
ใครๆ ก็เขียนโค้ดได้ 
Swift Coding Club



ยินดีต้อนรบัสู่ Swift Coding Club 
การเรียนเขยีนโค้ดจะสอนใหค้ณุรูจ้กัวธิแีก้ปญัหาและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์ 
แถมช่วยเนรมติไอเดียของคณุใหก้ลายเปน็จริงได้  

Swift Coding Club คือวธิเีรียนเขียนโค้ดและออกแบบแอปท่ีสนุกสนาน เพราะมกิีจกรรมต่างๆ 
ท่ีสร้างขึ้นมาเพ่ือ Swift ซ่ึงเปน็ภาษาสําหรับการเขียนโค้ดของ Apple ท่ีจะช่วยส่งเสริม 
การทํางานร่วมกันในขณะท่ีคุณเรียนเขียนโค้ด สร้างแอปต้นแบบ และคิดวา่โค้ดจะสร้างความ
แตกต่างใหกั้บโลกรอบๆ ตัวคุณได้อย่างไร 

และถึงคณุจะไมใ่ช่ครผูู้สอนหรือผู้เช่ียวชาญการเขยีนโค้ดก็สามารถจดัชมรม Swift Coding 
Club ได้ เพราะคณุสามารถศึกษาเน้ือหาต่างๆ ด้วยตัวเองเมื่อไหร่ก็ได้ หรือจะเรียนไปพร้อมกับ
สมาชิกชมรมคนอ่ืนก็ได้เช่นกัน และยังสามารถร่วมกันเฉลิมฉลองไอเดียและการออกแบบของ
ชมรม ด้วยการจดักิจกรรมการแสดงผลงานแอปในชุมชนของคณุได้ด้วย 

คู่มอืน้ีแบ่งออกเปน็ 3 ส่วนดังน้ี

เริ่มเลย เรียนรู้และนําไปใช้ เฉลิมฉลอง

แหล่งข้อมูลการเขียนโค้ด

ใครๆ ก็เขียนโค้ดได้  |  อายุ 5 ปข้ึีนไป 

ใช้โค้ด Swift เพ่ือเรียนรู้พ้ืนฐานการเขียน
โค้ดด้วย Swift Playgrounds บน iPad หรือ 
Mac ดูเพ่ิมเติม 

ยินดีต้อนรับ 

พัฒนาใน Swift | อายุ 14 ปข้ึีนไป 

เรียนรู้วธิพัีฒนาแอปใน Xcode บน Mac  
ดูเพ่ิมเติม 

ทุกสิ่งท่ีคุณจาํเปน็ต้อง
ใช้ในการต้ังชมรม 

Swift Coding Club

โมดูลและกิจกรรม
ต่างๆ สําหรับ
เซสช่ันในชมรม

แหล่งข้อมูลท่ีเปน็
ประโยชน์สําหรับการ
วางแผนและจดักิจกรรม

ในชุมชน

2

Swift Coding Clubs ออกแบบมาโดยใช้แหล่ง
ข้อมูลท่ีหลากหลายสําหรับการสอนเขียนโค้ด 
Apple นํานักเขียนโค้ดก้าวออกจากการเรียนรู้
ขั้นพ้ืนฐานมาสู่การสร้างแอปท่ีใช้งานได้จริง 

https://www.apple.com/th/education/k12/teaching-code/?cid=pm-th-pdf-doc-edu-eccode-launch22#everyone-can-code
https://www.apple.com/th/education/k12/teaching-code/?cid=pm-th-pdf-doc-edu-eccode-launch22#develop-in-swift


เริม่เลย 

1. ดูแหล่งข้อมูล "ใครๆ ก็เขียนโค้ดได้"  
"ใครๆ ก็เขียนโค้ดได้" แนะนําผู้เรียนเข้าสู่โลกของการเขียนโค้ดผ่านปริศนาแบบอินเทอร์แอ็คทีฟ ตัวการ์ตูนท่ีน่าสนุก และกิจกรรมท่ีดึงดูด  
ก่อนเร่ิมต้นออกแบบประสบการณ์ของชมรม คุณควรศึกษาแหล่งข้อมูล "ใครๆ ก็เขียนโค้ดได้" ด้านล่างน้ี 
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ดาวน์โหลดหลักสูตร "ใครๆ ก็เขียนโค้ดได้"  

Swift Playgrounds เปน็แอปฟรีท่ีจะช่วยใหก้ารเรียนรู ้Swift เปน็แบบ 
อินเทอร์แอ็คทีฟและสนุกสนาน ซ่ึงมาพร้อมคลังบทเรียนในตัวและ 
ชุดโปรเจก็ต์แอป

ดาวน์โหลดและศึกษา Swift Playgrounds  

คูม่อื "ใครๆ ก็เขยีนโค้ดได้" ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ เพ่ือใหค้วามรู้
เบ้ืองต้นเก่ียวกับแนวคิดของการเขยีนโค้ด เช่ือมโยงแนวคิดเหล่าน้ีเขา้
กับชีวติประจําวนั แล้วนําไปใช้โดยการไขปริศนาใน Swift Playgrounds

https://books.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewFeature?id=1488012731&mt=11&ls=1&itscg=edu&itsct=eccode_launch22_sc22_na_th
https://apps.apple.com/th/app/id908519492?itscg=edu&itsct=eccode_launch22app_sc22_na_th


3. จัดทําแผน 
เร่ืองท่ีต้องพิจารณามดัีงน้ี 

• สมาชิกชมรมมใีครบ้าง แต่ละคนสนใจเร่ืองอะไรบ้าง และ
แต่ละคนมปีระสบการณ์ในการเขียนโค้ดมาก่อนหรือไม ่
หรือเปน็มอืใหมเ่ลย 

• ชมรมจะนัดประชุมกันบ่อยแค่ไหน และหากคุณวางแผน
จะจดัซัมเมอร์แคมป ์จะมกิีจกรรมการเขียนโค้ดท้ังหมด 
ก่ีช่ัวโมง 

• ชมรมสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีอะไรได้บ้าง  

• เปา้หมายของชมรมคืออะไร 
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2. ตรวจสอบความพร้อมด้านเทคโนโลยี 
ในการจะทํากิจกรรมต่างๆ ในคู่มอืน้ีใหเ้สร็จสมบูรณ์ คุณจะต้องม ี
สิ่งต่อไปน้ี 

• iPad หรือ Mac ใช้อุปกรณ์ท่ีใช้ iPadOS 14.7 ขึ้นไป หรือ macOS 
11.5 ขึ้นไป ซ่ึงแนะนําวา่แต่ละคนควรมอุีปกรณ์เปน็ของตัวเอง 
แต่จะใช้เคร่ืองเดียวกันและช่วยกันเขียนโค้ดก็ได้ 

• แอป Swift Playgrounds 3.4.1 ข้ึนไป 
ดาวน์โหลด Swift Playgrounds สําหรับ iPad   
ดาวน์โหลด Swift Playgrounds สําหรับ Mac   

