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เส้นทางหลักสูตรการเขียนโค้ดระดับ K-20 
ไมว่า่นักเรียนจะเปน็ผู้เขียนโค้ดระดับเร่ิมต้น หรือพร้อมแล้วท่ีจะสร้างแอปแรกของตน Apple ก็มโีปรแกรมท่ีจะช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนด้วย 
Swift ซ่ึงเปน็ภาษาการเขียนโปรแกรมเดียวกันกับท่ีนักพัฒนามอือาชีพใช้ในการสร้างแอปท่ีทรงพลังท่ีสุดในโลก 
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โค้ด Swift จริง หวัใจสําคัญของ Swift 
Playgrounds คือภาษาการเขียนโปรแกรม 
Swift เดียวกันกับท่ีใช้สร้างแอปช้ันนําต่างๆ 
มากมายใน App Store ในปจัจุบัน

สภาพแวดล้อมแบบอินเทอร์แอ็คทีฟ 
สร้างโค้ดท่ีหน้าจอด้านซ้าย แล้วแตะ
เพียงคร้ังเดียวเพ่ือดูผลลัพธไ์ด้ทันที 
ท่ีหน้าจอด้านขวา

การช่วยการเข้าถึง Swift Playgrounds 
ได้รับการออกแบบโดยคํานึงถึงเร่ือง
การช่วยการเข้าถึง โดยใช้ประโยชน์
จากคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึง
ต่างๆ ท่ีทรงประสิทธภิาพของ iPadOS 
และ macOS เช่น การควบคุมสวิตช์
และ VoiceOver และยังมีเสียง 
แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมประกอบ
การกระทําของตัวละครตามท่ีนักเรียน
ควบคุมผ่านการเขียนโค้ดอีกด้วย

ภาพเคล่ือนไหวท่ีเต็มอ่ิมสมจริง แต่ละ
ส่วนเร่ิมต้นด้วยภาพเคล่ือนไหวท่ีเต็มอ่ิม
สมจริง ซ่ึงเช่ือมโยงแนวคิดการเขียนโค้ด
เข้ากับชีวติจริง และจะช่วยใหนั้กเรียน
เข้าใจได้ดีย่ิงขึ้น

อภิธานศัพท์ในตัว ความหมายของ
คําช่วยให้นักเรียนเข้าใจ 
คําศัพท์เฉพาะ

เคล็ดลับท่ีมีประโยชน์ นักเรียนจะได้รับ
ความช่วยเหลือหากพบอุปสรรคระหวา่ง
เรียน ในหลายๆ กรณี เคล็ดลับจะเปล่ียนไป
เร่ือยๆ ในขณะท่ีนักเรียนปอ้นโค้ด

คีย์บอร์ดบนหน้าจอ คีย์บอร์ดท่ี
ออกแบบมาเพ่ือ Swift โดยเฉพาะช่วยให้
พิมพ์ตัวเลขและสัญลักษณ์ท่ีใช้กันบ่อยๆ 
ในโค้ด Swift ได้อย่างรวดเร็ว

แถบปุม่ลัด คําแนะนํา QuickType 
เก่ียวกับโค้ดจะปรากฏขึน้ท่ีด้านล่าง
ของหน้าจอ ซ่ึงช่วยใหนั้กเรียน
สามารถปอ้นโค้ดท่ีต้องการได้
เพียงแค่แตะแถบปุ่มลัด

บันทึกและแชร์ นักเรียนสามารถบันทึกสิ่ง
ท่ีทําบนหน้าจอเพ่ือแสดงผลงานของตัวเอง

ตรวจทานโค้ด นักเรียนสามารถรันโค้ดให้
เร็วขึ้นหรือช้าลง หรือเล่ือนดูโค้ดเพ่ือไฮไลท์
แต่ละบรรทัดในขณะท่ีโค้ดทํางาน ซ่ึงช่วยให้
ระบุจุดท่ีอาจเกิดข้อผิดพลาดได้งา่ยขึ้น

แตะเพ่ือแก้ไข ลากโครงสรา้งซบัซอ้น
ท่ีล้อมรอบโค้ดอ่ืนๆ เช่น ลูปและ
ความหมายของฟงัก์ช่ัน มาไวร้อบๆ 
โค้ดท่ีมอียู่ เพียงแค่แตะคําสําคัญ 
เช่น คําวา่ "for" แล้วตัวควบคุม 
การลากจะปรากฏบนหน้าจอ

