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พัฒนาใน Swift 
"พัฒนาใน Swift" เปน็หลักสตูรการเขยีนโค้ดท่ีครบถ้วนโดยเหมาะกับนักเรียนระดับมธัยมศึกษาปท่ีี 3  
เปน็ต้นไป หลักสูตรดังกล่าวจะช่วยเตรียมตัวใหนั้กเรียนมคีวามพร้อมสําหรับระดับ 
มหาวทิยาลัยหรือการประกอบอาชีพด้านการพัฒนาแอปโดยใช้การเขียนโปรแกรมภาษา Swift 
และยังเสริมด้วยหลักสูตรการเรียนรู้ระดับมอือาชีพแบบออนไลน์ฟรีสําหรับนักการศึกษา โดย 
Swift ออกแบบมาสําหรับ Mac ซ่ึงสามารถรองรับภาษาการเขียนโปรแกรมหลักได้ท้ังหมด  
จงึเปน็อุปกรณ์ท่ีเหมาะอย่างย่ิงต่อการสอนและการเรียนเขียนโค้ด 

ขณะท่ีนักเรียนก้าวจาก "พัฒนาใน Swift: การสํารวจ" หรือหลักการ AP® CS ไปสู่แนวความคิด
ขั้นสูงในความรู้พ้ืนฐานและคอลเลกช่ันข้อมูล พวกเขาจะได้ศึกษาการออกแบบและการสร้าง 
แอปท่ีทํางานได้อย่างสมบูรณ์แบบของตัวเอง และยังสามารถรับเครดิต AP® หรือใบรับรองท่ีได้
รับการยอมรับในอุตสาหกรรม และสําหรับการเขียนโค้ดนอกโรงเรียน สมุดงานออกแบบแอป 
คู่มอืการจดัแสดงแอป และ Swift Coding Club จะช่วยนักเรียนใหส้ามารถออกแบบ สร้าง
ต้นแบบ และเฉลิมฉลองไอเดียแอปของตัวเอง 
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เส้นทางหลักสูตรระดับมัธยม

การสํารวจหรอืหลักการ AP® CS 
180 ช่ัวโมง

ความรู้พ้ืนฐาน 
180 ช่ัวโมง

คอลเลกช่ันข้อมูล 
180 ช่ัวโมง

นักเรียนเรียนรู้แนวคิดการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ท่ีสําคัญ ซ่ึงสร้างรากฐานอันมัน่คงใน
การเขยีนโปรแกรมด้วย Swift พวกเขาจะได้เรียนรู้ 
เก่ียวกับผลท่ีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ 
แอปมต่ีอสังคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรมไปพร้อมๆ 
กับการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาแอป iOS หลักสูตร
หลักการ AP® CS จะช่วยเสริม "พัฒนาใน Swift:  
การสํารวจ" เพ่ือเตรียมนักเรียนใหพ้ร้อมรับ 
การทดสอบหลักการวทิยาการคอมพิวเตอร์ AP®

นักเรียนจะได้ฝกึฝนทักษะด้านการพัฒนาแอป iOS  
ขัน้พ้ืนฐานด้วย Swift พวกเขาจะได้ศึกษาแนวคิดและ 
หลักปฏิบัติท่ีโปรแกรมเมอร์ Swift ใช้ทกุวนัจนเช่ียวชาญ 
และสามารถทํางานกับซอร์ส Xcode และตัวแก้ไข UI ใน
ขัน้พ้ืนฐานได้อย่างคล่องแคล่ว นักเรียนจะสามารถ 
สรา้งแอป iOS ท่ีเปน็ไปตามแนวปฏิบัติมาตรฐาน  
ซ่ึงรวมถึงการใช้องค์ประกอบ UI ในคลัง เทคนิคเค้าโครง  
และอินเทอร์เฟซการนําทางท่ัวไป

นักเรียนจะได้เพ่ิมพูนความรู้และทักษะท่ีได้พัฒนาใน 
ความรู้พ้ืนฐานโดยต่อยอดงานเก่ียวกับการพัฒนาแอป 
iOS รวมถึงการสร้างแอปท่ีมคีวามซับซ้อนและ 
มคีวามสามารถมากขึ้น พวกเขาจะได้ทํางานกับข้อมูลจาก 
เซิร์ฟเวอร์และศึกษา API ของ iOS ใหม่ๆ  ท่ีมอบ 
ประสบการณ์แอปท่ีเต็มเปี่ ยมมากขึ้น รวมท้ังแสดง 
คอลเลกช่ันข้อมูลขนาดใหญ่ในหลากหลายรปูแบบ

   

