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ส่ิงท่ีต้องมี

สวสัดี! ผมช่ือ Hopper เป็นตัวการ์ตูนใน Swift Playgrounds      
ช่ือของผมมาจาก Grace Hopper ผู้บุกเบิกวงการวทิยาการ  
คอมพิวเตอร์น่ันเอง โดยทุกปีจะมกีารจดัสัปดาหแ์หง่การศึกษา  
ด้านวทิยาการคอมพิวเตอร์ขึ้นในช่วงต้นเดือนธนัวาคมเพ่ือ

เป็นการเฉลิมฉลองเน่ืองในวนัเกิดของเธอ และเพ่ือเป็นเกียรติแก่
บุคคลท่านน้ี อย่าลืมเปล่ียนตัวการ์ตูนใน Swift Playgrounds เป็น 

Hopper ด้วยนะครับ เมื่อเร่ิมไขปริศนา ใหแ้ตะท่ี Byte แล้วก็  
เชิญผมเข้ามาในโลกแหง่การเขียนโค้ดของคุณได้เลย

ยินดีต้อนรบั 
ฉลองสัปดาหแ์หง่การศึกษาด้านวทิยาการคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนหรือกลุ่มชุมชนของคุณ
โดยจดักิจกรรม Hour of Code ของคุณเองด้วย iPad 

คู่มอืผู้อํานวยการสอนเล่มน้ีจะช่วยใหทุ้กคนสามารถจดักิจกรรมและมอบประสบการณ์  
Hour of Code ด้วยกิจกรรมจากหลักสูตร "ใครๆ ก็เขียนโค้ดได้" โดยใช้ Swift Playgrounds 
ซ่ึงเป็นแอพฟรีใน iPad ท่ีจะทําใหก้ารเรียนเขียนโค้ดเบ้ืองต้นเต็มไปด้วยความสนุกในแบบ 
อินเทอร์แอ็คทีฟ โดยผู้เข้าร่วมอายุต้ังแต่ 11 ปีขึ้นไปจะได้ใช้โค้ดจริงๆ ในการไขปริศนาและ
ควบคุมตัวการ์ตูนได้งา่ยๆ ด้วยการแตะเพียงคร้ังเดียว 

สําหรับเด็กนักเรียนท่ีอายุน้อยกวา่น้ัน เราได้จดัเตรียมข้อมูลและลิงก์ไปยังกิจกรรม  
Hour of Code แบบต่างๆ ท่ีใช้แอพสําหรับการเขยีนโค้ดรปูแบบบล็อค เช่น  
Minecraft: Education Edition, Hopscotch, Tynker และ codeSpark Academy 

Hour of Code เป็นโครงการความริเร่ิมระดับประเทศท่ีร่วมกันจดัขึ้นโดยสัปดาหแ์หง่ 
การศึกษาด้านวทิยาการคอมพิวเตอร์และ code.org ดูเพ่ิมเติมเก่ียวกับโครงการ  
Hour of Code ได้ท่ีน่ี

แนะนําใหแ้จก iPad ท่ีใช้ iOS 11 หรือใหมก่วา่ใหกั้บ  
ผู้เข้าร่วมแต่ละคน* หรือจะใหผู้้เข้าร่วมกิจกรรมใช้ 

iPad ร่วมกันและช่วยกันเขียนโค้ดก็ได้

แอพ Swift Playgrounds ดาวน์โหลดได้ท่ีน่ี

อุปกรณ์เสริม: จอภาพสําหรับแนะนําการทํากิจกรรมต่างๆ  
ใหผู้้เข้าอบรม

*ใช้ได้กับ iPad Air หรือใหมก่วา่, iPad mini 2 หรือใหมก่วา่ และ 
iPad Pro ทุกรุ่น

https://itunes.apple.com/us/app/swift-playgrounds/id908519492?mt=8
http://code.org
https://hourofcode.com/us
http://code.org
https://hourofcode.com/us
https://itunes.apple.com/us/app/swift-playgrounds/id908519492?mt=8
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ก่อนเร่ิมกิจกรรม 