• คู่มือ "ใครๆ ก็เขียนโค้ดได้"  
ดาวน์โหลดใครๆ ก็เขียนโค้ดไขปริศนาได้   
ดาวน์โหลด "ใครๆ ก็เขียนโค้ดได้" การผจญภัย   (ไมบั่งคับ) 

ไปท่ี บริการช่วยเหลือของ Apple เพ่ือขอรับความช่วยเหลือ 
เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ของ Apple 

https://apps.apple.com/th/app/id908519492?itscg=edu&itsct=eccode_launch22app_sc22_na_th
https://apps.apple.com/th/app/swift-playgrounds/id1496833156?itscg=edu&itsct=eccode_launch22app_sc22_na_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/id1540865061?itscg=edu&itsct=eccode_launch22_sc22_na_th
https://support.apple.com/th-th/apps
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Swift Coding Club

โปสเตอร์ชมรม Swift Coding Club

สติกเกอร์ชมรม Swift Coding Club 

4. บอกต่อ 
บอกใหทุ้กคนรู้เก่ียวกับชมรม Swift Coding Club ลองดูไอเดียและสื่อต่างๆ สําหรับเชิญ
ชวนสมาชิกใหมใ่หม้าเข้าร่วมชมรมของคุณ 

• ประกาศเก่ียวกับชมรมของคุณ ใช้อีเมล โซเชียลมเีดีย เวบ็ ใบปลิว หรือวธิบีอกแบบ 
ปากต่อปากเพ่ือใหชุ้มชนของคุณรับรู้เก่ียวกับชมรมน้ี 

• จัดการประชุมเพ่ือให้ข้อมูล ถามผู้ท่ีน่าจะเข้าเปน็สมาชิกชมรมวา่สนใจเร่ืองอะไรบ้างและ
อยากสร้างโปรเจก็ต์แบบไหน พูดคุยเก่ียวกับไอเดียการจดักิจกรรมในชุมชน และสมาชิก
ชมรมจะมสี่วนร่วมได้อย่างไรบ้าง และคุณยังแชร์วดีิโอสัน้ๆ เก่ียวกับชมรมทางออนไลน์
ได้ด้วย 

สื่อต่อไปน้ีช่วยโปรโมทและจดัชมรม Swift Coding Club ในแบบท่ีคุณต้องการได้ 

• โปสเตอร์ ดาวน์โหลดเท็มเพลตน้ีได้ฟรี แล้วปรับแต่งโปสเตอร์ในแบบของคณุเอง จากน้ัน
พิมพ์และนําไปติด หรือจะสร้างโปสเตอร์แบบดิจทัิลแล้วแชร์ทางออนไลน์ก็ได้ และอย่าลืม
ระบุรายละเอียดวนัเวลาและสถานท่ีนัดหมายของชมรม รวมถึงวธิเีข้าร่วมด้วย 

• สติกเกอร์และเส้ือยืด ใช้ สติกเกอร์ชมรม Swift Coding Club เหล่าน้ี เพ่ือช่วยโปรโมท
ชมรม เสื้อยืดเหมาะสําหรับมอบใหส้มาชิกท่ีเข้าร่วมงานจดัแสดงแอป ดาวน์โหลด  
เท็มเพลตเสื้อยืดชมรม Swift Coding Club เพ่ือทําเสื้อยืดแจกใหส้มาชิก

เสื้อยืดชมรม Swift Coding Club
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http://education-static.apple.com/geo/th/coding-club-kit/posters_TH.zip
http://education-static.apple.com/geo/th/coding-club-kit/stickers_TH.zip
http://education-static.apple.com/geo/th/coding-club-kit/shirts_TH.zip


เคล็ดลับสําหรับหัวหน้าชมรม
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สร้างทีมผู้นํา การมสีมาชิกกลุ่มหน่ึงคอยเปน็ผู้นําในการทํากิจกรรมต่างๆ ใน
ชมรมจะช่วยใหทุ้กอย่างงา่ยขึ้น แถมยังสนุกขึ้นด้วย ลองดูวา่สมาชิกชมรมคน
ไหนมแีววเปน็หวัหน้าได้บ้าง และคุณอาจพิจารณาเพ่ิมเจา้หน้าท่ีประจาํชมรม
สําหรับการจดังาน การเขียนโค้ด การออกแบบแอป และอ่ืนๆ ด้วยก็ได้

เรียนรู้ไปด้วยกัน หวัหน้าชมรม ไมจ่าํเปน็
ต้องรู้ทุกเร่ือง เพราะหน้าท่ีของพวกเขา
คือช่วยสมาชิกศึกษาค้นควา้ด้วยตัวเอง
และพัฒนาทักษะการแก้ไขปญัหา รวมถึง
สนับสนุนใหส้มาชิกช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน

แชร์ไอเดีย สมาชิกบางคนอาจสนใจอยาก
พัฒนาเกม ในขณะท่ีคนอ่ืนอาจต้องการสร้าง
แอปเพ่ือช่วยเหลือผู้คน เรียนรู้เก่ียวกับ Swift 
หรือแมแ้ต่ควบคุมหุน่ยนต์ ลองคิดหาวธิใีห้
สมาชิกได้ทํางานร่วมกันในโปรเจก็ต์ท่ีต่างคน
ต่างก็สนใจดูซิ

จับคู่ให้เหมาะสม บางคร้ังสมาชิกท่ีเก่ง
กวา่อาจท้ิงคนอ่ืนไปไกล แบบไมเ่หน็
ฝุน่ ลองดูซิวา่มสีมาชิกคนไหนบ้างท่ี
สามารถจบัคู่กับมอืใหมเ่พ่ือช่วยกัน
เขียนโปรแกรมได้ เพราะการสอนคน
อ่ืนก็เปน็วธิกีารเรียนรู้ท่ียอดเย่ียมไม่
แพ้กัน 

ได้เวลาโชว์ของ กิจกรรมในชุมชนหรืองาน
จดัแสดงแอปเปน็วธิท่ีียอดเย่ียมในการ

โปรโมทชมรมของคุณ ตลอดจนไอเดียการ
ออกแบบและทักษะการเขียนโค้ดใหเ้พ่ือนๆ 
ครอบครัว ครอูาจารย์ รวมถึงชุมชน และยัง

อาจช่วยใหคุ้ณหาสมาชิกเพ่ิมได้ด้วย ดู 
เคล็ดลับการจดักิจกรรมในชุมชนหรืองานแสดง

แอปของคุณเองท่ีหน้า 11  



เรยีนรูแ้ละนําไปใช้ 

1. ศึกษา Swift Playgrounds 
สื่อสําหรับชมรมออกแบบมาโดยใช้ Swift Playgrounds ซ่ึงมาพร้อมคลังบทเรียนในตัวและชุดโปรเจก็ต์แอป เร่ิมต้นโดยการทําความคุ้นเคยกับ
เน้ือหาใน Swift Playgrounds และคุณสมบัติของแอป