หน่วยการเรียนรูท่ี้ 1: ค่าต่างๆ 
ตอนท่ี 1: ชมรมดูทีว ี
หน่วยการเรียนรูท่ี้ 2: อัลกอริทึม 
ตอนท่ี 2: ปาร์ต้ีชมภาพยนตร์ 
หน่วยการเรียนรูท่ี้ 3: การจดัระเบียบข้อมูล 
ตอนท่ี 3: การแชร์รปูภาพ 
หน่วยการเรียนรูท่ี้ 4: การสร้างแอป

หน่วยการเรียนรูท่ี้ 1: เร่ิมต้นการพัฒนาแอป 
หน่วยการเรียนรูท่ี้ 2: ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับ UIKit 
หน่วยการเรียนรูท่ี้ 3: การนําทางและเวร์ิกโฟลว์

หน่วยการเรียนรูท่ี้ 1: ตารางและความต่อเน่ือง 
หน่วยการเรียนรูท่ี้ 2: การทํางานกับเวบ็ 
หน่วยการเรียนรูท่ี้ 3: การแสดงข้อมูลขั้นสูง
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เส้นทางหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา

การสํารวจ 
หน่ึงภาคเรียน

ความรู้พ้ืนฐาน 
หน่ึงภาคเรียน

คอลเลกช่ันข้อมูล 
หน่ึงภาคเรียน

นักเรียนเรียนรู้แนวคิดการเขียนโปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ท่ีสําคัญ ซ่ึงสร้างรากฐานอันมัน่คงใน 
การเขยีนโปรแกรมด้วย Swift พวกเขาจะได้เรียนรู้ 
เก่ียวกับผลท่ีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ 
แอปมต่ีอสังคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรมไปพร้อมๆ 
กับการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาแอป iOS

นักเรียนจะได้ฝกึฝนทักษะด้านการพัฒนาแอป iOS  
ขัน้พ้ืนฐานด้วย Swift พวกเขาจะได้ฝกึฝนแนวคิดสําคัญ
และหลักปฏิบัติท่ีโปรแกรมเมอร์ Swift ใช้ในแต่ละวนัจน
เช่ียวชาญ รวมท้ังสร้างความชํานาญพ้ืนฐานในซอร์ส
ของ Xcode และโปรแกรมแก้ไข UI นักเรียนจะสามารถ
สรา้งแอป iOS ท่ีเปน็ไปตามแนวปฏิบัติมาตรฐาน ซ่ึงรวม
ถึงการใช้องค์ประกอบ UI ในคลัง เทคนิคเค้าโครง  
และอินเทอร์เฟซการนําทางท่ัวไป

นักเรียนจะได้เพ่ิมพูนความรู้และทักษะท่ีได้พัฒนาใน
ความรู้พ้ืนฐานโดยต่อยอดงานเก่ียวกับการพัฒนา
แอป iOS รวมถึงการสร้างแอปท่ีมคีวามซับซ้อนและ 
มคีวามสามารถมากขึ้นพวกเขาจะได้ทํางานกับข้อมูล
จากเซิร์ฟเวอร์และศึกษา API ของ iOS ใหม่ๆ  ท่ีมอบ
ประสบการณ์แอปท่ีเต็มเปี่ ยมมากขึ้น รวมท้ังแสดง
คอลเลกช่ันข้อมูลขนาดใหญ่ในหลากหลายรปูแบบ

   

หน่วยการเรียนรูท่ี้ 1: ค่าต่างๆ 
ตอนท่ี 1: ชมรมดูทีว ี
หน่วยการเรียนรูท่ี้ 2: อัลกอริทึม 
ตอนท่ี 2: ปาร์ต้ีชมภาพยนตร์ 
หน่วยการเรียนรูท่ี้ 3: การจดัระเบียบข้อมูล 
ตอนท่ี 3: การแชร์รปูภาพ 
หน่วยการเรียนรูท่ี้ 4: การสร้างแอป

หน่วยการเรียนรูท่ี้ 1: เร่ิมต้นการพัฒนาแอป 
หน่วยการเรียนรูท่ี้ 2: ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับ UIKit 
หน่วยการเรียนรูท่ี้ 3: การนําทางและเวร์ิกโฟลว์

หน่วยการเรียนรูท่ี้ 1: ตารางและความต่อเน่ือง 
หน่วยการเรียนรูท่ี้ 2: การทํางานกับเวบ็ 
หน่วยการเรียนรูท่ี้ 3: การแสดงข้อมูลขั้นสูง
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*พร้อมใหเ้รียนในคอร์สหลักการ AP® CS "พัฒนาใน Swift" และ "พัฒนาใน Swift: การสํารวจ" เท่าน้ัน  