1. วางแผนและส่งคําเชิญ 
• กําหนดวนัและหาสถานท่ีสําหรับจดักิจกรรม  
• แจง้ข่าวเก่ียวกับกิจกรรมน้ีใหค้รผูู้สอน ผู้ปกครอง และ  
ชุมชนของคุณรับทราบทางโซเชียลมเีดียโดยใช้แฮชแท็ก  
#HourOfCode หรือ #SwiftPlaygrounds 

• เชิญกลุ่มของคุณใหม้าเข้าร่วมกิจกรรม 
• ดูเคร่ืองมอือ่ืนๆ เพ่ือใช้โปรโมทกิจกรรม Hour of Code ของคุณ 

2. เตรียมพร้อม 
น่ีคือสิ่งต่างๆ ท่ีคุณทําได้เพ่ือเตรียมความพร้อมในช่วงก่อนถึงวนัจดั
กิจกรรม 

• ดูวดีิโอท่ีเป็นประโยชน์ต่อไปน้ี 
–  คําสั่ง 

–  ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับฟังก์ช่ันและ Loop 

–  รู้หรือไม ่คําใบ้ 

• ลองไขปริศนาชุดแรกๆ ในบท "การออกคําสั่ง",  
"ฟังก์ช่ัน" และ For Loop ของด่านท่ีช่ือ "สวสัดี Byte"  
ใน Swift Playgrounds 

https://hourofcode.com/us/promote
http://education-static.apple.com/swift-playgrounds/01A_commands2018.mov
http://education-static.apple.com/swift-playgrounds/03_functions-and-loops2018.mov
http://education-static.apple.com/swift-playgrounds/07B_Hints2018.mov
https://hourofcode.com/us/promote
http://education-static.apple.com/swift-playgrounds/01A_commands2018.mov
http://education-static.apple.com/swift-playgrounds/03_functions-and-loops2018.mov
http://education-static.apple.com/swift-playgrounds/07B_Hints2018.mov
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3. ต้ังค่า iPad 
เตรียม iPad ใหพ้ร้อมสําหรับกิจกรรม Hour of Code โดยทําตามขั้นตอนด้านล่างน้ี ถ้าคุณใช้  
iPad ของโรงเรียน ใหป้ระสานงานกับฝ่าย IT เพ่ือติดต้ังแอพ Swift Playgrounds  

ผู้เข้าร่วมท่ีใช้ iPad ของตัวเองจะต้องทําตามขั้นตอนต่อไปน้ีด้วยเช่นกันเพ่ือเตรียมพร้อมก่อนเร่ิมกิจกรรม 
1. ดาวน์โหลดแอพ Swift Playgrounds 
2. เปิดแอพ Swift Playgrounds  
3. ในหน้าจอ "Playground ของฉัน" ใหแ้ตะท่ี "ดูท้ังหมด" จากน้ัน แตะด่านท่ีช่ือ "สวสัดี Byte"  
4. แตะ "รับ" แล้วแตะเพ่ือเปิดสนามเด็กเล่นขึ้นมา

แตะด่าน  
"สวสัดี Byte"

https://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=908519492&mt=8&ls=1
https://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=908519492&mt=8&ls=1
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ขณะจัดกิจกรรม 

แนะนําเบ้ืองต้น (5 นาที) 
ต้อนรับกลุ่มของคุณเข้าสู่เซสช่ัน และใช้เวลาสักครู่ในการแนะนําการเขียนโค้ดและ Swift Playgrounds 
ย̂ากับผู้เข้าร่วมวา่ โค้ดคือตัวขับเคล่ือนสิ่งท่ีอยู่รอบตัวเราแทบจะทุกอย่าง เช่น เวลาท่ีอยากกินพิซซ่า  
โค้ดก็ช่วยคุณสั่งอาหารทางออนไลน์ และเมื่อใช้งานแอพโปรด โค้ดก็ช่วยคุณส่งข้อความ แชร์รปูภาพ 
หรือจะสลับใบหน้ากับแมวในรปูก็ทําได้  