ศึกษา Swift Playgrounds
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คําส่ัง (3 ช่ัวโมง) ผู้เรียนจะได้เช่ือมโยงตัวอย่างของทักษะการคิดเชิงบริหาร ศิลปะการใช้
ภาษา และความเคล่ือนไหวท่ีพบเหน็ได้ในชีวติประจาํวนัเข้ากับการเขียนโค้ด โมดูลน้ีจะเน้น
ไปท่ีการอธิบายคําแนะนําทีละขั้นตอน การจัดวางขั้นตอนในลําดับท่ีถูกต้อง รวมถึง
การทดสอบและการดีบ๊ักคําสัง่ในโค้ด 

ฟังก์ช่ัน (3 ช่ัวโมง) ผู้เรียนจะได้ค้นพบฟังก์ช่ันต่างๆ ผ่านศิลปะ เพลง รวมถึงการเรียนรู้
ทางสังคมและทางอารมณ์ โมดูลน้ีจะมุง่เปา้ไปท่ีการแยกโครงสร้างของปญัหาใหญ่ๆ ออก
เปน็ขั้นตอนเล็กๆ การสร้างฟังก์ช่ันเพ่ือแก้ไขปญัหา และการต้ังช่ือฟังก์ช่ัน 

ลูป (3 ช่ัวโมง) ศิลปะ พลศึกษา ดนตรี ทําซ_า หวัข้อการเขียนโค้ดประกอบด้วยการระบุลูป
และลําดับการวนลูปของคําสัง่เพ่ือไขปริศนาและทํางานใหเ้สร็จสิน้ 

ตัวแปร (3 ช่ัวโมง) จะมกีารนําวทิยาศาสตร์ ศิลปะการใช้ภาษา และกิจกรรมการสร้าง
ชุมชนมาใช้เป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้เร่ืองตัวแปร ผู้เรียนจะเช่ือมโยงช่ือตัวแปรกับ
ค่าท่ีกําหนดให ้เปล่ียนค่าของตัวแปร และใช้ตัวแปรประเภทต่างๆ 

การออกแบบแอป (3 ช่ัวโมง) สร้างแรงบันดาลใจใหผู้้เรียนแก้ไขปญัหาท่ีตนสนใจใน
โรงเรียนหรือในชุมชนผ่านชุดกิจกรรมการออกแบบแอปสนุกๆ พวกเขาจะได้ใช้
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์ และความเข้าอกเข้าใจในการคิดค้น
ไอเดียเก่ียวกับแอป 

ขอบเขตและลําดับการเรียนรู้ "ใครๆ ก็เขียนโค้ดได้"
ใครๆ ก็เขียนโค้ดได้ ผู้เรียนระดับเริม่ต้น 
ออกแบบมาสําหรับวิทยากรท่ีสอนเด็กในระดับช้ัน K–3 คู่มือน้ีประกอบด้วย 5 โมดูล ได้แก่ คําสั่ง ฟังก์ช่ัน ลูป ตัวแปร และ
การออกแบบแอป แต่ละโมดลูมบีทเรียนท่ีจะช่วยใหผู้้เรียนศึกษาแนวคิดการเขยีนโค้ดใหม่ๆ  ผ่านวทิยาศาสตร ์ศิลปะ ดนตร ีและอีก
มากมาย ผู้เรียนจะแชร์ประสบการณ์สว่นตัวและแนวคิดในขณะท่ีศึกษาหวัขอ้เก่ียวกับการเขยีนโค้ด พวกเขาจะค้นพบวธิกีารทํางาน
ของโค้ดผ่านกิจกรรมท่ีได้ลงมือปฏิบัติจริงและด่านท้าทายต่างๆ แล้วนําทักษะใหม่ๆ ท่ีได้มาใช้ โดยการเขียนโค้ดในแอป Swift 
Playgrounds ในโมดูลการออกแบบแอป ผู้เรียนจะเร่ิมต้นการพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบในโปรเจก็ต์การออกแบบแอปก่อน
จบการศึกษา ดาวน์โหลด "ใครๆ ก็เขยีนโค้ดได้ ผู้เรียนระดับเร่ิมต้น"  

http://apple.co/code-early-learners_TH
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บทท่ี 1: คําส่ัง (3 ช่ัวโมง) นักเรียนจะได้เรียนรู้ความสําคัญของคําสั่งท่ีชัดเจนและ
แมน่ยํา นักเรียนจะต้องจดัระเบียบโค้ดเปน็ลําดับเพ่ือใหบ้รรลุเปา้หมาย และตรวจสอบ
การใช้คําสัง่ท่ีใช้ในเทคโนโลยีดิจทัิลในชีวติประจาํวนั  

