


ยินดีต้อนรบัสู่ Swift Coding Club 
การเรียนเขียนโค้ดจะสอนใหคุ้ณรู้จกัวธิแีก้ปญัหาและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์ 
แถมช่วยเนรมติไอเดียของคุณใหก้ลายเปน็จริงได้  

Swift Coding Club คือวิธีเรียนเขียนโค้ดและออกแบบแอปท่ีสนุกสนาน เพราะมีกิจกรรม
ต่างๆ ท่ีสร้างขึ้นมาเพ่ือ Swift ซ่ึงเปน็ภาษาสําหรับการเขียนโค้ดของ Apple ท่ีจะช่วยส่งเสริม
การทํางานร่วมกันในขณะท่ีคุณเรียนเขียนโค้ด สร้างแอปต้นแบบ และคิดว่าโค้ดจะสร้าง
ความแตกต่างใหกั้บโลกรอบๆ ตัวคุณได้อย่างไร 

คุณไม่จาํเป็นต้องเป็นนักการศึกษาหรือโปรแกรมเมอร์ถึงจะสามารถดําเนินกิจกรรม 
ชมรม Swift Coding Club ได้ เพราะคณุสามารถศึกษาเน้ือหาต่างๆ ด้วยตัวเองเมื่อไหร่ก็ได้ หรือจะ 
เรียนไปพร้อมกับสมาชิกชมรมคนอ่ืนก็ได้เช่นกัน และยังสามารถร่วมกันเฉลิมฉลองไอเดียและ
การออกแบบของชมรม ด้วยการจดักิจกรรมการแสดงผลงานแอปในชุมชนของคณุได้ด้วย 

คู่มอืน้ีแบ่งออกเปน็ 3 ส่วนดังน้ี

เริ่มเลย เรียนรู้และนําไปใช้ เฉลิมฉลอง

แหล่งข้อมูลการเขียนโค้ด

ใครๆ ก็เขียนโค้ดได้  |  อายุ 10 ปข้ึีนไป 

ใช้โค้ด Swift เพ่ือเรียนรู้พ้ืนฐานการเขียน
โค้ดด้วย Swift Playgrounds บน iPad  
เรียนรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับ  
หลักสูตร "ใครๆ ก็เขียนโค้ดได้" >

ต้อนรับ 

พัฒนาใน Swift  |  อายุ 14 ปข้ึีนไป 

เรียนรู้วธิพัีฒนาแอปใน Xcode บน Mac 
เรียนรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับ 
ข้อเสนอ "พัฒนาใน Swift" >  

ทุกสิ่งท่ีคุณจาํเปน็ต้อง 
ใช้ในการต้ังชมรม  

Swift Coding Club

โมดูลและกิจกรรมต่างๆ 
สําหรับเซสช่ันชมรม

แหล่งข้อมูลท่ี 
เปน็ประโยชน์ 

สําหรับการวางแผนและ
จดักิจกรรมในชุมชน

2

Swift Coding Club ออกแบบมาโดยใช้
แหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายสําหรับการสอน
เขียนโค้ด Apple พานักเขียนโค้ดก้าวจาก
การเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานบน iPad มาสู่การสร้าง
แอปท่ีใช้งานได้จริงบน Mac 

เรียนรู้การเขียนโค้ดกับ Apple 

คุณไม่จาํเป็นต้องมีประสบการณ์เบ้ืองต้น
ก่อนท่ีจะศึกษาการสร้างแอปสําหรับแพลตฟอร์ม 
Apple เพราะหลักสูตรการพัฒนาแอปของ 
Apple ออกแบบมาใหง่้ายสําหรับทุกคนในการ
เขียนโค้ด Swift แบบเดียวกับมอือาชีพ ไมว่า่จะ
ใช้ในภาคการศึกษา ใช้เพ่ือการรับรองระดับมอื
อาชีพ หรือเพ่ือต่อยอดทักษะของคุณ  
เรียนรู้เพ่ิมเติม >

https://www.apple.com/th/education/k12/teaching-code/#develop-in-swift?cid=pm-th-pdf-doc-edu-dis-xcode
https://www.apple.com/th/education/k12/teaching-code/#everyone-can-code?cid=pm-th-pdf-doc-edu-dis-xcode
https://developer.apple.com/learn/curriculum/


เริม่เลย 

1. ศึกษาแหล่งข้อมูล "พัฒนาใน Swift"  
แหล่งข้อมูล "พัฒนาใน Swift" สอนคณุใหใ้ช้ Xcode บน Mac และ Swift ซ่ึงเปน็ภาษาการเขยีนโปรแกรมแบบโอเพ่นซอร์สท่ีทรงพลังและใช้งานงา่ย
ท่ีออกแบบโดย Apple ซ่ึงเป็นภาษาเดียวกับท่ีนักพัฒนามืออาชีพใช้เพ่ือสร้างแอปสําหรับ iOS, macOS, tvOS, iPadOS, watchOS และอ่ืนๆ ใน
แวดวงธรุกิจแอปท่ีกําลังเติบโตอย่างรวดเร็ว แหล่งข้อมูลน้ีจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจใหส้มาชิกชมรมท่ียังใหมกั่บการเขียนโค้ดและท่ีมปีระสบการณ์
แล้ว ก่อนท่ีคณุจะเร่ิมออกแบบประสบการณ์ชมรม ใหศึ้กษาแหล่งขอ้มูล "พัฒนาใน Swift" เหล่าน้ี
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Xcode 
Xcode เปน็สภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบบูรณาการท่ีนักพัฒนา
มืออาชีพใช้สร้างแอปจริง โดยจะมอบเคร่ืองมือท่ีคุณต้องใช้
สร้างแอปท่ีสมบูรณ์ ต้ังแต่การออกแบบอินเทอร์เฟซผู้ใช้ (UI) 
และการใช้โค้ดเพ่ือการทดสอบและดีบ๊ักแอปของคุณ รวมถึง
เตรียมแอปเพ่ือเปดิใหด้าวน์โหลดบน App Store

พัฒนาใน Swift: การสํารวจ 
เรียนรู้แนวคิดการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีสําคัญไปพร้อมกับ
การสร้างรากฐานอันมัน่คงในการเขียนโปรแกรมด้วย Swift พวกเขา
จะได้เรียนรู้เก่ียวกับผลท่ีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และแอป 
มีต่อสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมไปพร้อมๆ กับการศึกษา
เก่ียวกับการพัฒนาแอป iOS บทเรียนจะแนะนําคุณเก่ียวกับ
กระบวนการออกแบบแอป ซ่ึงประกอบด้วยการระดมความคิด 
การวางแผน การสร้างต้นแบบ และการประเมนิแอปของตนเอง

ดาวน์โหลด Xcode > ดาวน์โหลด "พัฒนาใน Swift: การสํารวจ" > 

ดาวน์โหลดคู่มอืผู้สอนสําหรับ "พัฒนาใน Swift: การสํารวจ" > 

http://apple.co/developinswiftexplorations_TH
https://apps.apple.com/th/app/xcode/id497799835?mt=12?dis_Xcode13app_sc22_na_th
http://apple.co/developinswiftexplorationstg_TH