คุณสมบัติหลัก

Playgrounds ของ Xcode 
นักเรียนจะได้เรียนรู้แนวคิดการ
เขียนโปรแกรมขณะท่ีหดัเขียน
โค้ดใน Playgrounds ซ่ึงเปน็
สภาพแวดล้อมในการเขียนโค้ด
แบบอินเทอร์แอ็คทีฟท่ีพวกเขา
สามารถทดลองเขียนโค้ดและดู
ผลลัพธไ์ด้ในทันที

โปรเจ็กต์แอปท่ีมีคําแนะนํา 
เมื่อใช้ไฟล์โปรเจก็ต์ท่ีมมีาให ้
นักเรียนจะสามารถเรียนรู้
แนวคิดสําคัญต่างๆ ได้โดยไม่
ต้องสร้างแอปต้ังแต่แรก ส่วน
ภาพและวดีิโอประกอบจะท้าทาย
ใหพ้วกเขานําความรูไ้ปใช้

คําแนะนําทีละข้ันตอน 
คําแนะนําอย่างละเอียดพร้อมภาพ
และวดีิโอ จะช่วยแนะนํานักเรียน
ตลอดทุกขั้นตอนของการสร้าง
แอปใน Xcode

ส่วนเช่ือมโยงกับโลกจริง*  
ส่วนเช่ือมโยงกับโลกจริงท่ีม ี
ภาพประกอบจะทําใหนั้กเรียน 
สามารถสํารวจกิจกรรมประจาํวนั 
และเคร่ืองมอืต่างๆ ต้ังแต่การค้นหา 
บนเวบ็ไซต์และถ่ายรปู ไปจนถึง 
การโต้ตอบบนโซเชียลมเีดีย  
พร้อมท้ังศึกษาเทคโนโลยีท่ีอยู่ 
เบ้ืองหลังและผลกระทบท่ีมต่ีอ
สังคม
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หน่วยการเรียนรูท่ี้ 1: ค่าต่างๆ นักเรียนจะได้เรียนรู้เก่ียวกับบทเรียนพ้ืนฐานของ 
Swift ซ่ึงก็คือค่าท่ีไหลผ่านโค้ดของตนเอง เช่น ข้อความและตัวเลข อีกท้ังจะได้ศึกษา
วธิเีช่ือมโยงช่ือกับค่าต่างๆ โดยใช้ตัวแปร และปดิท้ายบทเรียนด้วยโปรเจก็ต์แอปเพ่ือ
แสดงรปูภาพ  

ตอนท่ี 1: ชมรมดูทีวี นักเรียนติดตามสมาชิกชมรมโทรทัศน์ขณะรอรายการโปรดซีซ่ัน
ใหม ่พวกเขาจะได้เรียนรู้วา่การค้นหาบนเวบ็ไซต์และการสมคัรบัญชีน้ันเช่ือมโยงกับ
ข้อมูลส่วนตัวของตนเอง รวมถึงรู้วา่ควรคํานึงถึงความเปน็ส่วนตัวระหวา่งการใช้ 
แอปอย่างไรบ้าง 

หน่วยการเรยีนรูท่ี้ 2: อัลกอรทึิม นักเรียนจะได้เรียนรูว้ธิวีางโครงสร้างโค้ดโดยใช้ 
ฟงัก์ช่ันในการสรปุงานท่ีเกิดขึ้นซ̀าๆ ใช้ชุดคําสัง่ if/else เพ่ือแสดงการตัดสนิใจ และศึกษา 
วธิกีารท่ี Swift ใช้ประเภทเพ่ือแยกแยะขอ้มูลชนิดต่างๆ โปรเจก็ต์ปดิท้ายคือแอป 
QuestionBot ท่ีตอบสนองต่อการนําเขา้ขอ้มูลจากคีย์บอร์ดโดยผู้ใช้ 

ตอนท่ี 2: ปารต้ี์ชมภาพยนตร์ เร่ืองราวของชมรมดูทีวยัีงดําเนินต่อไปขณะสมาชิก 
ชมรมสตรีมตอนหน่ึงขณะส่งข้อความหากัน นักเรียนจะได้ศึกษาวา่ข้อมูลถูกแสดง 
อย่างไรในอุปกรณ์ของตัวเองท่ีระดับตaาสุด และเคล่ือนท่ีไปท่ัวอินเทอร์เน็ตได้อย่างไร 
อีกท้ังยังได้เรียนรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับความปลอดภัยและความเปน็ส่วนตัวของข้อมูล 

หน่วยการเรียนรูท่ี้ 3: การจัดระเบียบข้อมูล นักเรียนจะได้สํารวจวธิสีร้างประเภทท่ี
กําหนดเองโดยใช้โครงสร้าง จดักลุม่รายการจํานวนมากใหอ้ยู่ในอาร์เรย์ และประมวลผล 
รายการเหล่าน้ันโดยใช้ลปู อีกท้ังยังได้เรียนรูว้า่ การแจงนับ แสดงชุดของค่าท่ีเก่ียวขอ้ง 
อย่างไร และในโปรเจก็ต์แอปท่ีตอนท้ายของหน่วยการเรียนรู้ พวกเขาจะได้สร้างเกม
แบบอินเทอร์แอคทีฟด้วยรปูทรงต่างๆ ท่ีมสีีสันสดใส 

