเ์ฟรม (frame rendering) 

‣ การวาดภาพและวางตำแหน่งภาพในเฟรม (sprite 
drawing and positioning) 

‣ การเคล่ือนท่ีวัตถุ (moving object) 

‣ การคำนวณทางฟิสิกส์พื้นฐาน (basic physics 
calculation) 

‣ การรับอินพุตจากคย์ีบอรด์ (keyboard input) 

‣ การสุ่ม (randomization) 

‣ การวาดตัวอักษร (text rendering) 

‣ การตรวจจับการชนของวัตถดุว้ยระยะทาง 
(distance-based collision detection)
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อัตราค่าธรรมเนียม
ออนไลน์ ออนไซต์

Algorithm with Python Level 1 
12 ชั่วโมง

2,500 4,500

Algorithm with Python Level 2 
12 ชั่วโมง

2,500 4,500

Game Development in Python Level 1 
18 ชั่วโมง

4,500 9,900

ลงทะเบียนท้ัง 3 คอรส์ 
42 ชั่วโมง

6,900 16,900

โปรโมชั่นและส่วนลด 

‣ ลดเพิ่ม 10% สำหรับคอรส์ออนไลน์เม่ือลงทะเบียน
พรอ้มกัน 2 คน 

‣ ลดเพิ่ม 10% สำหรับคอรส์ออนไลน์สำหรับผู้ท่ีลง
ทะเบียนคอรส์ Electronics 101/102 เดือน
กุมภาพันธ์ 2565 

สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอัตราคา่ธรรมเนียมหรือโปรโมชั่นส่วนลดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า โปรดติดต่อสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมจากทีมงาน
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ขั้นตอนการลงทะเบียน
สามารถลงทะเบียนผ่านแบบฟอรม์ออนไลน์ดว้ยตนเองท่ี 
https://cubic.camp/py-regis หรือติดต่อทีมงานของ
เราเพื่อให้ช่วยสรุปยอดเงินท่ีต้องชำระ 

เม่ือลงทะเบียนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง
ชื่อผู้ลงทะเบียนได้ในทุกกรณี

https://cubic.camp/py-regis


Cubic Code Online

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

‣ โทรศัพท์ 083 159 0777  
ทุกวันทำการเวลา 11:00 - 19:00 

‣ อีเมล contact@cubiccreative.org 

‣ LINE ID cubiccreative 

‣ Facebook www.facebook.com/cubiccreative

mailto:contact@cubiccreative.org
http://www.facebook.com/cubiccreative