3. จัดทําแผน 
เร่ืองท่ีต้องพิจารณามดัีงน้ี 

• สมาชิกชมรมมีใครบ้าง แต่ละคนสนใจเร่ืองอะไรบ้าง และ
แต่ละคนมีประสบการณ์ในการเขียนโค้ดมาก่อนหรือไม่  
หรือเปน็มอืใหมเ่ลย 

• ชมรมจะนัดประชุมกันบ่อยแค่ไหน คุณจะจดักิจกรรมการเขียน
โค้ดนานก่ีช่ัวโมง 

• ชมรมสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีอะไรได้บ้าง  

• เปา้หมายของชมรมคืออะไร 

2. ตรวจสอบความพร้อมด้านเทคโนโลยี 
ก่อนการเจอกันคร้ังแรก คุณต้องแน่ใจวา่มสีิ่งต่อไปน้ี 

• Mac คุณต้องมี Mac ท่ีใช้ macOS Big Sur หรือใหม่กว่า  
แนะนําวา่สมาชิกชมรมแต่ละคนควรม ีMac ของตัวเอง แต่คณุก็ยัง 
สามารถแชร์อุปกรณ์และเขียนโค้ดด้วยกันได้ 

• Xcode 12 แอป Mac ฟรีจาก Apple น้ีใช้เพ่ือสร้างแอป Mac  
และแอป iOS ทุกแอป Xcode มเีคร่ืองมอืท้ังหมดท่ีจาํเปน็ใน 
การสร้างแอปท่ียอดเย่ียม  

• "พัฒนาใน Swift: การสํารวจ" แหล่งข้อมูลฟรีน้ี 
จาก Apple จะช่วยแนะนํานักเขียนโค้ดมือใหม่ให้รู้จักแนวคิด
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีสําคัญเพ่ือสร้างรากฐาน 
อันมัน่คงในการเขียนโปรแกรมด้วย Swift  

• Keynote คณุจะใช้แอปน้ีบน Mac เพ่ือออกแบบต้นแบบแอปของคณุ 

ไปท่ี บริการช่วยเหลือของ Apple เพ่ือขอรับความช่วยเหลือ
เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ของ Apple 

เร่ิมเลย 4

https://support.apple.com/th-th


โปสเตอร์ชมรม Swift Coding Club

4. บอกต่อ 
บอกใหทุ้กคนรู้เก่ียวกับชมรม Swift Coding Club ลองดูไอเดียและสื่อต่างๆ สําหรับเชิญชวน
สมาชิกใหมใ่หม้าเข้าร่วมชมรมของคุณ 

• ประกาศเก่ียวกับชมรมของคุณ ใช้อีเมล โซเชียลมเีดีย เวบ็ ใบปลิว หรือวธิบีอกแบบปากต่อ
ปากเพ่ือใหชุ้มชนของคุณรับรู้เก่ียวกับชมรมน้ี 

• จัดการประชุมเพ่ือให้ข้อมูล ถามผู้ท่ีน่าจะเข้าเปน็สมาชิกชมรมวา่สนใจเร่ืองอะไรบ้าง และ
อยากสร้างโปรเจก็ต์แบบไหน พูดคุยเก่ียวกับไอเดียการจดักิจกรรมในชุมชน และวธิท่ีี
พวกเขาสามารถมสี่วนร่วมได้ คุณยังสามารถแชร์วดีิโอสัน้ๆ เก่ียวกับชมรมทางออนไลน์
หรือบนโซเชียลมเีดีย 

สื่อต่อไปน้ีช่วยโปรโมทและปรับแต่ง Swift Coding Club ในแบบท่ีคุณต้องการได้ 

• โปสเตอร์ ดาวน์โหลดเท็มเพลตน้ีได้ฟรี แล้วปรับแต่งโปสเตอร์ในแบบของคุณเอง จากน้ัน
พิมพ์และนําไปติด หรือจะสร้างโปสเตอร์แบบดิจทัิลแล้วแชร์ทางออนไลน์ก็ได้ และอย่าลืม
ระบุรายละเอียดวนัเวลาและสถานท่ีนัดหมายของชมรม รวมถึงวธิเีข้าร่วมด้วย 

• สติกเกอร์และเส้ือยืด ใช้ สติกเกอร์ชมรม Swift Coding Club เหล่าน้ี เพ่ือช่วยโปรโมทชมรม 
เสื้อยืดเหมาะสําหรับมอบให้สมาชิกท่ีเข้าร่วมงานจัดแสดงแอป  
ดาวน์โหลด เท็มเพลตเสื้อยืดชมรม Swift Coding Club เพ่ือทําเสื้อยืดแจกใหส้มาชิก

เสื้อยืดชมรม Swift Coding Club

สติกเกอร์ชมรม 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

สร้างทีมผู้นํา การมสีมาชิกกลุ่มหน่ึงคอย 
เปน็ผู้นําในการทํากิจกรรมต่างๆ ในชมรมจะ 
ช่วยใหทุ้กอย่างงา่ยขึ้น แถมยังสนุกขึ้นด้วย  
ลองดูวา่สมาชิกชมรมคนไหนมแีววเปน็ 
หัวหน้าได้บ้าง และคุณอาจพิจารณาเพ่ิม 

เจา้หน้าท่ีประจําชมรมสําหรับการจดังาน การเขียน 
โค้ด การออกแบบแอป และอ่ืนๆ ด้วยก็ได้

เรียนรู้ไปด้วยกัน หวัหน้าชมรมไม่ 
จําเปน็ต้องรูท้กุเร่ือง เพราะหน้าท่ีของ 
พวกเขาคือช่วยสมาชิกศึกษาค้นควา้ 
ด้วยตัวเองและพัฒนาทักษะการแก้ไข
ปัญหา รวมถึงสนับสนุนให้สมาชิก 

ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน

แชร์ไอเดีย สมาชิกบางคนอาจสนใจอยากพัฒนา
เกม ในขณะท่ีคนอ่ืนอาจต้องการสร้างแอปเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้คน เรียนรู้เก่ียวกับ Swift หรือแมแ้ต่
ควบคมุหุน่ยนต์ ลองคิดหาวธิใีหส้มาชิกได้ทํางาน
ร่วมกันในโปรเจก็ต์ท่ีต่างคนต่างก็สนใจดูซิ

จับคู่ให้เหมาะสม บางคร้ังสมาชิกท่ีเก่งกว่า 
อาจท้ิงคนอ่ืนไปไกล ลองดูซิว่ามีสมาชิกคนไหน 
บ้างท่ีสามารถจบัคู่กับมอืใหมเ่พ่ือช่วยกัน 
เขียนโปรแกรมได้ เพราะการสอนคนอ่ืนก็ 
เปน็วธิกีารเรียนรู้ท่ียอดเย่ียมไมแ่พ้กัน

ได้เวลาโชว์ของ กิจกรรมการแสดงผลงาน 
แอปเป็นวิธีท่ียอดเย่ียมในการโปรโมทชมรม  
ไอเดียแอป และทักษะการเขียนโค้ดในหมูเ่พ่ือน 
ครอบครัว นักการศึกษา และชุมชน และยังอาจ
ช่วยใหคุ้ณหาสมาชิกเพ่ิมได้ด้วย ดูเคล็ดลับการ