บทท่ี 2: ฟังก์ช่ัน (3 ช่ัวโมง) นักเรียนจะได้ศึกษาประสทิธภิาพของฟงัก์ช่ันโดยการจดักลุม่
คําสั่งให้เป็นคําจาํกัดความท่ีสามารถนํามาใช้ซ_าได้ นักเรียนจะได้เขียนโค้ดฟังก์ช่ันเพ่ือ
ออกแบบท่าเต้นของหุน่ยนต์ และพิจารณาประเภทของฟังก์ช่ันท่ีมอียู่ในเทคโนโลยีดิจทัิล
ในชีวติประจาํวนั   

บทท่ี 3: For Loop (3.5 ช่ัวโมง) นักเรียนจะตระหนักถึงรปูแบบต่างๆ รอบๆ ตัวและใน
โค้ดท่ีเขียน พร้อมเรียนรู้วธิกีารใช้ลูปเพ่ือการเขียนโค้ดท่ีมปีระสิทธภิาพมากขึ้น  

บทท่ี 4: ตัวแปร (4 ช่ัวโมง) นักเรียนจะได้เรียนรู้เก่ียวกับวธิท่ีีคอมพิวเตอร์เก็บข้อมูล
และสํารวจการเขียนโค้ดโดยใช้ตัวแปรเพ่ือติดตามข้อมูลและสร้างโปรแกรมท่ียืดหยุ่น 
นักเรียนจะตรวจสอบวา่การเปล่ียนแปลงค่าของตัวแปรสง่ผลต่อผลลัพธข์องโปรแกรม
อย่างไร  

บทท่ี 5: โค้ดท่ีทํางานผ่านเง่ือนไข (4 ช่ัวโมง) นักเรียนจะได้สํารวจวา่ตรรกะบูลีนช่วย
ให้เราทําการตัดสินใจในชีวิตประจาํวันและในโค้ดอย่างไร นักเรียนจะได้ฝึกเขียนโค้ด
ท่ีทํางานผ่านเงื่อนไขเพ่ือคาดการณ์เงื่อนไขการเปล่ียนแปลง  

บทท่ี 6: ประเภทและการสร้างค่าเร่ิมต้น (5 ช่ัวโมง) นักเรียนจะได้เรียนรู้ว่า
โปรแกรมเมอร์ใช้ประเภทอย่างไรในการเขียนโค้ดใหม้ปีระสิทธภิาพมากขึ้น นักเรียน 
จะได้เรียนรู้วธิกีารอธบิายประเภทตามกรรมวธิแีละคุณสมบัติ  

บทท่ี 7: ฟังก์ช่ันท่ีมีพารามิเตอร์ (4 ช่ัวโมง)นักเรียนจะได้ตรวจสอบขั้นตอนท่ีต้องใช้
ข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือให้บรรลุผลลัพธ์ท่ีต้องการ นักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีทําให้ฟังก์ช่ัน
ยืดหยุ่นและมปีระสทิธภิาพย่ิงขึ้นโดยใช้พารามเิตอร์เพ่ือใหร้ายละเอียดเพ่ิมเติม  

บทท่ี 8: ตัวดําเนินการตรรกะ (6 ช่ัวโมง)นักเรียนจะได้ทําความรู้จกักับสถานการณ์ท่ี
ต้องพิจารณาปจัจยัหลายอย่างก่อนตัดสินใจ และจะได้เรียนรู้วธิใีช้ตัวดําเนินการตรรกะ
เพ่ือตอบสนองต่อเงื่อนไขต่างๆ หลายเงื่อนไข  

บทท่ี 9: While Loop (4.5 ช่ัวโมง) นักเรียนจะได้ศึกษาประสิทธภิาพของ While Loop 
เพ่ือเรียกใช้โค้ดส่วนหน่ึงซ_าจนกระท่ังเปน็ไปตามเงื่อนไข  

บทท่ี 10: อาร์เรย์และการรีแฟคเตอร์ (5 ช่ัวโมง) นักเรียนจะได้เรียนรู้เก่ียวกับ 
การจัดเก็บข้อมูลในอาร์เรย์และสํารวจว่าการเขียนโค้ดโดยใช้อาร์เรย์ 
และการรีแฟคเตอร์สามารถช่วยใหโ้ค้ดท่ีเขียนซับซ้อนน้อยลงได้อย่างไร  

บันทึกแรงบันดาลใจ: นักเรียนสร้างบันทึกโดยอิงจากแนวคิดการเขียนโค้ดของแต่ละ
บท โดยตอบคําถามท่ีปรากฏและทํากิจกรรมต่างๆ ซ่ึงเช่ือมโยงชีวติส่วนตัวและแนวคิด
ของตนกับโค้ด 