ตอนท่ี 3: การแชร์รูปภาพ ชมรมดูทีวปีดิงานขณะสมาชิกชมรมแชร์รปูภาพของปาร์ต้ี
ชมภาพยนตร์บนโซเชียลมเีดีย นักเรียนจะได้ศึกษาเก่ียวกับการเปล่ียนข้อมูลอนาล็อก
ใหเ้ปน็ดิจทัิลและใช้การคํานวณแบบขนาน และเรียนรู้ผลลัพธจ์ากการแชร์ข้อมูล
ออนไลน์ 

หน่วยการเรียนรูท่ี้ 4: การสร้างแอปนักเรียนจะได้ฝกึฝนทักษะอย่างลึกซ้ึงย่ิงขึ้นใน 
Xcode และ Interface Builder ในโปรเจก็ต์ท่ีมคํีาแนะนําเพ่ือสร้างแอปต้ังแต่เร่ิมต้น 
พวกเขาจะได้เรียนรู้วธิเีพ่ิมองค์ประกอบอินเทอร์เฟซผู้ใช้ลงในหน้าจอ เช่ือมโยง 
องค์ประกอบเหล่าน้ันเขา้กับโค้ด และตอบสนองต่อเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้จากการโต้ตอบของ 
ผู้ใช้ พวกเขาใช้กระบวนการพัฒนาท่ีเพ่ิมขึ้นเพ่ือสร้างแอปทีละส่วน พร้อมทดสอบไป
ด้วยในขณะสร้าง แล้วจบหน่วยการเรียนรู้น้ีด้วยการใช้แอปการศึกษาท่ีมแีฟลชการ์ด
และโหมดควซิ

หลักสูตรการพัฒนาแอปของ Apple เร่ิมต้นด้วย "พัฒนาใน Swift: การสํารวจ" และหนังสือหลักการ AP CS เพ่ือช่วยใหนั้กเรียนได้เรียนรู้
แนวคิดการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีสําคัญและสร้างรากฐานอันมัน่คงในการเขียนโปรแกรมด้วย Swift  พวกเขาจะได้เรียนรู้เก่ียว
กับผลท่ีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และแอปมต่ีอสังคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรมไปพร้อมๆ กับการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาแอป 
iOS บทเรียนจะแนะนํานักเรียนเก่ียวกับกระบวนการออกแบบแอป ซ่ึงประกอบด้วยการระดมความคิด การวางแผน การสร้างต้นแบบ และ
การประเมนิแอปของตนเอง แมว้า่พวกเขากําลังพัฒนาทักษะเพ่ือท่ีจะแปลงตัวต้นแบบใหก้ลายเปน็แอปท่ีสมบูรณ์ แต่การออกแบบแอปก็
เปน็ทักษะท่ีสําคัญและช่วยใหนั้กเรียนได้เรียนรู้การเขียนโค้ด 

ในฐานะผู้ใหบ้ริการท่ีได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการของมหาวทิยาลัยในปกีารศึกษา 2021-2022 Apple ได้ต่อยอดคอร์สการสํารวจ
เพ่ือสร้างหลักการ AP® CS ซ่ึงรวมถึงแหล่งขอ้มูลเพ่ือเตรียมนักเรียนใหพ้ร้อมรับการทดสอบเร่ืองหลักการวทิยาการคอมพิวเตอร์ AP®  

ดาวน์โหลด: apple.co/developinswiftexplorations_TH  
ดาวน์โหลด: apple.co/developinswiftapcsp 

"พัฒนาใน Swift: การสํารวจ" และหลักการ AP® CS 

http://apple.co/developinswiftexplorations_TH
https://books.apple.com/book/id1581182719?itscg=edu&itsct=dis_Xcode13_sc22_na_enus
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หน่วยการเรียนรูท่ี้ 1: เริ่มต้นการพัฒนาแอป นักเรียนจะได้เรียนรู้เก่ียวกับพ้ืนฐาน
ของข้อมูล ตัวดําเนินการ และโฟลวก์ารควบคุมใน Swift รวมไปถึงเอกสารประกอบ 
การดีบ๊ัก, Xcode, การพัฒนาและรันแอป และ Interface Builder จากน้ันก็จะนําความรู้น้ี 
ไปใช้ในโปรเจก็ต์แบบมคํีาแนะนําท่ีช่ือ"Light" ซ่ึงนักเรียนจะได้สร้างแอปไฟฉายอย่าง
งา่ยๆ  