จดัแสดงแอปของคุณได้ท่ีหน้า 12
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เรยีนรูแ้ละนําไปใช้ 

1. เรียนรู้เก่ียวกับ Swift 
Swift คือภาษาการเขียนโปรแกรมท่ีทรงพลังและใช้งานงา่ยท่ี Apple พัฒนาขึ้นสําหรับการสร้าง
แอป ซ่ึงเปน็ภาษาเดียวกับท่ีนักพัฒนามอือาชีพในระบบเศรษฐกิจแอปท่ีเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
ใช้เพ่ือสร้างแอปสําหรับ iPad, Mac, Apple TV, Apple Watch และอ่ืนๆ Swift ทําใหก้ารเขียนโปรแกรม
งา่ยขึ้น ยืดหยุ่นมากขึ้น และสนุกย่ิงขึ้น  

เรียนรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับ Swift ได้ท่ี swift.org 

2. เรียนรู้ Xcode และ "พัฒนาใน Swift: การสํารวจ" 
เคร่ืองมอืของชมรมถูกสร้างขึ้นเพ่ือรองรับโปรเจก็ต์แอปสําหรับ Xcode ซ่ึงเปน็สภาพแวดล้อม
การพัฒนาแบบบูรณาการท่ีนักพัฒนามืออาชีพใช้สร้างแอปจริง ซ่ึงได้แก่ โปรแกรมแก้ไข
ซอร์สโค้ดสําหรับเขียนและจดัการโค้ด โปรแกรมดีบ๊ักสําหรับวเิคราะหป์ญัหา และโปรแกรมแก้ไข
อินเทอร์เฟซผู้ใช้ท่ีเรียกวา่ Interface Builder สําหรับจดัวางองค์ประกอบภาพของแอปและ
เช่ือมโยงเข้ากับโค้ด  

เรียนรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับ Xcode ได้ท่ีหน้า การสนับสนุนเก่ียวกับ Xcode 

"พัฒนาใน Swift: การสํารวจ" จะสอนผู้เรียนผ่านกิจกรรม Playground ใน Xcode ขณะเรียน
รู้เร่ืองพ้ืนฐานเก่ียวกับการโค้ด Playground ใน Xcode ให้คุณเขียนโค้ด Swift และดูผลลัพธ์ได้
ทันทีในตัวอย่างแบบสด การเล่นกับโค้ดและดูวา่โค้ดทําอะไรได้บ้างจะช่วยใหคุ้ณเร่ิมต้นเขียนโค้ด
และทดลองกับไอเดียใหม่ๆ  ได้อย่างยอดเย่ียม  

คู่มอืผู้สอนสําหรับ "พัฒนาใน Swift: การสํารวจ" มกิีจกรรมเพ่ิมเติมท่ีคุณสามารถใช้กับสมาชิก
ชมรม เพ่ือจุดประกายความสนใจของพวกเขา สนับสนุนการสร้างความเข้าใจ รวมถึงกระตุ้นให้
พวกเขากล้าทําและพัฒนาสิ่งท่ีตัวเองรัก  

ดาวน์โหลดคู่มอืผู้สอนสําหรับ "พัฒนาใน Swift: การสํารวจ" > 

ดาวน์โหลดคู่มอืผู้สอน >

ดาวน์โหลดแอป Xcode >
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เคล็ดลับสําหรับการเรียนรู้ด้วย Xcode

สํารวจการต้ังค่า Xcode  
ต้ังค่าการแก้ไขข้อความและ
การต้ังค่าอ่ืนๆ โดยการเลือก 
Xcode > Preferences จาก
แถบเมนู คุณสามารถเพ่ิมบัญชี
นักพัฒนา ปรับแต่งการนําทาง 
หรือแบบอักษร เลือก
พฤติกรรมบางอย่างเมื่อ 
เกิดเหตุการณ์ และอ่ืนๆ 

หยุดเพ่ือคิด บ๊ักเปน็สิง่ท่ีหลีกเล่ียง
ไมไ่ด้ หยุดเพ่ือคิดเก่ียวกับปญัหา 
มีอาการอะไรบ้าง ทุกอย่าง
ทํางานได้ดีก่อนเกิด [x] หรือไม ่

การเขียนโค้ดไม่ได้มีวิธเีดียว 
สมาชิกควรตรวจสอบโค้ดของ
กันและกัน แสดงความคิดเหน็ และ
ช่วยดีบ๊ักใหกั้นและกัน

ใช้เครื่องมือดีบ๊ัก เมื่อแอปหยุด
ทํางาน ไฮไลต์สีแดงจะแสดง
บรรทัดโค้ดท่ีมีปัญหา ใช้ 
print() ในโค้ดเพ่ือบันทึกข้อมูล
ท่ีมีประโยชน์ลงในจอคอนโซล 
กําหนดจุดหยุดเพ่ือหยุดแอปของ
คุณช่ัวคราว ตรวจสอบตัวแปร 
และดูโค้ดทีละบรรทัด

ปุม่ลัดคีย์บอร์ดหลัก  
สร้างและรันโปรเจก็ต์: ⌘ R 
แสดงความคิดเหน็หรือยกเลิก 
การแสดงความคิดเหน็บนโค้ดท่ีเลือก: ⌘ / 
ทําใหโ้ค้ดท่ีเลือกเย้ืองอีกคร้ัง: ⌃ I 
แสดงตัวตรวจสอบ: ⌘ ⌥ 0 
แสดงเอกสารประกอบ: ⌘⇧0

ต่อยอดการเรียนรู้ สมาชิกชมรมช้ันสูงสามารถ
เรียนรู้หลักสูตร "พัฒนาใน Swift: การสํารวจ" และ
เน้นไปท่ีแงมุ่มด้านการเขียนโค้ดของต้นแบบแอป 
Xcode ของตนเองมากย่ิงขึ้น 

เตรียมฝ่ายช่วยเหลือ จดัต้ัง
พ้ืนท่ี ท่ีมผู้ีเช่ียวชาญประจาํ
ชมรมคอยใหค้วามช่วยเหลือ
สมาชิกคนอ่ืนๆ 
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3. เลือกโปรเจ็กต์ของคุณ 
แหล่งข้อมูล Swift Coding Club จะแบ่งเป็นโมดูลโปรเจกต์แอปต่างๆ และความท้าทายใน
การออกแบบแอป สมาชิกชมรมเรียนรู้แนวคิดการเขียนโปรแกรมพร้อมศึกษา Xcode โดย
การทําซีรีส์กิจกรรม Playground และโปรเจกต์การพัฒนาแอปท่ีมีคําแนะนํา  
คอร์ส "พัฒนาใน Swift: การสํารวจ" มทีกุสิง่ท่ีพวกเขาต้องการในการศึกษาแต่ละโมดลูใหสํ้าเร็จ  

สองสามโปรเจก็ต์แอปแรกไมต้่องใช้ความรู้ท่ีมก่ีอนหน้า แล้วจากน้ันความยากจะเพ่ิมขึ้นใน
โปรเจก็ต์ต่อๆ ไป ตรวจสอบความซับซ้อนของแต่ละโปรเจก็ต์และเลือกจุดเร่ิมต้นท่ีเหมาะกับ
ประสบการณ์การเขียนโค้ดของสมาชิกชมรม  