คู่มือผู้สอน: ได้รับการออกแบบมาเพ่ือสนับสนุน
ผู้สอนไม่ว่าจะมีประสบการณ์ในการเขียนโค้ดใน
ระดับใดก็ตาม คู่มอืน้ีมอบประสบการณ์การเรียนรู้
ท่ีครอบคลุม แนวคิดเก่ียวกับการประเมิน และ
เคล็ดลับเพ่ือสนับสนุนผู้เรียนท่ีหลากหลาย เน้ือหา
ในคู่มอืยังปรับใหส้อดคล้องกับ K–12 Computer 
Science Standard สําหรับระดับ 1B (ประถมศึกษา
ปีท่ี 3-5) ของ Computer Science Teachers 
Association (CSTA) ซ่ึงครอบคลมุแนวคิดเร่ือง 
อัลกอริทึมและการเขียนโปรแกรม และผลกระทบ
ต่อการใช้คอมพิวเตอร์ คูม่อืผู้สอนใครๆ ก็เขยีน
โค้ดไขปริศนาได้  

ใครๆ ก็เขียนโค้ดไขปริศนาได้ 
คุณสามารถใช้ใครๆ ก็เขียนโค้ดไขปริศนาได้ ท่ีออกแบบมาเพ่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ขึ้นไป เพ่ือเป็นแนวทางใน
การแนะนํานักเรียนเข้าสู่ Swift Playgrounds ซ่ึงเป็นแอปท่ีจะช่วยเสริมสร้างทักษะด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
และการแก้ไขปญัหาใหกั้บนักเรียนผ่านกิจกรรมท่ีแสนยืดหยุ่นกวา่ 45 ช่ัวโมง แต่ละบทจะช่วยใหนั้กเรียนต่อยอดทักษะท่ีม ี 
ทําการทดลองด้วยแนวคิดการเขียนโค้ดใหม่ๆ  นําความรู้ความเข้าใจไปใช้ และพูดคุยกันอย่างสร้างสรรค์วา่การเขียนโค้ด 
ส่งผลต่อชีวิตประจาํวันอย่างไรดาวน์โหลด "ใครๆ ก็เขียนโค้ดไขปริศนาได้"  

https://books.apple.com/th/book/everyone-can-code-puzzles/id1496308003?itscg=edu&itsct=eccode_launch22_sc22_na_th
https://books.apple.com/th/book/everyone-can-code-puzzles-teacher-guide/id1496308008?itscg=edu&itsct=eccode_launch20_sc22_na_th
https://books.apple.com/th/book/everyone-can-code-puzzles-teacher-guide/id1496308008?itscg=edu&itsct=eccode_launch20_sc22_na_th
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การผจญภัย "ใครๆ ก็เขียนโค้ดได้"  
การผจญภัย "ใครๆ ก็เขยีนโค้ดได้" ออกแบบมาเพ่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 4 ขึ้นไปและเปน็เน้ือหาท่ีต่อจากใครๆ ก็เขยีนโค้ดไข
ปริศนาได้ พร้อมกิจกรรมท่ีให้ลงมือปฏิบัติจริงประมาณ 45 ช่ัวโมงท่ีจะช่วยให้นักเรียนได้ทดลองใช้คุณสมบัติฮาร์ดแวร์และ 
เขยีนโปรแกรมท่ีขบัเคล่ือนด้วยเหตุการณ์เพ่ือแสดงความคิดสร้างสรรค์ในการเขยีนโค้ด แต่ละบทจะครอบคลมุเน้ือหาในระดับท่ีสงูขึน้ใน
แอป Swift Playgrounds ซ่ึงประกอบด้วย Sensor Arcade, Blu’s Adventure, Sonic Workshop และเทคโนโลยีความจริงเสริม นอกจากน้ี 
นักเรียนยังได้เรียนรูเ้ก่ียวกับแนวคิดในการพัฒนาแอปและกระบวนการออกแบบแอปท่ีจะได้ใช้ตลอดหลักสตูรในขณะท่ีนักเรียนเก็บเก่ียว
ประสบการณ์เพ่ือสร้างโปรเจก็ต์ก่อนจบหลักสตูรใน Swift Playgrounds ดาวน์โหลดการผจญภัย “ใครๆ ก็เขียนโค้ดได้”  