หน่วยการเรียนรูท่ี้ 2: ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับ UIKit นักเรียนจะได้ศึกษาเก่ียวกับ
สตริง ฟังก์ช่ัน โครงสร้าง คอลเลกช่ัน และลูปของ Swift ท้ังยังได้เรียนรู้เก่ียวกับ UIKit 
ซ่ึงใช้ดูและควบคุมระบบท่ีเปน็ส่วนหน่ึงของอินเทอร์เฟซผู้ใช้ และเรียนรู้เก่ียวกับวธิกีาร
แสดงข้อมูลโดยใช้เค้าโครงอัตโนมติั และมุมมองแบบสแต็ค โดยนักเรียนจะนําความรู้น้ี
ไปฝกึฝนในโปรเจก็ต์แบบมคํีาแนะนําท่ีช่ือ "Apple Pie" ซ่ึงเปน็การสร้างแอปเกมใบ้คํา  

หน่วยการเรียนรูท่ี้ 3: การนําทางและเวิร์กโฟลว์ นักเรียนจะได้ทําความรู้จกักับวธิี
การสร้างเวร์ิกโฟลวแ์บบงา่ยๆ และลําดับช้ันของการนําทางโดยใช้ตัวควบคุมการนํา
ทาง ตัวควบคุมแถบแท็บ และตัวเปล่ียนฉาก พร้อมๆ กับทดลองใช้เคร่ืองมอืท่ีทรงพลัง
สองอย่างของ Swift ได้แก่ ออปชันนัลและการแจงนับ จากน้ันจะนําความรู้น้ีไปฝกึฝน
ในโปรเจก็ต์แบบมคํีาแนะนําท่ีช่ือ "Personality Quiz" ซ่ึงเปน็แบบทดสอบเฉพาะบุคคลท่ี
จะเฉลยคําตอบสนุกๆ แก่ผู้ใช้งาน

ในคอร์สน้ี นักศึกษาจะได้สร้างทักษะการพัฒนาแอป iOS ขัน้พ้ืนฐาน นักเรียนจะได้ฝกึฝนแนวคิดสําคัญและหลักปฏิบัติของการเขยีน
โปรแกรมภาษา Swift ท่ีนักพัฒนาใช้ในแต่ละวนัจนเช่ียวชาญ รวมท้ังสร้างความชํานาญพ้ืนฐานในซอร์สของ Xcode และโปรแกรมแก้ไข UI  
นักเรียนจะสามารถใช้เฟรมเวร์ิก UIKit เพ่ือสร้างแอป iOS ท่ีเปน็ไปตามหลักปฏิบัติมาตรฐาน เช่น การใช้องค์ประกอบ UI ในคลัง และเทคนิค
เค้าโครง และอินเทอร์เฟซการนําทางท่ัวไป โปรเจก็ต์แอปท่ีมคํีาแนะนําท้ังสามน้ีจะช่วยนักเรียนสร้างแอปใน Xcode ต้ังแต่เร่ิมต้นผ่าน 
คําแนะนําแบบทีละขัน้ตอน Playground ใน Xcode จะช่วยใหนั้กเรียนได้เรียนรูแ้นวคิดการเขยีนโปรแกรมท่ีสําคัญ ในสภาพแวดล้อมการเขยีน 
โค้ดแบบอินเทอร์แอคทีฟ ท่ีใหพ้วกเขาได้ทดลองกับโค้ดและดูผลลัพธใ์นทันที นักเรียนยังจะได้เร่ิมต้นเสน้ทางการออกแบบแอป โดยใช้ 
สมุดงานออกแบบแอปเพ่ือกําหนด สร้างต้นแบบ และทดสอบไอเดียแอปของตนเองได้ ดาวน์โหลด:apple.co/developinswiftfundamentals_TH

พัฒนาใน Swift: ความรูพ้ื้นฐาน 

http://apple.co/developinswiftfundamentals_TH
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หน่วยการเรียนรูท่ี้ 1: ตารางและความต่อเน่ือง นักเรียนจะได้เรียนรู้เก่ียวกับมุมมอง
การเล่ือน มุมมองแบบตาราง และการสร้างหน้าจออินพุตท่ีมคีวามซับซ้อน ท้ังยังได้
ศึกษาวธิกีารบันทึกข้อมูล การแชร์ข้อมูลไปยังแอปอ่ืน และการทํางานกับรปูภาพใน
คลังรปูภาพของผู้ใช้งาน พวกเขาจะนําทักษะใหมเ่หล่าน้ี ไปใช้ในโปรเจก็ต์แบบม ี
คําแนะนําท่ีช่ือ "List" ซ่ึงเปน็แอปติดตามการทํางานท่ีช่วยใหผู้้ใช้งานสามารถเพ่ิม 
แก้ไข และลบรายการท่ีอยู่ในอินเทอร์เฟซผู้ใช้รปูแบบตารางท่ีคุ้นเคยได้  