ความท้าทายในการออกแบบแอปได้รับการออกแบบมาให้ทําคู่กับโมดูลอ่ืนหรือทําแยก
ต่างหาก  

โมดูลท่ี 1: แอป PhotoFrame 

โมดูลท่ี 2: แอป QuestionBot 

โมดูลท่ี 3: แอป ColorMix 

โมดูลท่ี 4: แอป ElementQuiz 

โมดูลท่ี 5: ความท้าทายในการออกแบบแอป

ดาวน์โหลดคอร์ส >
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4. ความท้าทายในการออกแบบแอป 
ขณะท่ีสมาชิกชมรมกําลังเรียนรู้การสร้างแอปใน Xcode พวกเขาก็ยังสามารถเร่ิมวางแนวคิดและแชร์ไอเดียเก่ียวกับแอปท่ีต้องการจะสร้าง 
และช่วยเปล่ียนไอเดียใหก้ลายเปน็แอปต้นแบบ ทดสอบแอปกับเพ่ือนๆ และปรับปรงุประสบการณ์ของผู้ใช้งาน ความท้าทายในการออกแบบ
แอปจะช่วยฝกึฝนมากกวา่ทักษะการเขียนโปรแกรม แต่ยังทําใหส้มาชิกได้ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์และความช่างประดิษฐข์องตนเอง  

สมาชิกชมรมจะได้เรียนรู้เก่ียวกับคุณสมบัติของแอปท่ีประสบความสําเร็จ และข้อท่ีควรคํานึงเมื่ออกแบบแอปของตัวเอง พวกเขาจะได้ทํางาน
ในสมุดงานออกแบบแอป "พัฒนาใน Swift" ซ่ึงเปน็ส่วนหน่ึงในกระบวนการออกแบบแอปและพัฒนาต้นแบบแอปท่ีใช้งานได้ ท่ีตนเองสามารถ
นําแชร์ในการแสดงผลงานแอป สมาชิกชมรมสามารถทําโปรเจก็ต์แอปในแต่ละเซสช่ันสักระยะหน่ึง แล้วสร้างไอเดียแอปของตัวเองในเวลาท่ี
เหลือของเซสช่ัน หรือสลับเซสช่ันระหวา่งโปรเจก็ต์
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5. ต่อยอดการเรียนรู ้
คุณยังสามารถเพ่ิมเซสช่ันตามความสนใจของสมาชิกได้อีกด้วย คุณสามารถต่อยอดกิจกรรมการออกแบบและ
การเขียนโค้ดโดยการสํารวจแอปสําหรับอุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่อกันหรือสําหรับ watchOS หรือพูดถึงหวัข้อท่ีลึกขึ้น
อย่างการเรียนรู้ของระบบและเทคโนโลยีความจริงเสริมเพ่ือสํารวจอนาคตการออกแบบแอป 

หากต้องการกระตุ้นใหเ้กิดการระดมสมองเก่ียวกับการออกแบบมากขึ้น คุณอาจเชิญวทิยากรหรือเพ่ิมกิจกรรม
ทัศนศึกษา เพ่ือช่วยใหส้มาชิกชมรมเข้าใจกลุ่มเปา้หมายและข้อกําหนดในการออกแบบสําหรับโปรเจก็ต์ได้ดีย่ิงขึ้น

Run My Code



2. รางวัลการออกแบบ การแข่งขันฉันท์มิตรคือเคร่ืองสร้าง
แรงจูงใจช้ันเย่ียม สร้างแรงบันดาลใจใหส้มาชิกชมรมด้วยการ
มอบรางวลัเพ่ือยกย่องจุดเด่นด้านใดด้านหน่ึงในการเขียนโค้ด
และการออกแบบ ตัวอย่างเช่น 
• วศิวกรรมดีเด่น 
• นวตักรรมดีเด่น 
• การออกแบบดีเด่น 
• การนําเสนอดีเด่น 

นอกจากน้ี คุณยังสามารถกระตุ้นการมสี่วนร่วมของผู้ชมด้วย
รางวลัขวญัใจมหาชนได้อีกด้วย 

  

1. วางแผนงานจัดแสดงครั้งใหญ่ กําหนดวนัท่ีและเชิญเพ่ือน 
นักการศึกษา ครอบครัว และสมาชิกชุมชน  

จัดสรรเวลาให้แต่ละทีมนําเสนอโปรเจ็กต์ของตน  
และจดัเซสช่ันถามตอบสัน้ๆ แบบตัวต่อตัวหรือแบบออนไลน์ ถ้ากลุม่ 
มีขนาดใหญ่ ก็แบ่งออกเป็น 2 รอบให้สมาชิกดูการนําเสนอ
ของกันและกันได้  

แนะนําใหป้ดิท้ายด้วยสไลด์โชวร์ปูถ่ายสนุกๆ จากแต่ละเซสช่ัน 
ของชมรม 

ดาวน์โหลดและแก้ไข ประกาศนียบัตรน้ี เพ่ือ
มอบเปน็รางวลัสําหรับด้านต่างๆ

เฉลิมฉลอง 

กิจกรรมในชุมชนหรือการแสดงผลงานแอปจากระยะไกล 
จดักิจกรรมในชุมชนหรือการแสดงผลงานแอปจากระยะไกล เพ่ือเปดิโอกาสใหผู้้คนในชุมชนมสี่วนร่วมในวงกวา้งขึ้น และศึกษาความเปน็ไปได้ 
ท่ีโค้ดจะช่วยแก้ปญัหาท่ีเผชิญอยู่ในปจัจุบัน กิจกรรมเหล่าน้ียังเปน็วธิอัีนยอดเย่ียมในการแสดงความสามารถของสมาชิกชมรมอีกด้วย 
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3. คัดเลือกผู้ตัดสินและท่ีปรึกษา พวกเขาอาจเปน็นักการศึกษา
หรือพนักงาน เพ่ือนร่วมงานท่ีมคีวามเช่ียวชาญในการเขียนโค้ด 
ผู้เช่ียวชาญจากวงการนักพัฒนาหรือการออกแบบ ผู้นําชุมชน
ท้องถ่ิน หรือบุคคลท่ีจะได้ประโยชน์จากไอเดียโปรเจก็ต์  

ผู้ตัดสินสามารถพบปะพูดคุยกับสมาชิกชมรมได้เลยโดยไม่
จาํเป็นต้องรอจนถึงวนัจดัแสดงผลงาน หรือคุณจะเชิญผู้ตัดสิน
มาเปน็วทิยากรรับเชิญเพ่ือใหค้วามรู ้ในขณะท่ีผู้เรียนอยู่ในขัน้ตอน
การระดมสมองหรือวางแผนโปรเจก็ต์ก็ได้ 

4. แบ่งปันและสร้างแรงบันดาลใจ คุณอาจบันทึกวิดีโองาน
นําเสนอเก็บไวก็้ได้ แล้วนําไปเผยแพร่ต่อใหใ้หค้นอ่ืนๆ ในชุมชนดู 
พร้อมกับจัดทําวิดีโอไฮไลท์เพ่ือเป็นแรงบันดาลใจให้กับสมาชิก
ชมรมรุน่ต่อๆ ไป  