พูดคุยกันในกลุ่มของคุณวา่ Hour of Code จดัขึ้นในสัปดาหแ์หง่การศึกษาด้านวทิยาการคอมพิวเตอร์
เน่ืองในวนัเกิดของ Grace Hopper ซ่ึงถือวา่เป็น "สตรีแหง่ซอฟต์แวร์คนแรก" พลเรือตรี ดร. Grace 
Hopper หรือท่ีรู้จกักันในช่ือ "Amazing Grace" เป็นนักคณิตศาสตร์ไฟแรง และเป็นหวัเร่ียวหวัแรงสําคัญ
ในการพัฒนาคอมไพเลอร์ตัวแรก หรือโปรแกรมสําหรับแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาเคร่ืองจกัรน่ันเอง 
เลือกเน้ือหาด้านล่างอันใดอันหน่ึงเพ่ือเน้นใหเ้หน็วา่ผลงานของเธอส่งผลต่อการเขียนโค้ดและวทิยาการ
คอมพิวเตอร์มากแค่ไหน จากน้ันพูดคุยกับนักเรียนวา่ผลงานน้ีมคีวามเก่ียวข้องอย่างไรกับโค้ด Swift 
ท่ีพวกเขาจะได้ใช้กันในวนัน้ี 

แนะนําเบ้ืองต้น (5 นาที) 

คําส่ังและลําดับขั้น (5 นาที) 

 
การออกคําส่ัง (15 นาที) 

 
ฟังก์ช่ัน (20 นาที)  

 
 
For Loop (10 นาที)  

สรุป (5 นาที)

ภาพรวมของกิจกรรม

การ์ตูนเร่ืองน้ีเป็นผลงานของ Pablo Stanley 
นักออกแบบมากประสบการณ์จาก InVision  
ซ่ึงจะมาเล่าเร่ืองราวชีวประวติัและผลงาน  
ความสําเร็จของ Grace Hopper

วดีิโอสั้นๆ จากพิพิธภัณฑ์ประวติัศาสตร์  
แหง่ชาติอเมริกันเร่ืองน้ีจะพาทุกคนไปรู้จกักับ
ผลงานเด่นๆ ของ Grace Hopper ในยุคบุกเบิก

http://www.stanleycolors.com/2014/12/story-grace-hopper-aka-amazing-grace/
https://www.youtube.com/watch?v=EG0Y8BfA4o0
http://www.stanleycolors.com/2014/12/story-grace-hopper-aka-amazing-grace/
https://www.youtube.com/watch?v=EG0Y8BfA4o0
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กิจกรรมอุ่นเคร่ือง: คําส่ังและลําดับขั้น (5 นาที) 
ช่วยใหผู้้เข้าร่วมเข้าใจแนวคิดเร่ืองคําสั่งและลําดับขั้น โดยผู้เข้าร่วมจะเป็นคนบอกคุณเองวา่ต้องทําอะไร 
ขอใหใ้นกลุ่มช่วยกันคิดวา่อยากใหคุ้ณทําอะไรท่ีต้องใช้คําสั่งหลายขั้นตอน เช่น อาจขอใหคุ้ณวาดรปู 
หน้าย้ิมบนกระดาน หรือกระโดดตบ 5 คร้ัง เป้าหมายของกิจกรรมน้ีคือการช่วยใหผู้้เข้าร่วมเข้าใจ  
เก่ียวกับระดับความละเอียดและความแมน่ยําท่ีจาํเป็นต้องมใีนการเขียนโค้ด 

ตัวอย่าง 
วาดรปูหน้าย้ิมบนกระดาน 

1. เดินไปท่ีกระดาน 
2. หยิบปากกาขึ้นมาโดยหนัปลายปากกาลง 
3. ถอดปลอกปากกาออก  
4. วาดรปูวงกลมบนกระดาน . . . และตามด้วย 
      ขั้นตอนต่อๆ ไป  

 
ใหผู้้เข้าร่วมตัดสินใจวา่อยากใหคุ้ณทําอะไรโดยไมบ่อกวา่สิ่งน้ันคืออะไร และหลังจากท่ีตัดสินใจได้แล้ว  
ผู้เข้าอบรมสามารถออกคําสั่งใหคุ้ณทําไปทีละขั้นตอน โดยท่ีคุณจะต้องทําตามขั้นตอนน้ันทุกอย่าง  
ถึงแมจ้ะดูไมค่่อยถูกต้องนักก็ตาม 