หน่วยการเรยีนรูท่ี้ 2: การทํางานกับเว็บ นักเรียนจะได้เรียนรูเ้ก่ียวกับภาพเคล่ือนไหว 
การทํางานพร้อมกัน และการทํางานกับเวบ็ จากน้ันจะนําความรู้ใหมเ่หล่าน้ี ไปใช้ใน 
โปรเจก็ต์แบบมคํีาแนะนําท่ีช่ือ "Restaurant" ซ่ึงเปน็แอปรายการอาหารท่ีปรับแต่งเอง
ได้ ซ่ึงจะแสดงรายการอาหารท่ีมจีาํหน่ายในภัตตาคาร และผู้ใช้งานสามารถสัง่อาหาร
ได้ แอปน้ีจะใช้บริการบนเวบ็ท่ีช่วยใหนั้กเรียนออกแบบรายการอาหารของตัวเอง โดย
มรีายช่ืออาหารพร้อมภาพประกอบ 

หน่วยการเรียนรูท่ี้ 3: การแสดงข้อมูลข้ันสูง นักเรียนจะได้เรียนรู้วธิกีารใช้มุมมอง
คอลเลกช่ัน เพ่ือแสดงข้อมูลในโครงหน้าสองมติิท่ีปรับแต่งได้เต็มท่ี พวกเขายังจะได้
ค้นพบพลังของ Swift ท่ีเปดิกวา้ง และนําทักษะท้ังหมดมาใช้ร่วมกันในแอปท่ีจดัการชุด
ขอ้มูลท่ีซับซ้อน และนําเสนออินเทอร์เฟซท่ีปรับแต่งได้

นักเรียนจะได้เพ่ิมพูนความรู้และทักษะท่ีได้พัฒนาใน "พัฒนาใน Swift: ความรู้พ้ืนฐาน" โดยต่อยอดงานเก่ียวกับการพัฒนาแอป iOS รวม
ถึงการสร้างแอปท่ีมคีวามซับซ้อนและมคีวามสามารถมากขึ้น พวกเขาจะได้ทํางานกับข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ และได้ศึกษา API ใหมข่อง 
iOS ท่ีมอบประสบการณ์แอปท่ีเต็มเปี่ ยมมากขึ้น รวมท้ังแสดงคอลเลกช่ันข้อมูลขนาดใหญ่ในหลากหลายรปูแบบ โปรเจก็ต์แอปท่ีม ี
คําแนะนําท้ังสามน้ีจะช่วยนักเรียนสร้างแอปใน Xcode ต้ังแต่เร่ิมต้นผ่านคําแนะนําแบบทีละขัน้ตอน Playground ใน Xcode จะช่วยใหนั้กเรียนได้ 
เรียนรูแ้นวคิดการเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีสําคัญในสภาพแวดล้อมการเขยีนโค้ดแบบอินเทอร์แอคทีฟท่ีใหพ้วกเขาได้ทดลองกับโค้ด
และดูผลลัพธใ์นทันที ดาวน์โหลด: apple.co/developinswiftdatacollections 

พัฒนาใน Swift: คอลเลกช่ันข้อมูล 

https://books.apple.com/th/book/id1581183203?itscg=edu&itsct=dis_Xcode13_sc22_na_th
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การเรียนรู้แบบมืออาชีพทางออนไลน์ท่ีกําหนดความเร็วในการเรียนได้เองและ 
ไม่มีค่าใช้จ่าย 
"พัฒนาใน Swift: การสํารวจ" และคอร์สหลักการ AP® CS พร้อมใหเ้รียนผ่าน Canvas 
โดย Instructure ผู้เขา้อบรมจะได้เรียนความรูพ้ื้นฐานท่ีจาํเป็นในการสอน Swift และ 
Xcode จากผู้เช่ียวชาญด้านการศึกษาของ Apple โดยตรง ซ่ึงทําให้น่ีเป็นคอร์ส 
เบ้ืองต้นท่ีเหมาะสมสําหรับการสอน "พัฒนาใน Swift" ในทกุสภาพแวดล้อมทาง 
การศึกษา เรียนรูเ้พ่ิมเติมท่ี apple.co/developinswiftexplorationspl 