เฉลิมฉลอง





โมดูล Swift Coding Club

โมดูลท่ี 1: แอป PhotoFrame 

โมดูลท่ี 2: แอป QuestionBot 

โมดูลท่ี 3: แอป ColorMix 

โมดูลท่ี 4: แอป ElementQuiz 

โมดูลท่ี 5: ความท้าทายในการออกแบบแอป



แอป PhotoFrame 
โมดูลท่ี 1



ค้นหาวา่การสร้างแอปแรกน้ันเปน็เร่ืองงา่ยแค่ไหน ในโมดูลน้ี คุณจะได้เรียนรู้แนวคิดหลักและทักษะ
ท่ีต้องใช้ในการสร้างแอปท่ีสามารถแสดงองค์ประกอบ UI พ้ืนฐาน เช่น รปูภาพ การเข้าใจพ้ืนฐาน
ขององค์ประกอบ UI เป็นเร่ืองสําคัญในการสร้างแอป ซ่ึงจะเป็นประโยชน์เมื่อคุณต่อยอดทักษะ
การเขียนโค้ดและการพัฒนาแอปเพ่ิมขึ้น ในการทําโปรเจ็กต์น้ี คุณยังจะได้ทําความคุ้นเคยกับ 
Xcode, Interface Builder และโปรแกรมจาํลอง อีกท้ังยังได้เรียนรู้วธิใีช้ท้ังหมดน้ีร่วมกันเพ่ือสร้าง
แอปของคุณ  

  เซสช่ัน 1–7 
เรียนรู้เก่ียวกับค่าและทดลองใช้ค่า ตัวแปร และค่าคงท่ีใน Playground ของ Xcode  
• พ้ืนฐานของ Playground 
• การต้ังช่ือและตัวระบุ 
• สตริง  
• ค่าคงท่ีและตัวแปร 

  เซสช่ัน 8–9 
ใช้ทักษะและแนวคิดใหม่ๆ  เพ่ือสร้าง Playground สําหรับเกมคําศัพท์ 

  เซสช่ัน 10–12  
สร้างแอป PhotoFrame ใน Xcode และ Interface Builder 

แอป PhotoFrame 
โมดูลท่ี 1 ภาพรวม
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แอป PhotoFrame 

   เริ่มต้นด้วย Xcode 
ศึกษาแนวทางต่างๆ เก่ียวกับ Playground ใน 
Xcode และเรียนรู้วธิเีข้าไปเปล่ียนแปลงโค้ดใน
โปรแกรมพ้ืนฐาน 

เริ่มเลย: ศึกษาพ้ืนฐานเก่ียวกับการเขียน
โปรแกรมและบทบาทของอินพุตและเอาท์พุต
ข้อมูล  

การเขียนโปรแกรมคืออะไร (หน้า 15)  
ค่า (หน้า 16–17) 

เล่น: เรียนรู้วธิเีข้าไปเปล่ียนแปลงโค้ด  

Playground เก่ียวกับเร่ืองพ้ืนฐานของ 
Playground (หน้า 27–29)

   สตรงิ 
เรียนรู้เก่ียวกับสตริงและวธิกีารใช้สตริงในโค้ด
เพ่ือสร้างเกมงา่ยๆ 

เริ่มเลย: ระบุคุณสมบัติหลักของสตริงและ
สร้างการตอบกลับของแชทบอทของคุณเอง 

สตริง (หน้า 20–21) 
 

เล่น: สร้างเกมเติมคําในช่องวา่ง 

Playground เก่ียวกับสตริง (หน้า 38–40)

   การต้ังช่ือและตัวระบุ 
เรียนรู้เก่ียวกับความสําคัญของการต้ังช่ือใน
การเขียนโปรแกรม และสร้างโปรแกรมงา่ยๆ 
เพ่ือแก้ปญัหา   

เริ่มเลย: ค้นหาวา่ทําไมการต้ังช่ือและตัวระบุ
จงึสําคัญ และต้ังช่ือองค์ประกอบหลักสําหรับ
เกมใหมข่ณะร่างแบบเพ่ือสร้างเกม 

การต้ังช่ือและตัวระบุ (หน้า 18–19) 
 

เล่น: ฝกึฝนทักษะการต้ังช่ือขณะสร้าง
โปรแกรมเพ่ือแก้ปญัหางา่ยๆ 

Playground เก่ียวกับการต้ังช่ือและตัวระบุ 
(หน้า 30–33) 

1 2–3 4–5
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แอป PhotoFrame 19

   เกมคําศัพท์ 
ใช้ความรู้เก่ียวกับค่า ค่าคงท่ี และสตริงเพ่ือ
สร้างเกมคําศัพท์ใน Playground จากน้ันให้
สมาชิกชมรมลองทํา 

นําไปใช้: สร้างเกมแทนท่ีคําศัพท์ท่ีนําไปสู่เร่ือง
ราวท่ีตลกขบขัน  

Playground เก่ียวกับเกมคําศัพท์ (หน้า 45–46)

   ค่าคงท่ีและตัวแปร 
เรียนรู้วธิปีระกาศตัวแปรและค่าคงท่ี และสร้าง
โปรแกรมเพ่ือติดตามคะแนน 

เริ่มเลย: เปรียบเทียบตัวแปรและค่าคงท่ี และ
ลองจนิตนาการวา่ชีวติของคุณเปน็โปรแกรม 

ค่าคงท่ีและตัวแปร (หน้า 22) 

เล่น: สรา้งโปรแกรมเพ่ือช่วยติดตามคะแนนเกม 

Playground เก่ียวกับค่าคงท่ีและตัวแปร 
(หน้า 41–44)

6–7 8–9    แอป PhotoFrame 
เรียนรู้วิธีใช้ Interface Builder ใน Xcode 
เพ่ือสร้างและใช้งานแอปงา่ยๆ 

นําไปใช้: สร้างและดูแอปท่ีแสดงรปูภาพใน
กรอบท่ีกําหนดเอง 

โปรเจก็ต์แอป PhotoFrame (หน้า 48–73)

แอป PhotoFrame 

10–12
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โมดูลท่ี 2



แอป QuestionBot 
ภาพรวมของโมดูลท่ี 2

คุณเคยใช้แอปแบบทดสอบหรือเคยสงสัยหรือไมว่า่ Siri ทํางานอย่างไร ทุกแอปล้วนมตีรรกะภายใน 
ท่ีกําหนดลักษณะการทํางาน QuestionBot ใหคุ้ณสร้างแอปท่ีม ี"สมอง" ของบอทท่ีตอบกลับคําถาม
ต่างๆ ได้หลากหลายรปูแบบ เพ่ือท่ีจะทําสิง่น้ี คุณจะต้องเรียนรู้วธิอีอกแบบอัลกอริทึม จดักลุ่มโค้ดใน
ฟังก์ช่ัน ใช้ประเภทท่ีแตกต่างกัน และอ่ืนๆ โมดูลน้ีจะช่วยเน้นใหคุ้ณเข้าใจวธิกีารทํางานของแอป ได้
เรียนรู้เก่ียวกับการสร้างโค้ดท่ีควบคุมอินเทอร์เฟซของแอป และสํารวจตรรกะท่ีคุณสามารถใช้เพ่ือ
สร้างแอปท่ีจาํลองความฉลาดของมนุษย์ 