ก่อนเข้าสู่ช่วงของแอพ ใหพู้ดคุยกันในกลุ่มสั้นๆ เก่ียวกับกิจกรรมท่ีเพ่ิงทําไปวา่ ในแต่ละวนัเราทําอะไร
หลายๆ อย่างโดยไมทั่นคิดเก่ียวกับขั้นตอนท้ังหมดท่ีต้องใช้ในการทําสิ่งน้ันใหส้ําเร็จ ดังน้ันการสื่อสาร  
แต่ละขั้นตอนใหอี้กคนหน่ึงเข้าใจ หรือใหค้อมพิวเตอร์เข้าใจเมื่อเขียนโค้ด จงึเป็นเร่ืองท้าทาย  

ถามกลุ่มผู้เข้าร่วมดังน้ี  

• ประสบความสําเร็จกับคําสั่งท่ีใช้หรือไม ่ 
• จะปรับปรงุคําสั่งน้ันใหดี้ขึ้นได้อย่างไรบ้าง  
• เกิดเหตุการณ์ตลกๆ หรือพบปัญหากับคําสั่งท่ีใช้หรือไม ่ 
• จะหลีกเล่ียงปัญหาน้ันได้อย่างไร  

ตอนน้ีเราจะนําแนวคิดเหล่าน้ีไปใช้ในแอพ Swift Playgrounds

กระโดดตบ  

1. ยืนเท้าชิดกัน แขนแนบลําตัว  
2. กระโดดพร้อมกับยกแขนขึ้นเป็นรปูตัว V 
และลงสู่พ้ืนโดยใหเ้ท้าสองข้างแยกออก
จากกัน. . . และตามด้วยขั้นตอนต่อๆ ไป
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การออกคําส่ัง (15 นาที)  
แตะเพ่ือเปิดด่าน "สวสัดี Byte" ในแอพ Swift Playgrounds แล้วใหท้ั้งกลุ่มอ่านบทนําในบท "คําสั่ง"  
ไปด้วยกัน โดยบทนําจะอธบิายแนวคิดเก่ียวกับเร่ืองน้ีและเช่ีอมโยงเข้ากับชีวติประจาํวนั  

จากน้ันคอยใหคํ้าแนะนําในขณะท่ีผู้เข้าร่วมไขปริศนาท้ัง 4 ในบท "คําสั่ง" และบอกผู้เข้าร่วมวา่ ถึงจะ  
ไขปริศนาได้ไมค่รบในเวลาท่ีกําหนดก็ไมเ่ป็นไร  
• การออกคําสั่ง 
• การเพ่ิมคําสั่งใหม ่
• การสลับเปิดปิดสวติช์ 
• วธิใีช้ประตู 

กลับมารวมกลุ่มและทบทวนประสบการณ์ท่ีได้รับด้วยกัน 
• ผู้เข้าร่วมเขียนคําสั่งไปก่ีคําสั่ง  
• สามารถไขแต่ละปริศนาได้ก่ีวธิ ี
• ขอใหนั้กเรียนคิดถึงเกมดิจติอลท่ีเล่น แล้วบอกตัวอย่างคําสั่งท่ีใช้ในเกมน้ัน 
• การคิดแบบคอมพิวเตอร์เหมอืนหรือต่างกับการคิดแบบมนุษย์อย่างไร

แตะไอคอนสารบัญเพ่ือกลับไปท่ีบทนํา 
หรือข้ามไปท่ีหน้าอ่ืนๆ ในด่านน้ัน

ถึงแมว้า่ด่านน้ีจะช่ือ "สวสัดี 
Byte" แต่ผู้เข้าร่วมก็สามารถ  
เปล่ียนตัวการ์ตูนได้ ซ่ึงหน่ึงใน
น้ันก็คือผมเอง ผมช่ือ Hopper 
และช่ือของผมก็มาจาก Grace 
Hopper ดูวธิเีปล่ียนตัวการ์ตูน

จากในวดีิโอน้ีได้เลย  

http://education-static.apple.com/swift-playgrounds/01B_Choose_Character2018.mov
http://education-static.apple.com/swift-playgrounds/01B_Choose_Character2018.mov
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ฟังก์ช่ัน (20 นาที)  
อ่านเน้ือหาแต่ละหน้าในบทนําของบท "ฟังก์ช่ัน" ใน Swift Playgrounds จากน้ันอธบิายวา่  
ฟังก์ช่ันก็คือชุดคําสั่งท่ีจดักลุ่มไวด้้วยกันแล้วต้ังช่ือไว ้และเราสามารถสั่งใหชุ้ดคําสั่งน้ันทํางาน 
ได้ทุกเมื่อท่ีต้องการโดยใช้แค่ช่ือของฟังก์ช่ัน หรือพูดงา่ยๆ ก็คือ ฟังก์ช่ันช่วยใหเ้ราเขียนโค้ดได้ 
มปีระสิทธภิาพมากขึ้นน่ันเอง  