บทท่ี 1: วัตถุท่ีมองเห็น (6 ช่ัวโมง) นักเรียนศึกษาการใช้พิกัดเพ่ือวางวตัถุลงในพ้ืนท่ีท่ี
มองเหน็ได้ โดยนักเรียนจะได้ฝกึการเขียนโค้ดด้วยคู่พิกัด ซ่ึงเปน็จุดตัดระหวา่งแกนต้ัง
และแกนนอน 

บทท่ี 2: เหตุการณ์และตัวจัดการ (5 ช่ัวโมง) นักเรียนจะได้เรียนรู้เก่ียวกับพ้ืนฐานของ
การจดัการเหตุการณ์โดยการตรวจสอบสิ่งท่ีเกิดขึ้นเมื่อสัมผัส นักเรียนจะได้ตรวจสอบ
ฟังก์ช่ันท่ีมีพารามิเตอร์ในขณะท่ีเพ่ิมโค้ดเพ่ือให้รูปภาพและข้อความตอบสนองต่อ
การสัมผัส  

บทท่ี 3: อาร์เรย์ (8 ช่ัวโมง) นักเรียนจะได้ทบทวนและขยายความเขา้ใจเก่ียวกับอาร์เรย์
เพ่ือเรียนรู้การทํางานของเหตุการณ์อย่างต่อเน่ือง ท้ังยังจะได้เรียนรู้เก่ียวกับตัว
ดําเนินการและกรรมวิธีใหม่ๆ ท่ีนําไปใช้กับอาร์เรย์ได้ นอกจากน้ี นักเรียนยังจะได้
ตรวจสอบฟังก์ช่ันการทํางานของอาร์เรย์ ตัวดําเนินการ และ For Loop ท่ีซ้อนอยู่ 

บทท่ี 4: เน้ือหาเพ่ิมเติมเก่ียวกับเหตุการณ์และตัวจัดการ (5 ช่ัวโมง) นักเรียนจะนํา
ความเข้าใจเก่ียวกับเหตุการณ์และตัวจัดการมาใช้ประกอบการทําความเข้าใจเร่ือง
อาร์เรย์ โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้วา่อาร์กิวเมนต์ชนิดใดท่ีสามารถส่งผ่านไปยังฟังก์ช่ัน
ตัวจดัการเหตกุารณ์ได้ และจะได้ตรวจสอบอินพุตหลายชนิดท่ีมใีหผ่้านเซน็เซอร์บน iPad 

บทท่ี 5: ฟังก์ช่ันและอาร์กิวเมนต์ (8 ช่ัวโมง) นักเรียนจะได้ศึกษาโคลสเชอร์ รวมถึง
วิธีใช้โคลสเชอร์ในฟังก์ช่ัน กิจกรรมเสริมน้ีจะช่วยสนับสนุนนักเรียนในขณะเรียนรู้
เทคโนโลยีความจริงเสริม 

บทท่ี 6: ประเภทการส่งคืนและเอาท์พุต (3 ช่ัวโมง) นักเรียนจะได้ตรวจสอบวธิใีช้ฟัง
ก์ช่ันเพ่ือส่งคืนประเภทท่ีกําหนด จนถึงจุดน้ีนักเรียนจะได้ใช้ฟังก์ช่ันเพ่ือทําขั้นตอนใหเ้ปน็
แพ็คเกจและก็จะสามารถสร้างประเภทท่ีสามารถนําไปใช้ในส่วนอ่ืนๆ ของโปรแกรมได้  

บทท่ี 7: คลาสและคอมโพเนนต์ (7 ช่ัวโมง) นักเรียนจะได้ตรวจสอบพ้ืนฐานของ
คอมโพเนนต์และวธินํีาคอมโพเนนต์มาใช้ร่วมกันเพ่ือสร้างสรรค์สิง่ใหม่ๆ  นักเรียนจะได้
ใช้การคิดเชิงออกแบบและตรวจสอบประเภทต่างๆ และจะได้เรียนรู้เก่ียวกับคลาสซ่ึงใช้
สําหรับจดักลุ่มและจดัระเบียบข้อมูลในโปรแกรม โดยนักเรียนจะได้ใช้คอมโพเนนต์เหล่าน้ี
และเช่ือมโยงคอมโพเนนต์ต่างๆ เพ่ือสร้างประสบการณ์ท่ีคล้ายคลึงกับแอป 