นําผู้เช่ียวชาญการเรียนรู้ระดับมืออาชีพของ Apple มาสู่โรงเรียนของคุณ 
สําหรับนักการศึกษาท่ีสนใจจะศึกษาต่อ ผู้เช่ียวชาญการเรียนรูร้ะดับมอือาชีพของ  
Apple จดัการฝกึอบรมแบบมสีว่นร่วมแบบหลายวนัท่ีออกแบบมาเพ่ือมอบประสบการณ์ 
เรียนรู้ท่ีได้ลงมอืปฏิบัติแบบเต็มอ่ิม เพ่ือช่วยใหค้รผูู้สอนพัฒนาแนวทางปฏิบัติ 
ในการสอนเชิงสร้างสรรค์ท่ีน่าสนใจสําหรับนักเรียน  

หากต้องการเรียนรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับการเรียนรู้แบบมอือาชีพของ Apple โปรดสง่ 
อีเมลไปท่ี AppleProfessionalLearning@apple.com 

การสอนเขียนโค้ดด้วย Apple  

เวลาท่ีสอนการเขียนโค้ด คุณไมไ่ด้แค่สอนภาษาเทคโนโลยีเท่าน้ัน แต่กําลังสอนแนวทางใหม่ๆ  ในการคิดและทําใหไ้อเดียต่างๆ กลายเปน็จริงอีกด้วย  
และ Apple มทีรัพยากรฟรีท่ีจะช่วยใหคุ้ณสามารถสอนเขียนโค้ดในช้ันเรียนได้ ไมว่า่คุณจะเพ่ิงเร่ิมต้นหรือพร้อมท่ีจะทําใหนั้กเรียนได้รับใบรับรองใน Swift 
ก็ตาม หลักสูตร "ใครๆ ก็เขียนโค้ดได้" จะแนะนําใหนั้กเรียนรู้จกัการเขียนโค้ดผ่านโลกของการไขปริศนาแบบอินเทอร์แอคทีฟและตัวการ์ตูนขี้เล่นด้วยแอป 
Swift Playground หลักสูตร "พัฒนาใน Swift" จะแนะนํานักเรียนใหรู้้จกัโลกของการพัฒนาแอปโดยการช่วยใหพ้วกเขาสามารถออกแบบและสร้างแอปท่ี
ทํางานได้สมบูรณ์แบบตามท่ีต้องการได้อย่างงา่ยดาย นอกจากน้ี Apple ยังช่วยสนับสนุนนักการศึกษาด้วยข้อเสนอด้านการเรียนรู้ระดับมอือาชีพ  
เพ่ือช่วยใหคุ้ณสามารถเร่ิมต้นสอน "ใครๆ ก็เขียนโค้ดได้" และ "พัฒนาใน Swift" ใหกั้บนักเรียน

http://apple.co/developinswiftexplorationspl
mailto:AppleProfessionalLearning@apple.com
https://www.apple.com/th/education/k12/teaching-code/#everyone-can-code?cid=pm-th-pdf-doc-edu-dis-xcode
https://www.apple.com/th/education/k12/teaching-code/#develop-in-swift?cid=pm-th-pdf-doc-edu-dis-xcode
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WITH SWIFT
Associate

การพัฒนาแอปด้วย Swift ระดับผู้ช่วย 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรืออุดมศึกษาท่ีสอบผ่านการพัฒนาแอปด้วย 
Swift ระดับผู้ช่วย จะมีความรู้เก่ียวกับผลกระทบของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
และแอปต่อสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม พร้อมเรียนรู้เร่ืองการพัฒนาแอป iOS 
การรับรองน้ีสอดคล้องกับคอร์ส "พัฒนาใน Swift: การสํารวจ"  

การพัฒนาแอปด้วย Swift ระดับผู้ใช้งานท่ีผ่านการรับรอง 
นักเรียนระดับอุดมศึกษาท่ีสอบผ่านการพัฒนาแอปด้วย Swift ระดับผู้ใช้งานท่ีผ่านการ
รับรอง จะมทัีกษะการพัฒนาแอป iOS ด้วย Swift ขั้นพ้ืนฐาน อีกท้ังยังมคีวามรู้เก่ียว
กับแนวความคิดและแนวปฏิบัติหลักท่ีโปรแกรมเมอร์ Swift มอือาชีพใช้ทุกวนั  
การรับรองน้ีสอดคล้องกับคอร์ส "พัฒนาใน Swift: ความรู้พ้ืนฐาน"

ใบรับรองการพัฒนาแอปด้วย Swift 

นักการศึกษาท่ีสอนเร่ืองการพัฒนาแอปด้วย Swift สามารถช่วยนักเรียนเตรียมพร้อมสําหรับอาชีพในระบบเศรษฐกิจแอปโดยการได้รับใบรับรองซ่ึง 
เปน็ท่ียอมรับในอุตสาหกรรม  ใบรับรองการพัฒนาแอปด้วย Swift จะรับรองความรูพ้ื้นฐานของ Swift, Xocde และเคร่ืองมอืการพัฒนาแอปท่ีรวมอยู่ในคอร์ส 
"พัฒนาใน Swift: การสํารวจ" และ "พัฒนาใน Swift: ความรูพ้ื้นฐาน" ซ่ึงเปน็คอร์สฟรี หลักจากท่ีสอบผ่านเร่ืองการพัฒนาแอปด้วย Swift แล้ว นักเรียนจะได้
ปา้ยดิจทัิลท่ีสามารถเพ่ิมลงในเรซูเม ่พอร์ตโฟลิโอ อีเมล หรือแชร์กับมอือาชีพและเครือขา่ยโซเชียลมเีดียได้ เรียนรูเ้พ่ิมเติม: certiport.com/apple