เรียนรู้และนําไปใช้ 7
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เลือกตัวการ์ตูน 
ปรับแต่งประสบการณ์การใช้
งานในแบบคุณโดยการแตะตัว
การ์ตูนเพ่ือเลือกตัวอ่ืน

คําใบ้  
คุณสมบัติน้ีจะใหคํ้าแนะนําท่ีมปีระโยชน์ 
และถึงแมจ้ะมเีฉลยวธิไีขปริศนาในตอน
ท้ายสุดด้วย แต่คุณก็จะไมส่ามารถ 
คัดลอกวธิทํีามาวางเฉยๆ ได้ เพราะจะ
ต้องทําตามขั้นตอนจนจบแล้วเขียน
โค้ดด้วยตัวเองก่อนจงึจะผ่านไปต่อได้ 

ควบคุมความเร็ว 
เพ่ิมหรือลดความเร็วของโค้ด  

ไฮไลท์โค้ดในขณะท่ีรันโค้ด 
 ใช้ "เล่ือนไปตามโค้ดของฉัน" เพ่ือ
ไฮไลท์โค้ดแต่ละบรรทัดในขณะท่ี
รันโค้ดเพ่ือใหเ้ข้าใจได้ดีย่ิงขึ้นวา่

โค้ดน้ันทําอะไร 

เมนูหน้า 
แตะส่วนหวัของหน้าเพ่ือดู
หน้าสนามเด็กเล่นท้ังหมด 
แตะท่ีหน้าหรือใช้ลูกศรเพ่ือ
นําทางไปยังหน้าต่างๆ 

เรียนรู้และนําไปใช้

คลัง Snippet  
ไมต้่องพิมพ์ใหเ้มื่อย เพราะคุณ
สามารถแตะในแถบเคร่ืองมอื
เพ่ือเข้าถึงคลัง Snippet แล้ว
ลากโค้ดส่วนท่ีใช้บ่อยๆ มา

วางได้อย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติของ Swift Playgrounds
เคร่ืองมือ  
ใช้เมนูน้ีเพ่ือรีเซ็ตหน้า ถ่ายรปู 
สร้าง PDF หรือบันทึก
ภาพยนตร์ 



ไขปริศนาด้วยวิธท่ีีหลายหลาก แต่ละปริศนามทีางแก้
หลายวธิ ีหากสมาชิกคนไหนทําเสร็จก่อน ลองแนะนําให้
สมาชิกคิดหาวธิอ่ืีนๆ ในการไขปริศนาน้ัน เพราะการ
คิดอย่างยืดหยุ่นและการเปรียบเทียบวธิแีก้ปญัหา
หลายวธิจีะช่วยพัฒนาทักษะด้านการคิดเชิงวพิากษ์

แบ่งปริศนาเปน็ส่วนๆ ปริศนาอาจมี
ความซับซ้อน แต่ถ้าสมาชิกชมรมแบ่ง
ปริศนาออกเปน็ส่วนๆ ก็จะช่วยใหคิ้ด

วเิคราะหข์ั้นตอนการไขปริศนาท้ังหมดได้
งา่ยขึ้น และสามารถใช้แอป Pages หรือ
โน้ตเพ่ือวางแผนและเขียนขั้นตอนก่อน

ลงมอืพิมพ์โค้ดได้

เตรียมฝ่ายช่วยเหลือ จดัต้ังพ้ืนท่ี ท่ีม ี
ผู้เช่ียวชาญประจาํชมรมคอยใหค้วาม 

ช่วยเหลือสมาชิกคนอ่ืนๆ

เรียนรู้และนําไปใช้

เคล็ดลับสําหรับการเรียนรู้ด้วย Swift Playgrounds

9

ศึกษาปริศนาน้ันก่อน แนะนําใหส้มาชิก 
ชมรมซูมและหมุนโลกของ Byte ในแบบ Live View 
ไปเร่ือยๆ เพ่ือสํารวจอย่างละเอียดวา่จะต้องทํา
อะไรบ้างจงึจะไขปริศนาได้ อีกท้ังสมาชิกยัง
สามารถเปดิดูแบบเต็มหน้าจอโดยการแตะท่ี
เส้นแบ่งระหวา่ง 2 หน้าต่างค้าง

ไว ้แล้วลากไปทางซ้าย

จับคู่เขียนโปรแกรม ใหส้มาชิกชมรมลองช่วยกัน
ทํางานบน iPad หรือ Mac เคร่ืองเดียว โดย
สามารถช่วยกันคิดวธิไีขปริศนาและผลัดกัน
เขียนโค้ดได้

ใช้คุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง" Swift 
Playgrounds ทํางานร่วมกับคุณสมบัติการช่วยการ
เข้าถึงในตัวท่ีมาพร้อม macOS หรือ iPadOS ได้เปน็

อย่างดี ดังน้ัน ไมว่า่ใครก็สามารถเรียนเขียนโค้ดได้ ตัวอย่าง
เช่น ผู้เขียนโค้ดสามารถกลับสี ปรับสีบนหน้าจอใหเ้ปน็ระดับสีเทา 
และซูมเพ่ือปรับการมองเหน็ได้



2. เลือกโมดูลของคุณ 
สื่อสําหรับชมรมแบ่งออกเปน็โมดูลต่างๆ ท่ีผสมผสานกิจกรรมการเขียนโค้ดและการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ควบคู่กันไป แต่ละโมดูล 
ประกอบด้วยเซสช่ันท่ีใช้เวลา 1 ช่ัวโมง 12 เซสช่ัน และระบุธมีเฉพาะ รวมถึงระดับความเช่ียวชาญในการเขยีนโค้ด ในเซสช่ัน "เรียนรูแ้ละลองทํา" 
สมาชิกชมรมจะศึกษาแนวคิดหลักและนําไปใช้กับปริศนาและความท้าทายในการเขียนโค้ดภายใน Swift Playgrounds และในเซสช่ัน  
"นําไปใช้และเช่ือมโยง" พวกเขาจะพิจารณาถึงวธิท่ีีเราใช้โค้ดเพ่ือศึกษาไอเดียต่างๆ และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  จากน้ันจะนําทักษะ 
การเขียนโค้ดและการออกแบบไปใช้สร้างหรือออกแบบโปรเจก็ต์ใน Swift Playgrounds เพ่ือกลุ่มเปา้หมายเฉพาะ 

คุณจะพบคู่มอืสําหรับวทิยากรสําหรับแต่ละโมดูลในส่วนท่ี 2 ของเอกสารน้ี หรือใช้ลิงก์ด้านล่างเพ่ือศึกษาคู่มอืดังกล่าวได้ตอนน้ีเลย
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สร้างโปรเจ็กต์ 
สมาชิกชมรมฝกึฝนพ้ืนฐานการเขียนโค้ดใน  
"เรยีนรูว้ธิเีขยีนโค้ด 1" และ "เรยีนรูว้ธิเีขยีนโค้ด 2" ใน 
Swift Playgrounds ได้ พวกเขาจะนําทักษะใหม่ๆ  ไป
ใช้ในการออกแบบและสร้างสนามเด็กเล่นท่ีตอบ
สนองต่อกิจกรรมท่ีต้องใช้การสัมผัส ดูโมดูล  