คู่มือผู้สอน: ได้รับการออกแบบมาเพ่ือสนับสนุนผู้สอนไม่ว่าจะมีประสบการณ์ในการ
เขียนโค้ดแค่ไหนก็ตาม คู่มอืน้ีมอบประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีครอบคลุม แนวคิดเก่ียวกับ
การประเมนิ และเคล็ดลับเพ่ือสนับสนุนผู้เรียนท่ีหลากหลาย ดาวน์โหลดคูม่อืผู้สอน
สําหรับการผจญภัย  

https://books.apple.com/th/book/id1540865061?itscg=edu&itsct=eccode_launch22_sc22_na_th
https://books.apple.com/th/book/id1540864828?itscg=edu&itsct=eccode_launch22_sc22_na_th
https://books.apple.com/th/book/id1540864828?itscg=edu&itsct=eccode_launch22_sc22_na_th
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คู่มือเริ่มต้นแบบรวดเร็วสําหรับการเขียนโค้ด 
คู่มือในรูปแบบ PDF น้ีมาพร้อม กิจกรรมการเขียนโค้ดสนุกๆ สําหรับเด็กอายุ 10 ปีขึ้นไป 
นักเรียนสามารถเรียนรู้วธิเีขียนโค้ดท่ีโรงเรียนหรือท่ีบ้านโดยใช้แอปฟรี Swift Playgrounds 
ท้ังสําหรับ iPad และ Mac ดาวน์โหลดคู่มอืเร่ิมต้นแบบรวดเร็วสําหรับการเขียนโค้ด   

Swift Coding Club 
Swift Coding Clubs เป็นวิธอัีนยอดเย่ียมในการสอนการเขียนโค้ดหลังเลิกเรียน ค่ายฤดู
ร้อน หรือการจัดการเรียนการสอนแบบไม่เป็นทางการอ่ืนๆ ดีไซน์แบบโมดูลาร์ 
ของ Swift Coding Club ทําใหเ้หมาะอย่างย่ิงท้ังสําหรับนักเขียนโค้ดมอืใหมแ่ละผู้ท่ีมี
ประสบการณ์แล้ว ดาวน์โหลดชุดคิท Swift Coding Club   

บันทึกการออกแบบแอป 
นักเรียนสามารถใช้บันทึกการออกแบบแอปเพ่ือนํากระบวนการออกแบบแอปไปใช้แก้ปญัหา
ในโรงเรียนหรือชุมชนได้ บันทึกน้ีจะคอยเตือนใหนั้กเรียนระดมความคิด วางแผน สร้างแอป
ต้นแบบ และประเมินแนวคิดสําหรับแอปของตน ก่อนท่ีจะปิดท้ายด้วยการนําเสนอผลงาน
แอปต้นแบบ ดาวน์โหลดบันทึกการออกแบบแอป   

คู่มือการแสดงผลงานแอป 

สนับสนุนใหนั้กเรียนแบ่งปนัความสําเร็จในการเขียนโค้ดกับชุมชนในระดับท่ีกวา้งขึ้นผ่าน
กิจกรรมในชุมชน เช่น กิจกรรมสาธติโปรเจก็ต์หรือการแสดงผลงานแอป คู่มอืการแสดง
ผลงานแอปใหก้ารสนับสนุนในทางปฏิบัติเพ่ือช่วยคุณวางแผนและจดักิจกรรมการแสดง
ผลงาน ดาวน์โหลดคูม่อืการแสดงผลงานแอป  

แหล่งข้อมูลเพ่ิมเติม 
แหล่งข้อมูลเหล่าน้ีเพ่ิมโอกาสในการเรียนรู้ สร้างต้นแบบ และแชร์ความสามารถสําหรับผู้เขียนโค้ดไฟแรง ท้ังยังเปน็วธิท่ีีดีเย่ียมในการนําเสนอโลก
แหง่การเขียนโค้ดใหกั้บนักเรียน ไมว่า่จะเรียนจากท่ีใดก็ตาม 

http://apple.co/quickstartcode_TH
https://www.apple.com/th/education/docs/swift-club-playgrounds.pdf
http://apple.co/ecc-appjournal_TH
https://www.apple.com/th/education/docs/app-showcase-guide.pdf
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คู่มือท่ีทุกคนเข้าถึงได้ 
คู่มอืสําหรับนักเรียนและผู้สอน "ใครๆ ก็เขียนโค้ดได้" มกีารปรับแต่งมา
สําหรับ VoiceOver และประกอบด้วยวิดีโอคําบรรยายแทนเสียงและสื่อ
เสียงบรรยายภาพ แต่ละบทเรียนได้รับการออกแบบมาให้รวมเน้ือหา 
กิจกรรม และเซสช่ันการฝกึฝนท่ีทุกคนเข้าถึงได้เพ่ือช่วยใหผู้้เรียนทุกคน 
นําการเขียนโค้ดไปใช้ในชีวติจริงได้  