จากน้ันใหก้ลุ่มช่วยกันไขปริศนาท้ัง 3 ในบท "ฟังก์ช่ัน" โดยท่ีคุณไมต้่องใหคํ้าแนะนําใดๆ แล้วบอก 
ผู้เข้าร่วมวา่น่ีคือโอกาสท่ีจะได้ประยุกต์ใช้สิ่งท่ีเรียนรู้ไปโดยจะเลือกไขปริศนาด้วยตัวเอง หรือจบัคู่
ทํางานร่วมกันก็ได้  

• การเขียนลักษณะการทํางานใหม ่ 
• การสร้างฟังก์ช่ันใหม ่ 
• ช่องบันได  

กลับมารวมกลุ่มและทบทวนประสบการณ์ท่ีได้รับด้วยกัน  

• ควรสร้างฟังก์ช่ันเมื่อไหร่และด้วยเหตุผลอะไร  
• มฟีังก์ช่ันอะไรอีกบ้างท่ีเราใช้อยู่ทุกวนั 

For Loop (10 นาที) 
เปิดบทนําของ For Loop จากน้ันใหก้ลุ่มผู้เข้าร่วมเร่ิมเล่น  
"ลูปจมัเปอร์" โดยจะเล่นคนเดียวหรือจบัคู่กันก็ได้ 

กลับมารวมกลุ่มและทบทวนประสบการณ์ท่ีได้รับด้วยกัน  

• ควรสร้าง Loop เมื่อไหร่และด้วยเหตุผลอะไร 
• ในชีวติประจาํวนัของเราม ีLoop อ่ืนๆ อีกหรือไม่
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ฉันสนใจในเร่ืองของอนาคต
มากกวา่อดีตมาแต่ไหนแต่ไร1

ประโยคท่ีอันตรายท่ีสุดในภาษาหน่ึงๆ ก็คือ 
"เราเคยทําแบบน้ีมาตลอด"1

ขณะท่ี Grace Hopper 
ทํางานอยู่ในช้ันใต้ดินของ
เพนตากอน ออฟฟิศของเธอ
มธีงโจรสลัด Jolly Roger 

ประดับอยู่  

"มนุษย์เราแพ้การเปล่ียนแปลง 
เรามกัจะพูดวา่ 'ก็ฉันทําแบบน้ี
มาตลอด' แต่ฉันพยายามสู้กับ
ความคิดน้ัน และน่ันก็คือเหตุผลท่ี
ฉันแขวนนาcิกาท่ีเดินถอยหลังไว้

บนผนัง"1

1. คําพูดต่างๆ นํามาจาก Wikiquote
2. Grace Murray Hopper โดย Lynn Gilbert, Particular Passions: Talks With Women Who Have Shaped Our Times

ความอยากรู้อยากเหน็ของฉัน
ไมม่ท่ีีสิ้นสุด. . . ทุกคร้ังท่ีคุณแก้
ปัญหาได้ ก็จะเจออีกปัญหาหน่ึง

ตามติดกันมาทันที2

กิจกรรมเพ่ิมเติม (เลือกทําเพ่ิมได้, 10 นาที) 
หากคุณมเีวลามากกวา่หน่ึงช่ัวโมง หรืออยากหากิจกรรมเพ่ิมเติมใหก้ลุ่มได้ทํา ชวนใหนั้กเรียนเลือก
คําพูดหรือรปูภาพของ Grace Hopper ท่ีโดนใจมากท่ีสุด จากน้ันใหพ้วกเขาใช้แอพโน้ต, Pages หรือ 
Keynote เพ่ือวาดรปูประกอบคําพูดน้ัน และออกแบบภาพพ้ืนหลังใหมท่ี่จะใช้บนหน้าจอล็อค iPad ของ  
ตัวเองในช่วงสัปดาหแ์หง่การศึกษาด้านวทิยาการคอมพิวเตอร์