  เซสช่ัน 1–10 
เรียนรู้เก่ียวกับอัลกอริทึมท่ีเป็นหัวใจหลักของการเขียนโปรแกรม และทดลองกับฟังก์ช่ัน ประเภท 
และพารามเิตอร์ใน Playground ใน Xcode 

• อัลกอริทึม 
• ฟังก์ช่ัน  
• ประเภท 
• พารามเิตอร์ 
• การตัดสินใจด้วยบูลีน 

  เซสช่ัน 11–12 
นําทักษะและแนวคิดใหมไ่ปใช้สร้างรปูแบบการเต้นใน Playground เก่ียวกับ BoogieBot  

  เซสช่ัน 13–14  
ใน Xcode ใหเ้พ่ิมฟังก์ช่ันเพ่ือต้ังโปรแกรมให ้"สมอง" ของแอป QuestionBot สามารถตอบคําถามได้ 
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แอป QuestionBot 

   อัลกอริทึม  
เรียนรูเ้ก่ียวกับอัลกอริทึมในฐานะท่ีเปน็เคร่ืองมอื
หลักในการเขียนโปรแกรม และฝึกออกแบบ 
อัลกอริทึมเพ่ือแก้ปญัหางา่ยๆ ในชีวติประจําวนั 

เริ่มเลย: ใช้การจัดลําดับและการเลือกใน 
อัลกอริทึมเพ่ือแก้ปญัหางา่ยๆ และออกแบบ 
อัลกอริทึมสําหรับโปรแกรมท่ีจับคู่เพลงให้
เข้ากับอารมณ์ของคุณ  
อัลกอริทึม (หน้า 109) 
การจดัลําดับ (หน้า 110) 
การเลือก (หน้า 111)

   ประเภท 
เรียนรูเ้ก่ียวกับประเภทเพ่ือช่วยแยกแยะขอ้มูล
ประเภทต่างๆ และสร้างโปรแกรมเพ่ือทํา 
การคํานวณงา่ยๆ 

เริ่มเลย: ศึกษาประเภทเพ่ืออธิบายค่า และ
พิจารณาประเภทของสว่นประกอบท่ีคณุจะใช้ 
ในงานการสร้าง  

ประเภท (หน้า 115–116) 

เล่น: สร้างโปรแกรมเพ่ือทําการคํานวณงา่ยๆ 
ใหส้ําเร็จ 

Playground เก่ียวกับประเภท (หน้า 125–127) 

    ฟังก์ช่ัน 
เรียนรู้เก่ียวกับฟังก์ช่ันการสร้างส่วนโค้ดท่ีใช้ 
ซcาได้ และสร้าง โปรแกรมสร้างเสียงเพลง  

เริ่มเลย: ฝึกฝนการจัดกลุ่มคําแนะนําภายใต้
ฟงัก์ช่ันในบริบทท่ีคุน้เคย เช่น การเตรียมอาหารคdา 

ฟังก์ช่ัน (หน้า 112–114) 

เล่น: สร้างโปรแกรมท่ีสร้างเสียงเพลงซcาๆ 

Playground เก่ียวกับฟังก์ช่ัน (หน้า 121–124) 

1–2 3–4 5–6
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    BoogieBot 
ใช้ฟังก์ช่ันเพ่ือสร้างรปูแบบการเต้นท่ีซับซ้อน
จากส่วนย่อยๆ และแชร์ท่าเต้นของคุณกับคน
อ่ืนๆ เปน็ภาพเคล่ือนไหว  

นําไปใช้: สร้างรูปแบบการเต้นสําหรับ 
BoogieBot และบันทึกผลงานสร้างสรรค์
ของคณุเปน็ภาพเคล่ือนไหว  

Playground เก่ียวกับ BoogieBot (หน้า 135) 

11–12   พารามิเตอร์  
เรียนรู้เก่ียวกับการใช้พารามเิตอร์เพ่ือกําหนด
อินพุตสําหรับฟังก์ช่ัน และสร้างโปรแกรมท่ี
ผลิตประโยคท่ีแตกต่างกันตามค่าท่ีคุณปอ้น  

เริ่มเลย: ใช้พารามเิตอร์เพ่ือทําใหฟ้ังก์ช่ัน
ยืดหยุ่นมากขึ้น และปรับปรุงฟังก์ช่ัน 
การเตรียมอาหารคdาให้เป็นไปตาม 
ความต้องการท่ีเฉพาะเจาะจง  
พารามเิตอร์ (หน้า 116–117) 

เล่น: สร้างโปรแกรมท่ีใช้ฟังก์ช่ันเพ่ือผลิต
ประโยคท่ีแตกต่างกันตามค่าท่ีคุณใส่เข้าไป 
Playground เก่ียวกับพารามเิตอร์และผลลัพธ ์
(หน้า 128–130) 

การตัดสินใจ ด้วยบูลีน 
เรียนรู้วา่ประเภทบูลีนน้ันยอดเย่ียมแค่ไหนใน
การเขียนโปรแกรม และสร้างโปรแกรมเพ่ือ
ตัดสินวา่ปท่ีีกําหนดเปน็ปอีธกิสุรทินหรือไม ่ 

เริ่มเลย: สํารวจและใช้บูลีนเพ่ือช่วยหุน่ยนต์
แก้ไขสถานการณ์ท่ีซับซ้อน  

การตัดสินใจด้วยบูลีน (หน้า 118) 
 

เล่น: สร้างโปรแกรมท่ีตัดสินวา่ปดัีงกล่าวเปน็
ปอีธกิสุรทินหรือไม ่

Playground เก่ียวกับการตัดสินใจ  
(หน้า 131–134) 

7–8 9–10
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    QuestionBot 
สร้างตรรกะของแอป QuestionBot เพ่ือให้
ตอบคําถามต่างๆ ได้หลากหลายรปูแบบ  

นําไปใช้: ต้ังโปรแกรม "สมอง" ของแอป 
QuestionBot ใหตั้ดสินใจวา่จะตอบคําถาม
อย่างไร และเรียนรู้วธิทีดสอบและแก้ปญัหา
โค้ดของคุณ  
โปรเจก็ต์แอป QuestionBot (หน้า 138–150)

13–14
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แอป ColorMix 
โมดูลท่ี 3



แอป ColorMix 
ภาพรวมของโมดูลท่ี 3

นึกถึงอินเทอร์เฟซผู้ใช้ (UI) ของ iPhone จนถึงตอนน้ี คุณได้สร้างแอปจากองค์ประกอบ UI 
พ้ืนฐานและได้เรียนรู้วธิสีร้างตรรกะเบ้ืองหลัง UI โดย ColorMix จะช่วยใหคุ้ณเรียนรู้วธิสีร้างแอป
แบบอินเทอร์แอคทีฟท่ีมีส่วนควบคุมอย่างปุ่มและสวิตช์ ท่ีสําคัญกว่าน้ันก็คือ คุณจะได้เรียนรู้วิธี
เช่ือมโยงองค์ประกอบ UI เสมอืนเหล่าน้ันกับโค้ด Swift เพ่ือใหทํ้างานตามต้องการ เพ่ือท่ีจะทําสิ่งน้ี 
คุณจะต้องเรียนรู้เก่ียวกับการกําหนดประเภทแบบกําหนดเองท่ีมพีร็อพเพอร์ต้ีและเมธอดของคุณ
เอง โดยใช้อินสแตนซ์ของประเภทและรวบรวมข้อมูลในอาร์เรย์ ท้ายท่ีสุด คุณจะม ีColorMix ซ่ึงเปน็
แอปท่ีสร้างถึงสอ่ืีนๆ โดยการผสมสีแดง เขียว และนcาเงิน  