วิดีโอแนะนําเก่ียวกับ Swift Playgrounds และ VoiceOver 
ผู้สอนและนักเรียนสามารถดูวดีิโอแนะนําจากสถาบัน Hadley Institute for 
the Blind and Visually Impaired เพ่ือช่วยให้ทุกคนเร่ิมต้นใช้งาน Swift 
Playgrounds ด้วย VoiceOver ดูวิธีดาวน์โหลด Swift Playgrounds, 
ปรับตัวใหคุ้้นช้ินกับโลกปริศนา ใช้ตัวหมุนท่ีกําหนดเอง ปอ้นโค้ด และไข
ปริศนางา่ยๆดูคอลเลกช่ันวดีิโอได้ท่ีน่ี   

โลกปริศนาการเรียนรู้แบบสัมผัสของ Swift Playgrounds 
โลกปริศนาการเรียนรู้แบบสัมผัสมท้ัีงอักษรเบรลล์ภาษาอังกฤษ ข้อความ
แบบพิมพ์ขนาดใหญ่ และกราฟิกแบบพิมพ์นูน เพ่ือช่วยใหนั้กเรียนท่ีตาบอด
หรือสายตาเลือนรางเล่นปริศนาการเขียนโค้ดใน Swift Playgrounds ได้ 
ผู้สอนสามารถพิมพ์กราฟิกแบบสัมผัสด้วยตัวอักษรเบรลล์ของตัวเองหรือ
สัง่ทําฉบับพิมพ์ก็ได้ ดาวน์โหลดโลกปริศนาการเรียนรู้แบบสัมผัสด้านล่าง
สําหรับเวอร์ชัน PDF ของกราฟกิแบบสมัผัสพร้อมคําแนะนําเก่ียวกับวธิพิีมพ์
หรือสัง่ทําฉบับพิมพ์ใหนั้กเรียน ดาวน์โหลดโลกปริศนาการเรียนรูแ้บบสมัผัส   

แนวคิดการเขียนโค้ดในภาษามืออเมริกัน  
วดีิโอภาษามอือเมริกันท่ีเข้าถึงได้จะช่วยใหนั้กเรียนท่ีมปีญัหาด้านการได้ยิน
เข้าใจวิธกีารเขียนโค้ด คําบรรยายแทนเสียงและเน้ือหาในรูปแบบข้อความ
ออกแบบมาเพ่ือใหทุ้กคนเข้าใจเน้ือหาและสนุกกับการเรียน และคู่มอืผู้สอน 
"ใครๆ ก็เขยีนโค้ดไขปรศินาได้" ยังมวีดีิโอภาษามอือเมรกัินมากมายท่ีอธบิาย
แนวคิดการเขียนโค้ดอยู่ด้วย ดูคอลเลกช่ันวดีิโอได้ท่ีน่ี  

หลักสูตรสําหรับทุกคน 
ท่ี Apple เราเช่ือว่าทุกคนควรได้รับโอกาสท่ีจะสร้างสรรค์สิ่งท่ีจะเปล่ียนแปลงโลกใบน้ี เราได้เตรียมแหล่งข้อมูลท่ีทุกคนเข้าถึงได้ไว้สําหรับ
นักการศึกษาผู้ท่ีสอนนักเรียนท่ีมีความทุพพลภาพ เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้สัมผัสกับประสบการณ์การเขียนโค้ด

https://
developer.appl

e.com/asl-
videos/

https://hadley.edu/SwiftVideos.asp
https://www.apple.com/au/education/docs/tactile-puzzle-worlds-lighthouse.zip
https://developer.apple.com/asl-videos/
https://developer.apple.com/asl-videos/
https://developer.apple.com/asl-videos/
https://developer.apple.com/asl-videos/
https://developer.apple.com/asl-videos/
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ดาวน์โหลดแหล่งข้อมูลใครๆ ก็เขียนโค้ดได้ 

• แอป Swift Playgrounds สําหรับ iPad 
• แอป Swift Playgrounds สําหรับ Mac 
• ใครๆ ก็เขยีนโค้ดได้ ผู้เรียนระดับเร่ิมต้น 
• ใครๆ ก็เขียนโค้ดไขปริศนาได้ 
• คูม่อืผู้สอนใครๆ ก็เขยีนโค้ดไขปริศนาได้ 
• การผจญภัย “ใครๆ ก็เขยีนโค้ดได้” 
• คูม่อืผู้สอนสําหรับการผจญภัย “ใครๆ ก็เขียนโค้ดได้” 
• คู่มอืเร่ิมต้นแบบรวดเร็วสําหรับการเขียนโค้ด 
• ชุดคิท Swift Coding Club  
• บันทึกการออกแบบแอป 
• คูม่อืการแสดงผลงานแอป 

