รายละเอียดเบื้องต้นของโครงการ
1.ที่มาและความสาคัญ
Coding Thailand โดย สำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และ
สังคม ดำเนินโครงกำร Coding Thailand โดยแพลตฟอร์มนี้ depa ร่วมกับ Code.org (องค์กรไม่แสวงหำกำไร
จำกสหรั ฐ อเมริ กำ) และ ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ,กูเกิล ประเทศไทย และ อักษร เอ็ดดูเคชั่นเพื่อพั ฒ นำ
แพลตฟอร์ม ออนไลน์ระดับ ประเทศ เพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล และวิทยำกำรคอมพิว เตอร์
รวมถึงฝึกฝน กระบวนกำรคิด อย่ำงเป็นระบบ ต่อยอดควำมคิดสู่นวัตกรรมดิจิทัล อันเป็นรำกฐำนสำคัญในกำร
พั ฒ นำก ำลั ง คนดิ จิ ทั ล เพื่ อ พร้ อ มก้ ำ วสู่ ป ระเทศสั ง คมเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล อย่ ำ งเต็ ม รู ป แบบ แพลตฟอร์ ม
CodingThailand.org มีเนื้อหำกำรเรียนรู้ด้ำนวิทยำกำรคอมพิวเตอร์และกำรเขียนโปรแกรมเบื้องต้นแก่เยำวชน
ครู ผู้สอน และบุคคลทั่ วไป ที่มีควำมสนใจ Codingthailand.org ไม่เพียงแต่เป็นแพลตฟอร์มสำหรับกำรเรียนรู้
ด้ำนวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ ที่สำมำรถใช้เรียนรู้นอกห้องเรียน และเป็นเครื่องมือในกำรจัดกำรเรียน กำรสอนทั้งใน
รูปแบบกำรเรียนรู้ ที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำรเท่ำนั้น Coding Thailand ยังดำเนินกำรจัดกิจกรรมอย่ำง
ต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้เยำวชนและผู้ส นใจเริ่มต้นเรียนรู้และร่ว มกิจกรรมกับ Coding Thailand สำหรับกำร
ส่งเสริมกำรใช้แพลตฟอร์มในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในห้องเรียน สำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ( depa)
ร่ ว มกั บ เครื อ ข่ ำ ยมหำวิ ท ยำลั ย ครอบคลุ ม ทุ ก ภู มิ ภ ำค ได้ แ ก่ สถำบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ ำ เจ้ ำ คุ ณ ทหำร
ลำดกระบัง มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ มหำวิทยำลัยขอนแก่น มหำวิทยำลัยบูรพำ และ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
(วิทยำเขตปัตตำนี) ดำเนินกำรพัฒนำทักษะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จำนวน 3,400 คน จำก 2,000 โรงเรียน
ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และทักษะในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ และถ่ำยทอดควำมรู้ สู่
นักเรียนกว่ำ 210,000 คน นอกจำกนี้ depa ยังส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำพื้นที่ส่งเสริมนักประดิษฐ์ดิจิทัล (Maker
Space) ใน 200 โรงเรียนต้น แบบ เพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำและสนับสนุนกำรเข้ำถึงอุปกรณ์ Smart Device เพื่อ
ส่งเสริมกำรเรียนรู้ผ่ำนแพลตฟอร์ม Codingthailand.org และพัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนวิทยำกำรคอมพิวเตอร์และ
กำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมต่อไป
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2.วัตถุประสงค์ของ Coding Thailand (เดิม)
เพื่ อ พั ฒ นำแพลตฟอร์ ม ออนไลน์ codingthailand.org ที่ มี เ นื้ อ หำกำรเรี ย นกำรสอนด้ ำ นวิ ท ยำกำร
คอมพิวเตอร์ และกำรเขียนโปรแกรมเบื้องต้นแก่เยำวชน ตั้งแต่ระดั บประถมศึกษำจนถึง ระดับมัธยมปลำย เพื่อ
กำรรองรับกำรเรียนรู้และพัฒนำทักษะของเยำวชน ในยุคสังคม เศรษฐกิจดิจิทัล
3.กลุ่มเป้าหมาย
3.1

โรงเรียน ครู และอำจำรย์

3.2

เยำวชนตั้งแต่ระดับประถมศึกษำ จนถึง มัธยมปลำย

3.3

ผู้ปกครอง และ นิสิตนักศึกษำ

3.4

ประชำชนทั่วไป ที่สนใจ

4.กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่าน CodingThailand.org
4.1

Coding Thailand X BNK48 the Inspiration Series

4.2

Coding Thailand @ Digital Thailand Big Bang 2018

4.3

Coding Thailand Online Quiz & Challenge

4.4

Hour of Code Thailand 2018

4.5

depa Young Maker Space Development

4.6

Coding Thailand Training & Workshop for Teachers

5.ข้อเท็จจริง / ข้อจากัด
5.1

เนื้อหำกำรเรียนรู้ ของ CodingThailand ได้รับควำมร่วมมือจำก Code.org ภำยใต้เงื่อนไข

Creative Commons Attribution-NonCommercial-Share Alike 4.0 International Licenses โดยที่ผ่ำนมำ
มีกำรแปลพร้อมจัดเนื้อหำกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ชั้นประถมศึกษำที่ 1 - 4
5.2

แพลตฟอร์ม Coding Thailand ได้รับกำรพัฒนำและอยู่บน Azure Cloud

5.3

กำรสร้ำงควำมต่อเนื่องของกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกำรเข้ำใช้งำนแพลตฟอร์ม ตลอดจนข้อจำกัด

ด้ำนกำรบำรุงรักษำแพลตฟอร์มให้ดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง
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6.ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจำกโรงเรียน ครูและอำจำรย์ ผู้ใช้ในห้องเรียน
6.1 พัฒนำเนื้อหำกำรเรียนรู้สำหรับระดับชั้นอื่นๆ เพิ่มเติม ตั้งแต่ระดับประถมศึกษำที่ 5 - มัธยมศึกษำ
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
6.2 กำรเพิ่มกิจกรรม Functions & Features หรือ ชุมชนออนไลน์ทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อส่งเสริม
กำรเข้ำถึงและกำรเรียนรู้ผ่ำนแพลตฟอร์ม Coding Thailand
6.3 สร้ำงชุมชน สังคมออนไลน์ สำหรับคนรักโค้ดดิ้งเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิด หรือ โค้ดดิ้งในแบบใหม่ๆ
6.4 พัฒนำเนื้อหำกำรเรียนรู้ในระดับสูง
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