https://en.wikiquote.org/wiki/Grace_Hopper
https://stories.vassar.edu/2017/assets/images/170706-legacy-of-grace-hopper-hopperpdf.pdf
https://en.wikiquote.org/wiki/Grace_Hopper
https://stories.vassar.edu/2017/assets/images/170706-legacy-of-grace-hopper-hopperpdf.pdf
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สรุป (5 นาที) 
แสดงความยินดีกับกลุ่มของคุณท่ีทํากิจกรรม Hour of Code ด้วย Swift Playgrounds จนจบ โดยในช่วงท้ายของเซสช่ัน ใหคุ้ณแสดงวธิใีช้สารบัญเพ่ือ
ดูประกาศนียบัตรการสําเร็จหลักสูตร "สวสัดี Byte" ย̂ากับผู้เข้าร่วมวา่สามารถเรียนรู้เพ่ิมเติมได้อีกโดยการดาวน์โหลด Playground ช่ือ "เรียนรู้วธิเีขียนโค้ด" 
ตอนท่ี 1 และ 2 และสนับสนุนใหนั้กเรียนเขียนโค้ดต่อไปเร่ือยๆ เพ่ือท่ีวา่วนัหน่ึงพวกเขาจะสามารถสร้างแอพท่ีทําใหไ้อเดียของตัวเองเป็นจริงได้ 
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ตัวเลือกอ่ืนๆ ใน Swift Playgrounds 
หากกลุ่มของคุณคุ้นเคยกับ Byte และ "เรียนรู้วธิเีขียนโค้ด" ท้ังตอนท่ี 1 และ 2 แล้ว ยังมด่ีานอ่ืนๆ จาก Swift Playgrounds ท่ีสามารถนํามาใช้ใน Hour of Code ได้

เคร่ืองจักรเขียนโค้ดสุดอัศจรรย์ 
ลองดู "เคร่ืองจกัรเขียนโค้ดสุดอัศจรรย์"  
ด้วยกันเพ่ือเรียนรู้วา่เคร่ืองน้ีทําอะไรได้บ้าง 
และทํางานอย่างไร แต่เคร่ืองน้ียังมช้ิีนส่วน  
ไมค่รบ ดังน้ันโจทย์ของเราก็คือการใช้ตรรกะ
และทักษะการเขียนโค้ดขั้นพ้ืนฐาน อย่าง 
ฟังก์ช่ันและ Loop ในการคิดหาวธิสีร้างช้ินส่วน
ใหม่ๆ  สําหรับเคร่ืองน้ี เมื่อเล่นด่านน้ีจบ คุณก็
จะได้เคร่ืองท่ีกลับมาทํางานได้เต็มรปูแบบ  
พร้อมช้ินส่วนท่ีปรับแต่งได้อย่างครบถ้วน  
  

ผู้เข้าร่วมอาจพยายามสร้างช้ินส่วนจาํนวน
มากกวา่ท่ีต้องใช้จริงในหน้าแรกๆ โดยคุณ 
บอกใหข้้ามไปเลยได้หากจาํเป็น

จุดเร่ิมต้น "คําตอบ" 
คุณสามารถใช้จุดเร่ิมต้น "คําตอบ" เพ่ือสร้าง 
อะไรก็ได้ต้ังแต่คําถามประลองปัญญา ไปจนถึง 
แชทบอทแบบปัญญาประดิษฐ ์บอกใหนั้กเรียนลอง
พิมพ์ช่ือของตัวเองลงในหน้า "ข้อความ" จากน้ัน 
อธบิายวา่ "show" และ "ask" คือฟังก์ช่ัน และ 
ฟังก์ช่ันก็มผีลลัพธไ์ด้เช่นกัน ซ่ึงก็คือสิ่งท่ีคุณ  
เหน็ในหน้าจอแบบสดๆ ต่อมาในหน้า "ประเภท"  
นักเรียนสามารถทดลองใช้ฟังก์ช่ัน "show" และ 
"ask" ในแบบท่ีต่างออกไปได้  