  เซสช่ัน 1–6 
เรียนรู้เก่ียวกับการจดัเรียงข้อมูล ทดลองกําหนดเมธอดและพร็อพเพอร์ต้ีสําหรับประเภทท่ีกําหนด
เอง และใช้งานอาร์เรย์ใน Playground ใน Xcode 

• อินสแตนท์ เมธอด และพร็อพเพอร์ต้ี 
• อาร์เรย์และลูป 
• สตรัคท์ 

  เซสช่ัน 7–8 
เรียนรู้วธิสีร้างกราฟิก จากน้ันสร้างกราฟิก อิโมจ ิและการวาดเส้นเคล่ือนไหวแบบทีละพิกเซล 

  เซสช่ัน 9–12  
สร้างแอป ColorMix โดยการเพ่ิมสวติช์และตัวเล่ือนลงใน UI 
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อินสแตนซ์, เมธอด  
 และพร็อพเพอร์ต้ี 
เรียนรูก้ารสร้างอินสแตนซ์ของประเภท และ 
วิธีใช้เมธอดและพร็อพเพอร์ต้ีต่างๆ แล้ว
เขยีนโปรแกรมการแขง่เต้นของหุน่ยนต์ 

เริ่มเลย: ศึกษาว่าประเภทกําหนดเมธอดและ
พร็อพเพอร์ต้ีอย่างไร และทดลองอธิบาย
เมธอดและพร็อพเพอร์ต้ีกับสัตวป์ระเภทต่างๆ  

อินสแตนซ์, เมธอด และพร็อพเพอร์ต้ี  
(หน้า 184) 

เล่น: สร้างโปรแกรมเพ่ือต้ังค่าการแข่งเต้น
ของหุน่ยนต์สองตัว  

Playground เก่ียวกับอินสแตนซ์, เมธอด  
และพร็อพเพอร์ต้ี (หน้า 196–198)

   สตรัคท์ 
เรียนรูว้ธิสีร้างประเภทท่ีกําหนดเองด้วยสตรัคท์ 
และใช้ประเภทท่ีกําหนดเองเพ่ือแก้ปัญหา 
การเขียนโปรแกรม 

เริม่เลย: กําหนดประเภทของตัวเองด้วยสตรัคท์ 
และสร้างประเภทท่ีกําหนดเองสําหรับสัตว์ท่ี
คุณเลือก 
กําหนดประเภทของคุณเองด้วยสตรัคท์ 
(หน้า 191–192) 

เล่น: สร้างโปรแกรมท่ีใช้ประเภทท่ีกําหนดเอง
เพ่ือแก้ปญัหา  

Playground เก่ียวกับโครงสร้าง  
(หน้า 203–205) 

   อาร์เรย์และลูป 

เรียนรู้วธิจีดัเรียงข้อมูลในอาร์เรย์ และวธิี
ประมวลผลอาร์เรย์โดยใช้ลูป และสร้าง
โปรแกรมเพ่ือนับคะแนนโหวต ติดตาม 
ความก้าวหน้า และค้นหาคําสําคัญ  

เริ่มเลย: ใช้การทําซcาในอัลกอริทึม และใช้ลูป
เพ่ือทํางานกับอีลิเมนต์ในอาร์เรย์ สร้าง 
อัลกอริทึมเพ่ืออธบิายวธิเีล่นเกมกระดาน และ
พิจารณาวิธีท่ีคุณสามารถทํางานกับคอล
เลกช่ัน  
รายการและอาร์เรย์ (หน้า 185) 
อัลกอริทึม: การทําซcา (หน้า 186–187) 
ลูป (หน้า 188) 
ใช้งานอาร์เรย์—การค้นหา (หน้า 189–190) 

เล่น: สร้างโปรแกรมเพ่ือนับคะแนนโหวต 
ติดตามความก้าวหน้าของเปา้หมายรายวนั 
และกรองข้อความเพ่ือหาคําสําคัญ  

Playground เก่ียวกับอาร์เรย์และลูป  
(หน้า 199–202)

1–2 3–4 5–6
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   ศิลปะพิกเซล  
เรียนรู้วธิสีร้างกราฟิก จากน้ันสร้างกราฟิก
ของตัวเองแบบทีละพิกเซล  

นําไปใช้: เขียนโค้ดเพ่ือสร้างสรรค์กราฟิก  
อิโมจ ิและการวาดเส้นเคล่ือนไหว  

Playground เก่ียวกับศิลปะพิกเซล (หน้า 215–216)

   ตัวเลือกสี 
เรียนรู้วิธีการใช้แอ็คช่ันและเอาท์เล็ตเพ่ือ
เช่ือมโยงโค้ด Swift กับ UI ของแอป  

นําไปใช้: สร้างแอปท่ีมสีวติช์ ตัวเล่ือน และปุ่มท่ี
ใหคุ้ณผสมสีของตัวเอง  

โปรเจก็ต์แอป ColorMix (หน้า 301–345)

7–8 9–12

แอป ColorMix 28

แอป ColorMix



ออกแบบแอป 29

แอป ElementQuiz 
โมดูลท่ี 4



แอป ElementQuiz 
ภาพรวมของโมดูลท่ี 4

คนส่วนใหญ่ใช้แอปเพ่ือแก้ปัญหาบางอย่าง เช่น ช่วยจัดระเบียบชีวิต คํานวณการเงิน หรือถาม 
เส้นทาง ใน ElementQuiz คุณจะได้สร้างแอปท่ีช่วยคุณจดจาํธาตุในตารางธาตุ คุณจะได้เรียนรู้ 
เก่ียวกับ enum จากน้ันนําสิ่งท่ีคุณเรียนไปจัดการกับปัญหาแอปแต่ละอย่างตามท่ีคุณเลือก  
คณุสามารถสร้างแอป MemeMaker สรา้งเกมเปา่ย้ิงฉุบ หรือพัฒนา ElementQuiz ใหดี้ย่ิงขึน้ไปอีกระดับ  

  เซสช่ัน 1–4 
ทําตามขั้นตอนเพ่ือสร้างอินเทอร์เฟซแฟลชการ์ดของแอป ElementQuiz 

  เซสช่ัน 5–6 
เรียนรู้เก่ียวกับ enum และสร้างโปรแกรมเพ่ือนับคะแนนโหวต 
•  Enum และ Switch 

  เซสช่ัน 7–12  
เลือกหน่ึงในสามโปรเจก็ต์แอปท่ีจะสร้าง 

แอป ElementQuiz 30



 แอป ElementQuiz: ส่วน ก  
เรียนรู้วธิสีร้างแอปแฟลชการ์ดท่ีช่วยคุณ
จดจาํธาตุในตารางธาตุ  