ออกแบบแอป 
สมาชิกชมรมทํางานร่วมกันเพ่ือออกแบบแอปท่ีจะ
ช่วยแก้ปญัหาในชุมชนของตน พวกเขามสี่วนร่วมใน
ขั้นตอนการออกแบบท่ีแสดงใหเ้หน็ถึงวธิกีารระดม
ความคิด วางแผน สร้างต้นแบบ และประเมนิแอปของ
พวกเขาเอง ดูโมดูล 

ทายปญัหาเพ่ือนๆ 
สมาชิกชมรมจะเสรมิสรา้งทักษะท่ีพวกเขาพัฒนา
ขึ้นใน "สร้างโปรเจก็ต์" โดยการไขปริศนาท่ีท้าทาย
มากขึ้นใน "เรียนรูว้ธิเีขยีนโค้ด 1" และ "เรียนรูว้ธิี
เขยีนโค้ด 2" ใน Swift Playgrounds พวกเขาสร้าง
สนามเด็กเล่นท่ีร้องขอและตอบสนองต่อขอ้มูลผู้ใช้ 
ดูโมดูล  



2. รางวัลการออกแบบ การแข่งขันฉันท์มติรคือเคร่ืองสร้าง 
แรงจูงใจช้ันเย่ียม สร้างแรงบันดาลใจใหส้มาชิกชมรมด้วยการ 
มอบรางวลัเพ่ือยกย่องจุดเด่นด้านใดด้านหน่ึงในการเขยีนโค้ดและ 
การออกแบบ ตัวอย่างเช่น 
• วศิวกรรมดีเด่น 
• นวตักรรมดีเด่น 
• การออกแบบดีเด่น 
• การนําเสนอดีเด่น 

นอกจากน้ี คุณยังสนับสนุนใหผู้้ชมมสี่วนร่วมด้วยรางวลัขวญัใจ
มหาชนได้อีกทาง 

1. วางแผนงานจัดแสดงครั้งใหญ่กําหนดวนัและเชิญ
นักเรียน อาจารย์ ผู้ปกครอง และสมาชิกในชุมชนมาเข้าร่วม  

จดัสรรเวลาใหแ้ต่ละทีมนําเสนอโปรเจก็ต์ของตนและจดัเซสช่ัน
ถามตอบสัน้ๆ ด้วย แต่ถ้าคุณมกีลุ่มขนาดใหญ่ ก็แบ่งออกเปน็ 
2 รอบใหส้มาชิกชมรมดูการนําเสนอของกันและกันได้  

แนะนําใหป้ดิท้ายด้วยสไลด์โชวร์ปูถ่ายสนุกๆ จากแต่ละ 
เซสช่ันของชมรม 

คุณสามารถดาวน์โหลดและแก้ไข 
ประกาศนียบัตรน้ีเพ่ือมอบเปน็
รางวลัสําหรับด้านต่างๆ ได้

เฉลิมฉลอง 

กิจกรรมในชุมชนหรืองานแสดงแอป 
เปดิโอกาสใหผู้้คนในชุมชนมสี่วนร่วมในวงกวา้งขึ้น และศึกษาความเปน็ไปได้ท่ีโค้ดจะช่วยแก้ปญัหาท่ีเผชิญอยู่ในปจัจุบันโดยจดักิจกรรมใน
ชุมชนหรืองานแสดงแอป กิจกรรมเหล่าน้ียังเปน็วธิอัีนยอดเย่ียมในการแสดงความสามารถของสมาชิกชมรมอีกด้วย 
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http://education-static.apple.com/geo/th/coding-club-kit/playgrounds-certificate_TH.pdf


3. คัดเลือกผู้ตัดสินและท่ีปรึกษา ผู้ตัดสินและท่ีปรึกษาอาจเปน็
อาจารย์หรือเจา้หน้าท่ี อาจเปน็นักเรียนท่ีชํานาญด้านการเขียน
โค้ด ผู้เช่ียวชาญจากวงการนักพัฒนาหรือออกแบบ สมาชิก 
คณะกรรมการโรงเรียน หวัหน้าชุมชนในท้องถ่ิน หรือใครก็ตามท่ีจะได้
ประโยชน์จากไอเดียของโปรเจก็ต์น้ันๆ  

ผู้ตัดสินสามารถพบปะพูดคุยกับสมาชิกชมรมได้เลยโดยไมจ่าํเปน็
ต้องรอจนถึงวนัจดัแสดงผลงาน หรือคุณจะเชิญผู้ตัดสินมาเปน็
วทิยากรรับเชิญเพ่ือใหค้วามรู้ในขณะท่ีผู้เรียนอยู่ในขั้นตอนการ
ระดมสมองหรือวางแผนโปรเจก็ต์ก็ได้ 

4. แบ่งปนัและสร้างแรงบันดาลใจ คุณอาจบันทึกวดีิโองานนํา
เสนอเก็บไวก็้ได้ แล้วนําไปเผยแพร่ต่อใหค้นอ่ืนๆ ในชุมชนดู พร้อม
กับจดัทําวดีิโอไฮไลท์เพ่ือเปน็แรงบันดาลใจใหกั้บสมาชิกชมรม 
รุน่ต่อๆ ไป  

ลองดูแรงบันดาลใจและเคล็ดลับเพ่ิมเติมสําหรับกิจกรรมการ
แสดงผลงานแอปได้จากคู่มอืการแสดงผลงานแอป  

ดาวน์โหลดคู่มอืการแสดงผลงานแอป  

เฉลิมฉลอง 12

https://www.apple.com/th/education/docs/app-showcase-guide.pdf?cid=pm-th-pdf-doc-edu-eccode-launch22
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โมดูล Swift Coding Club 

ออกแบบแอปทายปญัหาเพ่ือนๆสรา้งโปรเจ็กต์



สรา้งโปรเจ็กต์



รูปทรง

ในเซสช่ันเหล่าน้ี สมาชิกชมรมจะฝกึฝนพ้ืนฐานการเขียนโค้ดโดยทํากิจกรรมสนุกๆ จากคู่มอื  
"ใครๆ ก็เขียนโค้ดไขปริศนาได้" พวกเขาจะฝกึเขียนโค้ดโดยไขปริศนาใน "เรียนรู้วธิเีขียนโค้ด 1" และ  
"เรยีนรูว้ธิเีขยีนโค้ด 2" ใน Swift Playgrounds และนําทักษะใหม่ๆ  ไปใช้ในการออกแบบและสร้างสนามเด็กเล่น 
ท่ีตอบสนองต่อกิจกรรมท่ีต้องใช้การสัมผัส 