เมื่อนักเรียนคุ้นเคยกับ "คําตอบ" แล้ว ใหนั้กเรียน
เขียนฟังก์ช่ัน "show" และ "ask" แบบต่างๆ  
ต่อกันเป็นชุดใหเ้พ่ือนคนอ่ืนได้ลองทํา โดย  
สามารถนําผลลัพธท่ี์ได้จากฟังก์ช่ันของตัวเอง
ไปใช้ในการแต่งเร่ืองราว เขียนบทสัมภาษณ์  
หรือเรียบเรียงเป็นชีวประวติัสั้นๆ ได้ 

อุปกรณ์เสริม 
การใช้อุปกรณ์เช่ือมต่อเป็นอีกวธิท่ีียอดเย่ียมใน  
การเปิดโอกาสใหนั้กเรียนได้ประยุกต์ใช้ทักษะ  
การเขียนโค้ด และเหน็โค้ดของตัวเองเป็นรปู  
เป็นร่างขึ้นมาในโลกจริง 

บริษัทผู้พัฒนาหุน่ยนต์และอุปกรณ์ยอดนิยม  
หลายรายมคีอนเทนต์ Swift Playgrounds ท่ี  
มาพร้อม Playground สนุกๆ มากมาย โดยผู้ใช้  
สามารถปรับแต่งและควบคุมอุปกรณ์เสริมเพ่ือ 
การเรียนรู้ท่ีเป็นท่ีรู้จกั เช่น Sphero, Meebot, 
Wonder Workshop Dash และอีกมากมายได้
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Hour of Code สําหรับผู้เรียนรุ่นเยาว ์
หากคุณต้องการจดั Hour of Code กับนักเรียนช้ันประถมหรืออยากดูตัวเลือกอ่ืนๆ ท่ีใช้ร่วมกับแอพบน iPad แล้วละก็ ลองดูกิจกรรม Hour of Code ต่อไปน้ีได้เลย

Minecraft: Education Edition 
ในบทเรียนเบ้ืองต้นช่ือ Voyage Aquatic 3D นักเรียนจะได้สนุกกับ
การใช้คําสั่งต่างๆ ใน Code Builder เพ่ือตกแต่งตู้ปลาขนาดยักษ์ 
และขยายพันธุส์ัตวท์ะเลนานาชนิด โดย Minecraft: Education 
Edition ใช้งานได้ท้ังบน iPad และอุปกรณ์ macOS และต้องใช้บัญชี
ของสถานศึกษา 
ดูเพ่ิมเติม >

Tynker 
บทเรียนการเขียนโค้ดท้ัง 12 บทน้ีส่งเสริมใหเ้ด็กๆ ได้ใช้ท้ัง 
จนิตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างเกมสนุกๆ  
เก่ียวกับสัตวเ์ล้ียง แสดงทักษะการทําอาหารด้วยสูตรอาหาร  
แบบอินเทอร์แอ็คทีฟ ลองออกแบบเร่ืองราววา่อยากเปล่ียนแปลง 
โลกใบน้ีอย่างไรบ้าง สร้างแบบจาํลองระบบสุริยะ หรือแมแ้ต่สร้างเกม
ของตัวเองก็ยังได้ 
ดูเพ่ิมเติม >

https://education.minecraft.net/cs/
https://education.minecraft.net/cs/
https://www.tynker.com/hour-of-code/teacher
https://www.tynker.com/hour-of-code/teacher
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codeSpark Academy 
นักเรียนสามารถต้ังโปรแกรมใหเ้จา้ Foos แสนน่ารักช่วยไขปริศนา ซ่ึง
เป็นการสอนแนวคิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐาน เช่น การจดัลําดับ
และ Loop หรือจะเร่ิมต้นจากโหมด "Create" ของ codeSpark Academy 
ก็ทําได้ โดยเกมท้ังสองชุดน้ีจะคอยใหคํ้าแนะนําไปทีละขั้นตอนเพ่ือช่วย
เด็กๆ สร้างและเขียนโค้ดใหกั้บวดีิโอเกมในสไตล์ Mario ด้วย  
อินเทอร์เฟซแบบไมม่ตัีวหนังสือเลย เรียกวา่เหมาะท้ังสําหรับ 
นักเขียนโค้ดมอืใหมแ่ละเด็กท่ีเพ่ิงหดัอ่านหนังสือ 