WITH SWIFT
Certified User

https://certiport.com/apple
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แหล่งข้อมูลเพ่ิมเติม

สมุดงานออกแบบแอป 
สมุดงานออกแบบแอปใช้เฟรมเวริก์การคิดงานออกแบบ
เพ่ือสอนนักเรียนเร่ืองการออกแบบแอป ซ่ึงเปน็ทักษะ 
พ้ืนฐานสําหรับการพัฒนาแอป iOS พวกเขาจะได้ศึกษา
เร่ืองความสมัพันธร์ะหวา่งการออกแบบแอปและการเขยีน
โค้ดใน Swift ผ่านแต่ละขัน้ตอนของวงจรการออกแบบแอป
เพ่ือเปล่ียนไอเดียแอปใหก้ลายเปน็จริง ดาวน์โหลด: 
apple.co/developinswiftappdesignworkbook_TH 

คู่มือการแสดงผลงานแอป 
ร่วมช่ืนชมความสามารถของนักเรียนโดยสนับสนุนให้
นักเรียนแบ่งปนัความสําเร็จในการเขียนโค้ดผ่าน 
กิจกรรมในชุมชน เช่น กิจกรรมสาธติโปรเจก็ต์หรือ 
การแสดงผลงานแอป โดยคู่มอืการแสดงผลงาน 
แอปจะใหก้ารสนับสนุนในทางปฏิบัติเพ่ือช่วยคุณจดั
กิจกรรมการแสดงผลงานแอปได้ท้ังแบบต่อหน้า  
หรือแบบเสมอืนจริง ดาวน์โหลด:  
apple.co/developinswiftappshowcaseguide_TH 

Swift Coding Club 
Swift Coding Clubs เปน็วธิท่ีีสนุกสนานในการออก 
แบบแอป โดยกิจกรรมต่างๆ ช่วยเสริมการเรียนรู้ 
แนวคิดการเขียนโปรแกรม Swift ใน Playground  
ของ Xcode บน Mac โดยนักเรียนจะได้ทํางานร่วมกับเพ่ือนๆ  
เพ่ือจดัทําต้นแบบแอป และได้ลองคิดวา่โค้ดดังกล่าวจะ
ช่วยเปล่ียนแปลงโลกรอบตัวใหดี้ย่ิงขึ้นได้อย่างไร 
ดาวน์โหลด: apple.co/swiftcodingclubxcode_TH

http://apple.co/developinswiftappdesignworkbook_TH
http://apple.co/developinswiftappshowcaseguide_TH
http://apple.co/swiftcodingclubxcode_TH
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AP เปน็เคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนของ College Board ซ่ึงนํามาใช้งานภายใต้สิทธิอ์นุญาต คุณสมบัติอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ คุณสมบัติบางประเภทอาจใช้ไมไ่ด้ในบางภูมภิาคหรือบางภาษา © 2021 Apple Inc. สงวนสทิธิท์กุประการ  
Apple, โลโก้ Apple, Mac, MacBook Air, Swift, โลโก้ Swift, Swift Playground และ Xcode เปน็เคร่ืองหมายการค้าของ Apple Inc. ซ่ึงจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืนๆ App Store เปน็เคร่ืองหมายบริการของ Apple Inc. ซ่ึงจดทะเบียนใน 

สหรฐัอเมรกิาและประเทศอ่ืนๆ IOS เปน็เคร่ืองหมายการค้าหรือเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนของ Cisco ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืนๆ และมกีารใช้ภายใต้สิทธิก์ารใช้งาน ช่ือสินค้าและบริษัทอ่ืนๆ ท่ีกล่าวถึง ณ ท่ีน้ีอาจเปน็เคร่ืองหมายการค้าของ 
บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ข้อมูลจาํเพาะของผลิตภัณฑ์เปล่ียนแปลงได้โดยไมต้่องแจง้ล่วงหน้า เอกสารน้ีมวีตัถุประสงค์ในการใหข้้อมูลเท่าน้ัน Apple จะไมรั่บผิดต่อผลท่ีเก่ียวเน่ืองมาจากการใช้งาน ธนัวาคม 2021