ในเซสช่ัน "เรียนรู้และลองทํา" สมาชิกชมรมจะศึกษาแนวคิดหลักและนําไปใช้กับปริศนาและความท้าทายใน
การเขียนโค้ดภายใน Swift Playgrounds และในเซสช่ัน "นําไปใช้และเช่ือมโยง" พวกเขาจะเรียนรู้วธิใีช้โค้ด
เพ่ือศึกษาไอเดียต่างๆ และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  โดยในช่วงท้ายของเซสช่ัน ขอแนะนําใหคุ้ณจดักิจกรรม
ในชุมชนเพ่ือใหส้มาชิกชมรมได้สาธติโปรเจก็ต์ของพวกเขา  

กิจกรรมต่างๆ มหีมายเลขหน้าจากคู่มอื "ใครๆ ก็เขียนโค้ดไขปริศนาได้" กํากับอยู่ หากต้องการดูเพ่ิมเติม
เก่ียวกับแต่ละกิจกรรม เข้าถึงแหล่งข้อมูลเพ่ิมเติม และดูวธิช่ีวยเหลือหรือท้าทายสมาชิกชมรม ใหศึ้กษาใน 
คู่มอืผู้สอน "ใครๆ ก็เขียนโค้ดไขปริศนาได้" 

ภาพรวมของเซสช่ัน 

  เรียนรู้และลองทํา: 6 เซสช่ัน 

  นําไปใช้และเช่ือมโยง: 6 เซสช่ัน 

  กิจกรรมในชุมชน

สร้างโปรเจก็ต์ 16

แหล่งข้อมูล

เรียนรู้วิธเีขียนโค้ด 1

เรียนรู้วิธเีขียนโค้ด 2

สร้างโปรเจ็กต์ 
ภาพรวมของโมดูล

https://books.apple.com/th/book/everyone-can-code-puzzles-teacher-guide/id1496308008?itscg=edu&itsct=eccode_launch22_sc22_na_th
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คําส่ัง 
ศึกษาแนวคิดพ้ืนฐานของคําสัง่ ซ่ึงเปน็คําสัง่ท่ี
เฉพาะเจาะจงท่ีใช้สัง่คอมพิวเตอร์ เรียนรู้วธิี
เขียนโค้ดโดยใช้คําสัง่ตามลําดับ 

เรียนรู้: รับชมบทนําเก่ียวกับ คําสัง่ใน  
“เรียนรู้วธิเีขียนโค้ด 1" 
เล่นซ่อนหา (หน้า 3) 
ลองทํา: ไขปริศนาใน บท "คําสัง่" ใน  
"เรียนรู้วธิเีขียนโค้ด 1" (หน้า 4-10) 

เรียนรู้วิธเีขียนโค้ด 1  
คําส่ัง 
• บทนํา 
• การออกคําสัง่ 
• การเพ่ิมคําสัง่ใหม ่
• การสลับเปดิปดิสวติช์

For Loop 
ศึกษา For Loop และวธิท่ีีคุณจะทําใหโ้ค้ดมี
ประสิทธภิาพย่ิงขึ้นโดยใช้ฟังก์ช่ันและลูป  

เรียนรู้: รับชมบทนําเก่ียวกับ For Loop  
ใน "เรียนรู้วธิเีขียนโค้ด 1" 
ตัวสร้างแพทเทิร์น (หน้า 26) 
ลองทํา: ไขปริศนาใน บท "For Loops"  
ใน "เรียนรู้วธิเีขียนโค้ด 1"(หน้า 27–31) 

เรียนรู้วิธเีขียนโค้ด 1 
For Loop 
• บทนํา 
• การใช้ Loop 
• การใช้ Loop ทุกด้าน

ฟังก์ช่ัน 
เรียนรู้วธิสีร้างคําสัง่ของคุณเองโดยสร้าง 
ฟังก์ช่ัน และเรียกช่ือฟังก์ช่ันท่ีคุณเขียน  

เรียนรู้: รับชมบทนําเก่ียวกับ ฟังก์ช่ันใน  
"เรียนรู้วธิเีขียนโค้ด 1" 
ศิลปะการพับกระดาษ (หน้า 15) 
ลองทํา: ไขปริศนาใน บท "ฟังก์ช่ัน" ใน  
"เรียนรู้วธิเีขียนโค้ด 1" (หน้า 16–21) 

เรียนรู้วิธเีขียนโค้ด 1  
ฟังก์ช่ัน 
• บทนํา 
• การเขียนลักษณะการทํางานใหม ่
• การสร้างฟังก์ช่ันใหม ่
• รปูแบบการซ้อนโค้ด

1 2 3
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ตัวแปร 
เรียนรู้เก่ียวกับวธิท่ีีคอมพิวเตอร์จดัเก็บข้อมูล
โดยใช้ตัวแปร และวธิเีขียนโค้ดโดยใช้ตัวแปร 

เรียนรู้: รับชมบทนําเก่ียวกับ ตัวแปรใน  
"เรียนรู้วธิเีขียนโค้ด 2" 
NewsBot (หน้า 36) 
ลองทํา: ไขปริศนาใน บท "ตัวแปร" ใน  
"เรียนรู้วธิเีขียนโค้ด 1" (หน้า 37–40) 

เรียนรู้วิธเีขียนโค้ด 2  
ตัวแปร 
• บทนํา 
• คอยติดตามดู 

ออกแบบสําหรบักลุ่มเปา้หมาย 
พิจารณามุมมองของผู้ใช้ท่ีแตกต่างกัน  
และวธิอีอกแบบผลิตภัณฑ์สําหรับกลุ่ม 
เปา้หมายเฉพาะ 

เช่ือมโยง: มองดูจากมุมมองของคนอ่ืน  
(หน้า 58)

โค้ดท่ีทํางานผ่านเงื่อนไข 
ศึกษาตรรกะบูลีน และวธิเีขียนโค้ดท่ีทํางาน
ผ่านเงื่อนไข 

เรียนรู้: รับชมบทนําเก่ียวกับ โค้ดท่ีทํางาน 
ผ่านเงื่อนไขใน "เรียนรู้วธิเีขียนโค้ด 1" 
มคีนกล่าววา่ (หน้า 49) 
ลองทํา: ไขปริศนาในบท "โค้ดท่ีทํางาน 
ผ่านเงื่อนไข" ใน "เรียนรู้วธิเีขียนโค้ด 1"  
(หน้า 50–56) 

เรียนรู้วิธเีขียนโค้ด 1 
โค้ดท่ีทํางานผ่านเงื่อนไข 
• บทนํา 
• ตรวจสอบสวติช์ 
• ใช้ else if 
• โค้ดท่ีทํางานผ่านเงื่อนไข Loop 
• กําหนดฟังก์ช่ันท่ีอัจฉริยะกวา่

4 5 6
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ประเภทและการสร้างค่าเริม่ต้น 
เรียนรู้วธิอีธบิายประเภทและวธิสีร้างค่าเร่ิมต้น
ของประเภทในโค้ดของคุณ  

