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Advanced IOS Development 
 

หลกัสูตรนี้เหมาะส าหรบัผูท้ีม่พีืน้ฐานการพฒันาโปรแกรมบน iOS แลว้ตอ้งการ
ศกึษาเพิม่เตมิในการเขยีน โปรแกรมตดิต่อกบัไฟลแ์ละฐานขอ้มูล ผูเ้รยีนจะได้
เรยีนรูเ้กีย่วกบัพืน้ฐานระบบการจดัการไฟลข์อง iOS การอ่านรายชือ่ไฟลต์่าง ๆ 
จาก Main Bundle และ Copy ไปยงั Documents รวมถงึการเรยีกใชง้าน 

Property List และ NSUserDefault เรยีนรูก้ารใชง้านฐานขอ้มูล SQLite และ Core Data รวมถงึการเกบ็ขอ้มูลบน 
iCloud เป็นตน้ 
 

วัตถุประสงค์: 

o เพื่อใหเ้รยีนรูแ้ละเขา้ใจหลกัการสรา้ง App บนมอืถอืและสามารถเขยีน App ได ้

กลุ่มเปา้หมาย:  

o ผูส้นใจทัว่ไป  
o นกัเรยีน นกัศกึษาทีต่อ้งการเรยีนรูก้ารเขยีน App บน IOS  
o กลุ่มนกัพฒันาทีต่อ้งการพฒันา IOS บนมอืถอื 

ความรู้พืน้ฐาน: 

o มคีวามรูค้วามเขา้ใจเรือ่งการตดิตัง้/ถอนการตดิตัง้ โปรแกรม  
o มคีวามรูใ้นการใชอ้นิเตอรเ์น็ตและเครอืขา่ยพืน้ฐาน  
o ใชง้านอนิเตอรเ์น็ตและระบบปฏบิตักิารวนิโดวไ์ด ้ 
o เคยเขยีนโปรแกรมหรอืเคยผา่นการอบรมภาษา C มาบา้งเลก็น้อย 

ระยะเวลาในการอบรม: 

o 20 ชัว่โมง (3 วนั) 

ราคาคอร์สอบรม: 

o 9,900 บาท / คน (ราคานี้ยงัไม่ไดร้วมภาษมีูลคา่เพิม่) 
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วิทยากรผูส้อน: 

o อาจารยส์ามติร โกยม และทมีงาน 

คอรส์ทีค่วรอบรมก่อนหน้า: 

o Basic iOS Development 

เนื้อหาการอบรม: 

1. พืน้ฐาน File System 

o เขา้ใจพืน้ฐานระบบการจดัการไฟลข์อง Sandbox 
o อ่านรายชือ่ไฟลต์่าง ๆ จาก Main Bundle 
o Copy ไฟลจ์าก Main Bundle ไปยงั Documents 
o การเรยีกใชง้าน Property List และ NSUserDefault 
o แนวคดิการเขยีนรองรบัหลายภาษา Internationalization และ Localization 
o รูปแบบการแสดงตวัอกัษร NSLocalizedString 
o รูปแบบการแสดงวนัที ่NSDateFormatter 
o รูปแบบการแสดงตวัเลข NSNumberFormatter 

 
2. การใช้งาน SQLite บน iOS ตอน 1 

o ความรูพ้ืน้ฐาน SQLite Introduction 
o สรา้ง File  SQLite ดว้ย Tools ต่าง ๆ 
o SQLite Expressions 
o SQL Command Selecting Data 
o SQL Command Inserting, Updating and Deleting Data 

 
3. การใช้งาน SQLite บน iOS ตอน 2 

o การน าไฟล ์SQLite มาใส่ iOS Application 
o การเรยีกใช ้SQLite บน iOS Application 
o การ Update Database Version 
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4. การใช้งาน Core Data ตอน 1 

o ความรูพ้ืน้ฐาน Core Data 
o การสรา้ง Managed Object Model 
o การสรา้ง Entity & Attribute 

5. การใช้งาน Core Data ตอน 2 

o การดงึขอ้มูล Fetch Request  
o การก าหนดเงือ่นไขการดงึขอ้มูลดว้ย NSPredicate 
o การเรยีงล าดบัขอ้มูลดว้ย NSSortDescriptor 

6. การใช้งาน iCloud 

o แนวคดิและหลกัการของ iCloud 
o การตัง้ค่า App ส าหรบัการใชง้าน iCloud 
o การออกแบบขอ้มูล Key-Value ดว้ย Dictionary บน iCloud 
o การเกบ็ขอ้มูลและ Sync ขอ้มูลบน iCloud 
o การสรา้ง Folder ย่อย ใน iCloud 
o การคน้หา File และ Folder บน iCloud 
o การเกบ็ขอ้มูลเอกสาร Documents บน iCloud 
o การ Sync ขอ้มูล Core Data บน iCloud 
o การทดสอบและ Debug การท างานของ iCloud 

 

 