ดูเพ่ิมเติม >

Hopscotch 
นักเขียนโค้ดรุ่นเยาวส์ามารถเลือกบทเรียนแบบวดีิโอจากท้ังหมด 8 บท
เพ่ือสร้างเกมของตัวเองใน Hopscotch ซ่ึงเป็นเคร่ืองมอืเขียนโค้ดแบบ
ปลายเปิดท่ีเปิดโอกาสใหเ้ด็กๆ สร้างโปรแกรมอะไรก็ได้ตามจนิตนาการ 
โดยแต่ละโปรเจก็ต์มาพร้อมแผนการเรียน Hour of Code ท่ีครอบคลุม 
และนักเรียนสามารถต่อยอดด้วยหลักสูตร Get Started with Code  
เต็มรปูแบบ ซ่ึงจะอธบิายแนวคิดเร่ืองการเขียนโค้ดพร้อมแบบฝึกหดัท่ี  
ได้ลงมอืเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐานจริงๆ  

ดูเพ่ิมเติม >

https://www.codespark.com/hour-of-code
https://www.codespark.com/hour-of-code
https://www.gethopscotch.com/hour-of-code
https://www.gethopscotch.com/hour-of-code
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Swift Coding Club 
การจดักิจกรรม Hour of Code เป็นเพียงจุดเร่ิมต้นในเส้นทางการเขียนโค้ด เพราะยังมชุีดคิท Swift Coding Club ท่ีมาพร้อมกิจกรรมการเขียนโค้ดท่ีเรียนรู้  
ด้วยตนเองเมื่อไหร่ก็ได้อย่างยืดหยุ่น ซ่ึงจะคอยสนับสนุนใหส้มาชิกชมรมได้ออกแบบแอพของตัวเองด้วย และถึงคุณจะไมใ่ช่ครผูู้สอนหรือผู้เช่ียวชาญ 
การเขียนโค้ดก็สามารถจดัชมรม Swift Coding Club ได้ เพราะชุดคิทน้ีมคีรบทุกอย่างท่ีต้องใช้ในการจดัต้ังชมรม รวมถึงเคล็ดลับและกิจกรรมต่างๆ สําหรับ 
การออกแบบเซสช่ันในชมรม และแหล่งข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์สําหรับวางแผนและจดัแสดงแอพด้วย ดาวน์โหลดชุดคิท Swift Coding Club >

ชุดคิทการเขียนโค้ดแบบบล็อค  |  อายุ 8 ถึง 11 ปี 
เรียนรู้การเขียนโค้ดเบ้ืองต้นโดยใช้แอพท่ี  
นําเสนอด้วยภาพบน iPad 
 

ชุดคิท Swift Playgrounds  |  อายุ 11 ปีขึ้นไป 
ใช้โค้ด Swift เพ่ือเรียนรู้พ้ืนฐานการเขียนโค้ด  
ด้วย Swift Playgrounds บน iPad

ชุดคิท Xcode  |  อายุ 14 ปีขึ้นไป 
เรียนรู้วธิพัีฒนาแอพใน Xcode บน Mac

https://www.apple.com/education/docs/swift-code-club-kit.zip
https://www.apple.com/education/docs/swift-code-club-kit.zip
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ต่อยอดการเรียนรู้ 
หลักสูตร "ใครๆ ก็เขียนโค้ดได้" มแีหล่งข้อมูลสนุกๆ ท่ีจะช่วยสนับสนุนใหนั้กเขียนโค้ดก้าวจากการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานบน iPad มาสู่การพัฒนาแอพท่ีใช้งาน  
ได้จริงบน Mac นอกจากน้ียังม ีComprehensive Teacher Guides ท่ีจะช่วยใหอ้าจารย์สามารถนําการเขียนโค้ดมาสู่ช้ันเรียนด้วยบทเรียนท่ีสอดคล้องกับ
หลักสูตรท่ีจะอธบิายไปทีละขั้นตอน ซ่ึงเหมาะกับนักเรียนต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาลจนถึงมหาวทิยาลัย  

ดูแหล่งข้อมูล "ใครๆ ก็เขียนโค้ดได้" ท้ังหมด >

ดูเพ่ิมเติมเก่ียวกับหลักสูตร  
Get Started with Code >

ดูเพ่ิมเติมเก่ียวกับหลักสูตร 
Swift Playgrounds >

ดูเพ่ิมเติมเก่ียวกับหลักสูตร App 
Development with Swift >
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