ดูเพ่ิมเติมเก่ียวกับแหล่งข้อมูลพัฒนาใน Swift 
"พัฒนาใน Swift" จะใหนั้กเรียนได้สัมผัสประสบการณ์จริงในการออกแบบ
และพัฒนาแอปด้วย Swift ใน Xcode เพ่ือเตรียมพร้อมในการก้าวสูก่ารศึกษา
ในระดับมหาวิทยาลัย อาชีพการงาน แม้กระท่ังการได้รับใบรับรองซ่ึง
เปน็ท่ียอมรับในอุตสาหกรรมการพัฒนาแอป 
• คูม่อืหลักสตูรพัฒนาใน Swift 
• หลักสตูรการเรียนรูร้ะดับมอือาชีพสําหรับ "พัฒนาใน Swift" ผ่าน Canvas 
• คอลเลกช่ันการสอนเขยีนโค้ดใน Apple Books 

สอนเขียนโค้ด 
หน้าน้ีบน apple.com มีข้อมูลเก่ียวกับการสอนเขียนโค้ด รวมถึงโปรแกรม
จาก Apple ท่ีจะสนับสนุนนักการศึกษาท่ีต้องการสอนผู้เรียนในทุกช่วงอายุ 
ต้ังแต่ผู้ท่ีเพ่ิงจะเร่ิมต้นจนไปถึงผู้ท่ีพร้อมรับประกาศนียบัตร Swift แล้ว
ดูเพ่ิมเติม   

Apple Teacher 
Apple Teacher คือโปรแกรมการเรียนรู้ระดับมอือาชีพท่ีกําหนดเวลาเรียน
เองได้และไม่มีค่าใช้จ่าย ซ่ึงผู้สอนสามารถเข้าใช้งานสื่อการเรียนรู้และ
เน้ือหาเก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีของ Apple ในด้านการศึกษาได้แบบไมจํ่ากัด 
ดูเพ่ิมเติม   

การเรียนรู้ระดับมืออาชีพของ Apple 
ผู้เช่ียวชาญการเรียนรู้ระดับมืออาชีพของ Apple จะมอบประสบการณ์
การเรียนรู้แบบลงมอืทําจริงอันน่าต่ืนตาต่ืนใจ ซ่ึงจะช่วยใหนั้กการศึกษา
พัฒนาแนวทางการเรียนการสอนท่ีเปน็นวตักรรมและดึงดูดนักเรียนเข้าสู่
การเรียนรู้ในเชิงลึกย่ิงขึ้นหากต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดส่งอีเมล
ไปท่ี sea_aels@apple.com 

การสนับสนุนนักการศึกษา 
เราพร้อมมอบประสบการณ์หลากหลายรปูแบบเพ่ือสนับสนุนนักการศึกษาและผู้ดูแลในการแจกจา่ย จดัการ และสอนด้วย  
Swift Playgrounds และผลิตภัณฑ์ของ Apple

http://itunes.apple.com/th/app/swift-playgrounds/id908519492?mt=8%5D
https://apps.apple.com/th/app/swift-playgrounds/id1496833156?mt=12
http://apple.co/code-early-learners_TH
https://books.apple.com/th/book/everyone-can-code-puzzles/id1496308003?itscg=edu&itsct=eccode_launch22_sc22_na_th
https://books.apple.com/th/book/everyone-can-code-puzzles-teacher-guide/id1496308008?itscg=edu&itsct=eccode_launch22_sc22_na_en-th
https://books.apple.com/th/book/id1540865061?itscg=edu&itsct=eccode_launch22_sc22_na_th
https://books.apple.com/th/book/id1540864828?itscg=edu&itsct=eccode_launch22_sc22_na_th
http://apple.co/quickstartcode_TH
https://www.apple.com/th/education/docs/swift-club-playgrounds.pdf
http://itunes.apple.com/th/app/swift-playgrounds/id908519492?mt=8%5D
http://apple.co/ecc-appjournal_TH
https://www.apple.com/th/education/docs/app-showcase-guide.pdf
https://www.apple.com/th/education/docs/develop-in-swift-curriculum-guide.pdf
https://appleeducation.catalog.instructure.com/courses/53455/enrollment/new
http://apple.co/teachingcode
https://www.apple.com/th/education/k12/teaching-code/
https://www.apple.com/th/education/k12/apple-teacher/?cid=pm-th-pdf-doc-edu-eccode-launch22
mailto:sea_aels@apple.com
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