เรียนรู้: รับชมบทนําเก่ียวกับบท "ประเภทและ
การสร้างค่าเร่ิมต้น" ใน"เรียนรู้วธิเีขียนโค้ด 2" 
คุณภาพของการออกแบบท่ีดี (หน้า 62) 
ลองทํา: ไขปริศนาในบท "ประเภทและการสร้าง
ค่าเร่ิมต้น" ใน "เรียนรู้วธิเีขียนโค้ด 2"  
(หน้า 63–66) 

เรียนรู้วิธเีขียนโค้ด 2 
ประเภท 
• บทนํา 
• การปดิใช้งานประต ู

การสร้างค่าเริ่มต้น 
• บทนํา 
• สร้างค่าเร่ิมต้นของผู้เช่ียวชาญของคุณ 
• การใช้ช่ือแทนประเภทประเภทต่างๆ

รูปทรงแบบอินเทอร์แอ็คทีฟ  
ศึกษาสนามเด็กเล่น "รปูทรง" ในส่วน 
"หนังสือ" ของ Swift Playgrounds ซ่ึงเปน็จุด
เร่ิมต้นการพัฒนาโปรเจก็ต์ของคุณในเซสช่ัน
ต่อมา โดยทดลองกับหน้า "กราฟิกรปูทรง" 
และ "การแตะและการเคล่ือนไหว" และหาวา่
แต่ละส่วนของโค้ดทําอะไรได้บ้างและทําได้
อย่างไร ทํางานร่วมกันเปน็กลุ่มเพ่ือแสดง
รายการองค์ประกอบและฟังก์ช่ันด้านกราฟิกท่ี
คุณใช้งานได้ภายในหนังสือสนามเด็กเล่น  
"รปูทรง" 

รูปทรง 
• กราฟิกรปูทรง 
• การแตะและการเคล่ือนไหว 

สร้างโปรเจ็กต์รูปทรง 
ศึกษาวธิท่ีีคุณสามารถสร้างโปรเจก็ต์การ
ประสานงานร่วมกันระหวา่งมอืกับตาใน
หนังสือสนามเด็กเล่น "รปูทรง" ย้อนกลับไป
และเพ่ิมลงในรายการองค์ประกอบและฟังก์ช่ัน
ด้านกราฟิก  

นําไปใช้: สร้างโปรเจก็ต์การประสานงานร่วม
กันระหวา่งมอืกับตา (หน้า 67) 

รูปทรง 
• การแตะและการเคล่ือนไหว 

7 8 9
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สร้างโปรเจ็กต์ 
ทํางานเปน็คู่เพ่ือเขียนโค้ดไอเดียโปรเจก็ต์ใน
หน้า "การแตะและการเคล่ือนไหว" ของหนังสือ
สนามเด็กเล่น "รปูทรง" อ้างอิงภาพสเก็ตช์
ของคุณจากเซสช่ันล่าสุด 

รูปทรง 
• การแตะและการเคล่ือนไหว 

ออกแบบโปรเจ็กต์  
ระดมสมองเก่ียวกับโปรเจก็ต์อ่ืนๆ ท่ีคุณสร้าง
โดยใช้หนังสือสนามเด็กเล่น "รปูทรง" ได้ 
พิจารณาองค์ประกอบและฟังก์ช่ันด้านกราฟิก
ท่ีม ีรวมท้ังวธิตีอบสนองต่อความต้องการ
ของกลุ่มเปา้หมายเฉพาะ ร่วมกันศึกษาไอเดีย 
แล้วจบัคู่กันสเก็ตช์ภาพไอเดียด้ังเดิมท่ีแสดง
วธิท่ีีโปรเจก็ต์สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ของ
คุณ รวมถึงวธิอีอกแบบเพ่ือกลุ่มเปา้หมาย
เฉพาะ 

ประเมินโปรเจ็กต์ 
ทดสอบสนามเด็กเล่นกับเพ่ือนๆ ฝกึอธบิาย 
วธิกีารทํางานของโปรเจก็ต์พร้อมด้วยการ 
ตัดสนิใจในการออกแบบ เพ่ือเตรียมพร้อมสาํหรับ
การแชร์ผลงานสร้างสรรค์ของคณุท่ีกิจกรรมใน
ชุมชน 

รูปทรง 
• การแตะและการเคล่ือนไหว

กิจกรรมในชุมชน 
ฉลองความสําเร็จของชมรมท่ีกิจกรรมในชุมชน คุณสาธติโปรเจก็ต์ อธบิายกระบวนการออกแบบ และรับคําติชมจากชุมชนได้ 
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ทายปญัหาเพ่ือนๆ 
ภาพรวมของโมดลู 

ในโมดูลน้ี สมาชิกชมรมจะเสริมสร้างทักษะโดยทํากิจกรรมท่ีท้าทายเพ่ิมเติมในคู่มอื "ใครๆ ก็เขียนโค้ดไข
ปริศนาได้" พวกเขาจะฝกึเขียนโค้ดโดยไขปริศนาใน "เรียนรู้วธิเีขียนโค้ด 1" และ "เรียนรู้วธิเีขียนโค้ด 2" ใน 
Swift Playgrounds และนําทักษะขั้นสูงไปใช้พัฒนาสนามเด็กเล่นท่ีร้องขอและตอบสนองต่อข้อมูลผู้ใช้ 
โมดูลน้ีต้องใช้ความเข้าใจสําหรับสื่อในปริศนาบทท่ี 1-6 การจบโมดูล "สร้างโปรเจก็ต์" ของชมรม หรือ
พ้ืนความรู้ท่ีเทียบเท่า 

ในเซสช่ัน "เรียนรู้และลองทํา" สมาชิกชมรมจะศึกษาแนวคิดหลักและนําไปใช้กับปริศนาและความท้าทาย
ในการเขียนโค้ดภายใน Swift Playgrounds และในเซสช่ัน "นําไปใช้และเช่ือมโยง" พวกเขาจะเรียนรู้วธิใีช้
โค้ดเพ่ือศึกษาไอเดียต่างๆ และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  โดยในช่วงท้ายของเซสช่ัน ขอแนะนําใหคุ้ณจดั
กิจกรรมในชุมชนเพ่ือใหส้มาชิกชมรมได้สาธติโปรเจก็ต์ของพวกเขา  

กิจกรรมต่างๆ มหีมายเลขหน้าจากคู่มอื "ใครๆ ก็เขียนโค้ดไขปริศนาได้" กํากับอยู่ หากต้องการดู 
เพ่ิมเติมเก่ียวกับแต่ละกิจกรรม เข้าถึงแหล่งข้อมูลเพ่ิมเติม และดูวธิช่ีวยเหลือหรือท้าทายสมาชิกชมรม  
ใหศึ้กษาใน คู่มอืผู้สอน "ใครๆ ก็เขียนโค้ดไขปริศนาได้" 

