
 

 
  
  

หลักสูตร iOS Application Development 
ภาพรวมของการเรียน 
 หลกัสตูรเฉพาะส าหรับผู้ที่ต้องการพฒันาเป็น iOS Application Developer เรียนรู้ฟังก์ชัน่พืน้ฐานครอบคลมุ 
ในการพฒันา iOS Application โดยผู้ เรียนจะได้เรียนรู้เคร่ืองมือ ทกัษะส าคญัต่างๆในการพฒันา เรียนรู้ตัง้แต่พืน้ฐาน 
ของการเป็นนกัพฒันา Mobile Application ปพูืน้ฐาน iOS application programming เร่ิมจาก Xcode ซึง่เป็น Text Editor 
ที่ออกแบบมาเพื่อพฒันาแอพ iOS และภาษา Swift พร้อมทัง้เรียนรู้ features ส าคญัๆ การออกแบบ Interface, 
เชื่อมต่อกบัอินเตอร์เน็ต, การท างานร่วมกบั database ในหลกัสตูรนี ้ ผู้ เรียนจะได้ทดลองสร้าง application เป็นของตนเอง 
เพื่อให้เข้าใจทัง้กระบวนการของการเป็น iOS developer อยา่งเตม็รูปแบบ 
 
ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน  
หลกัสตูร 35 ชัว่โมง เรียนทัง้สิน้ 10 ครัง้ ครัง้ละ 3 ชัว่โมงคร่ึง  
 
พืน้ฐานของผู้เรียน 
สามารถใช้งานเคร่ือง MAC และ มีพืน้ฐานทางด้านโปรแกรมมิ่ง (C# หรือ C++ หรือ Java หรือ อื่นๆท่ีใกล้เคยีง) 
 
โปรแกรมที่ใช้ 
macOS High Sierra 10.13.6 ขึน้ไป, iPhone SDK (Xcode, Interface Builder, iPhone Simulator) 
** ผู้เรียนจ ำเป็นต้องเตรียม MacBook มำด้วยตนเอง  
 
เหมาะส าหรับ 
ผู้ ต้องการพฒันาเป็น iOS Application Developer ที่มีพืน้ฐานโปรแกรมมิ่งมาบ้าง 
 
 
วิทยากร 
จกัรพิวฒัน์ ภชัรจินดาวฒัน์ (นกัพฒันาซอฟต์แวร์) 
การศึกษา:  
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 
ประสบการณ์ 
การเขยีนแอพพลิเคชัน่ส าหรับการใช้ในองคก์รภายใน (Enterprise Application) มากว่า 3 ปี 
 
 
 
 



 

 
  
  

ประโยชน์ที่ได้รับ 

• ผู้ ผ่านการอบรมจะสามารถพฒันาโปรแกรมบน iPhoneได้ และมพีืน้ฐานในการพฒันางานต่อไป 

• ผู้ ผ่านการอบรมจะสามารถน าความรู้ในการพฒันาโปรแกรมบน iPhone ไปสร้างรายได้ได้ 

• ค่าใช้จา่ยในการส่งบคุลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบคุคล 
นอกเหนือจากหกัค่าใช้จ่ายได้ทัง้หมดแล้ว ยงัได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อกีร้อยละร้อย ตามประกาศกระทรวงการคลงั  

• ผู้ เรียนสามารถเรียนทบทวนซ า้ได้ ฟรี 1 ครัง้ ภายในระยะเวลา 1 ปี   
• ผู้ ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบตัร โดยความควบคมุของกระทรวงศกึษาธิการ 

 

ค่าอบรม 
ค่าธรรมเนียมการเรียน 14,800 บาท  

ราคาสทุธิ ไม่มีภาษีมลูคา่เพิม่ 

*** เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 13,800 บาท 

 

วิธีการช าระเงนิ  
1. ช าระเงินสดด้วยตนเองก่อนวนัเร่ิมอบรมเป็นเวลา 10 วนั 
2. โอนเงินเข้าบญัชี  "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จ ากดั" 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา สาขาฟอร์จนูทาวน์  
ประเภทบญัชี กระแสรายวนั  
เลขที่บญัชี 253-0-02599-9  
(กรุณาสง่รายละเอียดการช าระคา่อบรมผ่านทาง Email: contact@NetDesign.ac.th และ Line:: @netdesign ) 
3. สัง่จ่ายเชค็ขีดคร่อมในนาม "บริษทั เน็ตดีไซน์ พารากอน จ ากดั" 
4. ช าระผ่านบตัรเครดติได้ที่ เน็ตดีไซน์ ทกุสาขา 
Cancellation กรณีที่ท่านมเีหตจุ าเป็นต้องการยกเลกิการส ารองที่น่ัง 
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนวันเร่ิมอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนัน้จะไม่คนืค่าอบรม 
 
 
 
 
 
 



 

 
  
  

IOS App Development Course Outline 

Part 1: Swift Programing (2 วนั) 

• Constant, Variable and Data Type (รวมถงึ Optional, Type Casting และอื่นๆ) 

• Operator 

• Control Flow & Collection 

• Function & Closure 

• Object-Oriented Programming: Class, Struct, Protocol, Extension และอื่นๆ 

Part 2: iOS Development พืน้ฐาน (UI) (2 วัน) 

• UI พืน้ฐาน 

• การควบคมุ UI 

• View Controller 

• Data Model 

• Basic View: List, Detail, Form 

• Navigation & Workflow 

การเก็บข้อมลูในแอพ 

Part 3: iOS Development ระดับกลาง  (2 วัน) 

• Life Cycle 

• Platform Feature: ฟีเจอร์เฉพาะของ iOS 
o Photo 
o Camera 
o Location 
o Vision 

• การเปล่ียนแปลงในแต่ละเวอร์ชัน่ของ iOS 

• การเปรียบเทียบวิธีการท า UI 



 

 
  
  

o การสร้าง View โดยใช้ Storyboard, xib และ Swift 
o การส่งคา่ระหวา่ง View Controller 

Part 4: iOS Development ขัน้สูง (Service) (2 วนั) 

• Persistence and Database 

• Http Network 

• ระบบไฟล์ 
• App Architecture 

Part 5: Process in Software Development (2 วัน) 

• การออกแบบซอฟต์แวร์ 
• การวางแผนโปรเจค 

• ทดลองท าแอพด้วยตวัเอง 
• การน าเสนอ 

*** หมายเหตุ :: Course Outline อาจมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของนักเรียนในคอร์สนัน้ๆ 
โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 
 