นําไปใช้: สร้างแอปแบบทดสอบด้วย 
อินเทอร์เฟซแฟลชการ์ด ท่ีช่วยผู้ใช้งานเรียนรู้ 
สัญลักษณ์ทางเคมขีองธาตุต่างๆ  

โปรเจ็กต์แอป ElementQuiz ส่วนท่ี 1–3 
(หน้า 401–418)

   Enum และ Switch  
เรียนรู้เก่ียวกับ enum และสร้างโปรแกรม 
นับผลโหวต  

เล่น: สร้างโปรแกรมท่ีนับผลโพล  

Playground เก่ียวกับ Enum  
และ Switch (หน้า 206–208)

1–4 5–6

แอป ElementQuiz 31

แอป ElementQuiz



สําหรับเซสช่ัน 7–12 ใหเ้ลือกหน่ึงในสามโปรเจก็ต์แอปต่อไปน้ี ดาวบ่งบอกถึงระดับความยาก

แอป ElementQuiz 32

   แอป MemeMaker 
เรียนรู้วิธีใช้ส่วนควบคุมส่วนต่างๆเพ่ือแสดง 
คําบรรยายท่ีแตกต่างกันเหนือและใต้รูป เน่ืองจาก
ส่วนควบคุมน้ันแยกกัน คุณจงึสามารถจบัคู่และผสม
ข้อความเพ่ือสร้างชุดข้อความแบบกําหนดเองได้ 
เรียนรู้วิธใีช้ตัวจาํท่าทางเพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถ 
ลากคําบรรยายไปมาท่ัวหน้าจอได้ 

นําไปใช้: สรา้งแอปท่ีใหค้ณุเพ่ิมคําบรรยายสนุกๆ ท่ีกําหนด
เองได้ลงในรปูถ่ายตามอารณ์ของคณุ  

โปรเจก็ต์แอป MemeMaker (หน้า 384–399) 

7–12

แอป ElementQuiz
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   แอปเปา่ย้ิงฉุบ 
เรียนรูว้ธิปีรับแต่งสตรัคท์และ enum เพ่ือสร้างโมเดลและ
ตรรกะสําหรับเกมเป่าย้ิงฉุบ ใช้ตัวเลขแบบสุ่มเพ่ือให้ 
ผู้ใช้งานสามารถแขง่กับคอมพิวเตอร์ได้เร่ือยๆ  

นําไปใช้: สร้างแอปเกมโดยใช้อิโมจแิละปุ่ม  

โปรเจก็ต์แอปเปา่ย้ิงฉุบ (หน้า 368–383)

7–12

แอป ElementQuiz 
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    แอป ElementQuiz: ส่วน B 
เรียนรู้วิธีจัดการอินพุตข้อความเพ่ือสร้างโหมด 
แบบทดสอบแบบนับคะแนนในแอป ElementQuiz  
เรียนรูว้ธิวีางโครงสร้างตรรกะของอินเทอร์เฟซผู้ใช้  
และวธิรีีแฟคเตอร์โค้ดของคณุท่ีเร่ิมซับซ้อนขึ้นเร่ือยๆ 

นําไปใช้: พัฒนาแอปแบบทดสอบใหม้โีหมดแบบทดสอบ
แบบนับคะแนน 

โปรเจก็ต์แอป ElementQuiz สว่นท่ี 4–10 (หน้า 416–467)

7–12

แอป ElementQuiz 



ความท้าทายในการออกแบบแอป 
โมดูลท่ี 5
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สมุดงานออกแบบแอป "พัฒนาใน Swift" >

ในโมดูลน้ี สมาชิกชมรมจะใช้สมุดงานออกแบบแอป "พัฒนาใน Swift" ในการออกแบบแอปเพ่ือช่วย
แก้ปญัหาท่ีพวกเขาสนใจ สมาชิกชมรมจะใช้เฟรมเวร์ิกสําหรับการคิดงานออกแบบเพ่ือเรียนรูก้ารออกแบบ
แอป ซ่ึงเปน็ทักษะพ้ืนฐานของการพัฒนาแอป iOS พวกเขาจะได้ศึกษาเร่ืองความสมัพันธร์ะหวา่งการออกแบบ
แอปและการเขียนโค้ดใน Swift ผ่านแต่ละขั้นตอนของวงจรการออกแบบแอป เพ่ือเปล่ียนไอเดียแอปให้
กลายเปน็จริง 

จากน้ันคุณสามารถใช้คู่มือการแสดงผลงานแอปเพ่ือช่วยสมาชิกชมรมวางแผนทําวิดีโอนําเสนอแอป 
ท่ีบันทึกกระบวนการทํางานและแสดงการออกแบบแอปของพวกเขา จากน้ันจัดแสดงผลงานแอปเพ่ือ
ยกย่องความช่างประดิษฐข์องสมาชิกชมรม

ความท้าทายในการออกแบบแอป 
ภาพรวมของโมดูลท่ี 5

แหล่งข้อมูล

ความท้าทายในการออกแบบแอป 36

คู่มอืการแสดงผลงานแอป >

วงจรการออกแบบแอป 

https://apple.co/developinswiftappdesignworkbook_TH
http://apple.co/developinswiftappshowcaseguide_TH


ความท้าทายในการออกแบบแอป
สมาชิกชมรมต้ังทีมเล็กๆ ระบุปัญหาท่ีสนใจ จากน้ันออกแบบแอปเพ่ือช่วยแก้ปัญหา เมื่อใช้สมุดงานออกแบบแอป "พัฒนาใน Swift" พวกเขาจะทําตาม 
กระบวนการออกแบบของการกําหนดไอเดียแอป สร้างต้นแบบท่ีใช้งานได้ใน Keynote รวมถึงทดสอบและประเมินแอปกับผู้ใช้งาน ก่อนจะนําผลท่ีได้
กลับไปปรับปรงุแอปของตัวเอง

ทําซ3าตรวจสอบทดสอบสร้างต้นแบบกําหนด

! ! ! ! !
ค้นหาปญัหาและผู้คนท่ีได้
รับผลกระทบ จากน้ัน
วเิคราะหป์ญัหาและ
วางแผนโซลูช่ัน 
อย่างละเอียด

วางแผนและสร้างไวร์เฟรม
สําหรับคุณสมบัติของแอป 
แล้วสร้างต้นแบบท่ีเปน็ไปตาม
แนวทางการออกแบบของ 
iOS

รวบรวมและจดัระเบียบ
ข้อมูลท่ีคุณรวบรวมมาใน
การทดสอบของคุณ จากน้ัน
สรา้งขอ้มูลเชิงลึกและขอ้สรปุ
ท่ีสําคัญ 

สร้างแผนเพ่ือทดสอบ
ต้นแบบของคุณ จากน้ัน
เขียนสคริปต์และเตรียม
ทําการทดสอบ 

จดัทําแผนรับมอืกับปญัหาท่ี
คุณพบโดยการทบทวนส่วน
ท่ีเก่ียวข้องในกระบวนการ
ออกแบบ

ความท้าทายในการออกแบบแอป 37
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