ภาพรวมของเซสช่ัน 

เรียนรู้และลองทํา: 4 เซสช่ัน 

นําไปใช้และเช่ือมโยง: 8 เซสช่ัน 

กิจกรรมในชุมชน

เปา่ย้ิงฉุบ

คําตอบ
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แหล่งข้อมูล

เรียนรู้วิธเีขียนโค้ด 1

เรียนรู้วิธเีขียนโค้ด 2

https://books.apple.com/th/book/everyone-can-code-puzzles-teacher-guide/id1496308008?itscg=edu&itsct=eccode_launch22_sc22_na_th


ฟงัก์ช่ันท่ีมีพารามิเตอร ์
เรียนรู้วธิปีอ้นข้อมูลเพ่ิมเติมใหค้อมพิวเตอร์
โดยสร้างฟังก์ช่ันท่ีเฉพาะเจาะจงย่ิงขึ้นด้วย
พารามเิตอร์  

เรียนรู้: รับชมบทนําเก่ียวกับพารามเิตอร์ใน 
"เรียนรู้วธิเีขียนโค้ด 2" 
สูตรเพ่ือความสําเร็จ (หน้า 71) 
ลองทํา: ไขปริศนาในบท "พารามเิตอร์" ใน 
"เรียนรู้วธิเีขียนโค้ด 2"(หน้า 72–75) 

เรียนรู้วิธเีขียนโค้ด 2  
พารามิเตอร ์
• บทนํา 
• พัฒนาต่อไป
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1 ตัวดําเนินการตรรกะ 
เรียนรู้วธิเีขียนโค้ดลักษณะการทํางานท่ีเฉพาะ
เจาะจงเพ่ือตอบสนองบางเงื่อนไขโดยใช้ 
ตัวดําเนินการตรรกะ  

เรียนรู้: รับชมบทนําเก่ียวกับ "ตัวดําเนินการ
ตรรกะ" ใน "เรียนรู้วธิเีขียนโค้ด 1" 
มคีนกล่าววา่ รอบ 2 (หน้า 81) 
ลองทํา: ไขปริศนาในบท "ตัวดําเนินการ
ตรรกะ" ใน "เรียนรู้วธิเีขียนโค้ด 1"  
(หน้า 82–85) 

เรียนรู้วิธเีขียนโค้ด 1 
ตัวดําเนินการตรรกะ 
• บทนํา 
• ใช้ตัวดําเนินการ NOT 
• ตรวจสอบน่ี AND น่ัน 
• ตรวจสอบน่ี OR น่ัน

ออกแบบเกม 
ใช้สนามเด็กเล่น "เปา่ย้ิงฉุบ" ในส่วน "หนังสือ" 
ของ Swift Playgrounds เพ่ือออกแบบเกมรุ่นท่ี
ปรับปรงุใหม ่

นําไปใช้: สร้างเกมเปา่ย้ิงฉุบ (หน้า 76) 

เปา่ย้ิงฉุบ 
• การสร้างเกม 
• การแชร์โค้ด 
• การเพ่ิมการทํางาน 
• การแก้ไขคุณสมบัติ

2 3
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สร้างแบบทดสอบ 
รวบรวมความรู้เก่ียวกับตัวดําเนินการท่ีมี
เงื่อนไข ตัวแปร ฟังก์ช่ัน และฟังก์ช่ันท่ีมี
พารามเิตอร์เข้าด้วยกันเพ่ือสร้างแบบทดสอบ
ในสนามเด็กเล่น "คําตอบ" ในส่วน "หนังสือ" 
ของ Swift Playgrounds 

นําไปใช้: สร้างแบบทดสอบ (หน้า 86) 

คําตอบ 
• ข้อความ 
• ภาพรวม API 
• แบบทดสอบบ่งบอกความเปน็ตัวคุณ

While Loop 
เรียนรู้เก่ียวกับ While Loop และวธิใีช้เพ่ือวน 
ลูปกลุ่มโค้ดจนกวา่เงื่อนไขจะกลายเปน็จริง  

เรียนรู้: รับชมบทนําเก่ียวกับ While Loop ใน 
"เรียนรู้วธิเีขียนโค้ด 1" 

เกมในสนามเด็กเล่น (หน้า 90) 

ลองทํา: ไขปริศนาในบท "While Loop" ของ 
"เรียนรู้วธิเีขียนโค้ด 1"(หน้า 91–94) 

เรียนรู้วิธเีขียนโค้ด 1 
While Loops 
• บทนํา 
• รันโค้ด While… 
• สร้าง While Loop ท่ีอัจฉริยะกวา่ 
• Loop ซ้อน

ออกแบบโปรเจ็กต์แบบทดสอบ 
คิดไอเดียสําหรับแบบทดสอบในสนามเด็กเล่น
ของคุณเอง โดยต่อยอดจากหนังสือสนาม 
เด็กเล่น "คําตอบ" กําหนดวตัถุประสงค์ของ
แบบทดสอบ ศึกษาการออกแบบสําหรับแอป
แบบทดสอบ พิจารณากลุม่เปา้หมาย และสเก็ตช์
ไอเดียของคุณเอง 

4 5 6
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ปรับแบบทดสอบให้ดีข้ึน 
อัปเดตแบบทดสอบเดิมเพ่ือนําโหมดต่างๆ เข้า
สู่ While Loop ของคุณ คุณจะใช้ทักษะเหล่าน้ีใน
เซสช่ันหลังๆ เมื่อคุณเขียนโค้ดไอเดียโปรเจก็ต์
ของตัวเอง  

นําไปใช้: ปรับแบบทดสอบของคุณใหดี้ขึ้น 
(หน้า 95) 

คําตอบ 
• ข้อความ 
• ภาพรวม API 
• แบบทดสอบบ่งบอกความเปน็ตัวคุณ 

อาร์เรย์และการรีแฟคเตอร์ 
ในเซสช่ันน้ี สมาชิกชมรมจะเรียนรู้ทักษะด้าน 
เทคนิคใหม่ๆ  โดยใช้อาร์เรย์ แล้วใช้ทักษะเหล่าน้ัน 
เพ่ือรีแฟคเตอร์โค้ดของพวกเขา  

เรียนรู้: รับชมบทนําเก่ียวกับอาร์เรย์ใน  
"เรียนรู้วธิเีขียนโค้ด 2" 
ประเมนิผล (หน้า 99) 
ลองทํา: ไขปริศนาในบท "อาร์เรย์" ใน  
"เรียนรู้วธิเีขียนโค้ด 2"(หน้า 100–105) 

เรียนรู้วิธเีขียนโค้ด 2 
อาร์เรย์ 
• บทนํา 
• การจดัเก็บข้อมูล 
• การสํารวจการทําซcา 
• การซ้อนทับบล็อก 
• การจดัใหเ้รียบร้อย 
• การแก้ไขข้อผิดพลาดดัชนีอยู่นอกระยะ

เพ่ิมตัวเลือกในแบบทดสอบ 
อัปเดตสนามเด็กเล่นสําหรับแบบทดสอบเพ่ือใส่
รายการตัวเลือกต่างๆ และเร่ิมคิดถึงโปรเจก็ต์
ท่ีคุณจะสร้างขึ้นได้ด้วยรายการตัวเลือก 
เหล่าน้ัน  

นําไปใช้: เพ่ิมตัวเลือกในแบบทดสอบ 
(หน้า 106) 

คําตอบ 
• ข้อความ 
• ภาพรวม API 
• แบบทดสอบบ่งบอกความเปน็ตัวคุณ 

7 8 9

ทายปญัหาเพ่ือนๆ



สร้างโปรเจ็กต์ 
สร้างโปรเจก็ต์ของคุณเองในหนังสือสนาม
เด็กเล่น "คําตอบ" ใช้ไวร์เฟรมจากเซสช่ัน 
ก่อนหน้าเปน็แนวทาง 

คําตอบ 
• ข้อความ 
• ภาพรวม API 
• แบบทดสอบบ่งบอกความเปน็ตัวคุณ
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ออกแบบโปรเจ็กต์ใหม่ 
ระดมสมองเก่ียวกับโปรเจก็ต์อ่ืนๆ ท่ีคุณสร้าง
โดยใช้หนังสือสนามเด็กเล่น "คําตอบ" ได้ 
ศึกษาไอเดียต่างๆ ร่วมกัน แล้วแยกกันทํางาน
เพ่ือคิดหาไอเดีย ระบุวตัถุประสงค์และกลุ่ม 
เปา้หมาย แล้วสเก็ตช์ไวร์เฟรม 

ประเมินโปรเจ็กต์ 
ทดสอบสนามเด็กเล่นกับเพ่ือนๆ ฝกึอธบิาย 
วธิกีารทํางานของโปรเจก็ต์พร้อมด้วยการ
ตัดสนิใจในการออกแบบ เพ่ือเตรียมพร้อม 
สาํหรับการแชร์ผลงานสร้างสรรค์ของคณุท่ี
กิจกรรมในชุมชน  

คําตอบ 
• ข้อความ 
• ภาพรวม API 
• แบบทดสอบบ่งบอกความเปน็ตัวคุณ

กิจกรรมในชุมชน 
ฉลองความสําเร็จของชมรมท่ีกิจกรรมในชุมชน คุณสาธติโปรเจก็ต์ อธบิายกระบวนการออกแบบ และรับคําติชมจากชุมชนได้

10 11 12
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ออกแบบแอป
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บันทึกการออกแบบแอป

ในโมดูลน้ี สมาชิกชมรมจะทํางานร่วมกันเปน็ทีมเล็กๆ เพ่ือออกแบบแอปท่ีจะช่วยแก้ปญัหาในชุมชนของ
ตน พวกเขาจะได้รับคําแนะนําในขั้นตอนต่างๆ ของการออกแบบท่ีได้ระดมสมองหาไอเดียต่างๆ วางแผน
แอป สร้างต้นแบบการทํางานใน Keynote และประเมนิแอป 

เน้ือหาของกระบวนการออกแบบจะนําเสนอใน บันทึกการออกแบบแอป ท่ีช่วยสมาชิกชมรมบันทึกและ
ติดตามไอเดียในขณะท่ีพวกเขาเดินทางไปตามวงจรการออกแบบ ไอเดียคือการบันทึกกระบวนการเพ่ือ
ช่วยทําซcาและปรับปรงุโปรเจก็ต์แอปของพวกเขา นอกจากน้ียังเปน็ประโยชน์อย่างมากเพราะใช้เปน็ข้อมูล
อ้างอิงและจุดเร่ิมต้นสําหรับโปรเจก็ต์ต่างๆ ในอนาคตได้ด้วย  

โดยในช่วงท้ายของโมดูลน้ี ใหจ้ดัแสดงผลงานแอปเพ่ือยกย่องความช่างประดิษฐข์องสมาชิกชมรม 
ดาวน์โหลด คู่มอืการแสดงผลงานแอป สําหรับเคล็ดลับและแหล่งข้อมูลต่างๆ เพ่ือวางแผนกิจกรรม 
ของคุณ 

ภาพรวมของเซสช่ัน 

ระดมสมอง: 2 เซสช่ัน 

วางแผน: 2 เซสช่ัน 

สร้างต้นแบบ: 5 เซสช่ัน 

ประเมินผล: 3 เซสช่ัน 

แสดงผลงาน
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ออกแบบแอป 
ภาพรวมของโมดูล

แหล่งข้อมูล

https://education-static.apple.com/geo/th/coding-club-kit/appjournal.key?cid=pm-th-pdf-doc-edu-eccode-launch22
https://www.apple.com/th/education/docs/app-showcase-guide.pdf?cid=pm-th-pdf-doc-edu-eccode-launch22


ออกแบบแอป 29

ระดมสมอง 
ศึกษาไอเดียเก่ียวกับแอปเพ่ือจดัการกับสิง่ท่ี
คุณใหค้วามสําคัญและมุง่เน้นไปท่ีวตัถุประสงค์
และกลุ่มเปา้หมายของแอป 

ระดมสมอง 
• วตัถุประสงค์ 
• ไอเดีย 
• จุดสนใจ 

สร้างต้นแบบ 
ออกแบบอินเทอร์เฟซผู้ใช้ของแอป สร้าง 
สตอร่ีบอร์ดหน้าจอของคุณ และสร้าง 
ต้นแบบการทํางานของแอปใน Keynote 

สร้างต้นแบบ 
• สเก็ตช์ภาพหน้าจอ 
• สตอร่ีบอร์ด 
• ปรับแต่งลักษณะการทํางานของแอป 
• ออกแบบสไตล์ 
• สร้าง 
• ไอคอนและช่ือแอป

วางแผน 
พิจารณาวา่แอปของคุณจะต้องทําอะไรบ้าง
เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ ในขณะท่ีคุณศึกษา
คุณสมบัติของ iOS และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ
การยอมรับความแตกต่าง 

วางแผน 
• การดําเนินการของผู้ใช้ 
• อินพุตและสถานะแอป 
• เลือกคุณสมบัติ 
• การยอมรับความแตกต่าง

1–2 3–4 5–9
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การแสดงผลงานแอป 
แชร์ต้นแบบแอปของชมรมและนําเสนอกับชุมชนในวงกวา้งย่ิงขึ้นผ่านการแสดงผลงานแอป หาแรงบันดาลใจในการออกแบบและจดักิจกรรมของคุณได้ใน 
คู่มอืการแสดงผลงานแอป 
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   ประเมินผล 
นําเสนอไอเดียแอปและใหผู้้ใช้ทดสอบต้นแบบ
ของคุณ แล้วออกแบบซcาๆ เพ่ือตอบสนองต่อ
คําติชม  

ประเมินผล 
• การนําเสนอแอป 
• เตรียมพร้อม 
• การสังเกตการณ์

10–12

ออกแบบแอป

    

https://www.apple.com/th/education/docs/app-showcase-guide.pdf?cid=pm-th-pdf-doc-edu-eccode-launch22
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