Course2 : Advanced iOS Development Training Course
- การเชื่อมต่อ Database โดยผ่าน Online Webservice
- การเชือ่ มต่อกับ Native Offline Database ด้วย Sqlite3
- เรียนขัน้ ตอนลงแอพพลิเคชัน่ บนเครื่องจริง (iPhone Application Deployment
on Real Device)
- การสร้าง UINavigationView Controllers ขั้นสูง
- การอ่านข้อมูล XML โดยใช้ ( SAX Parser)
อบรมวันที่ 7-11ต.ค. 56
หมดเขตรับสมัคร 30 ก.ย. 56
- Social Network APIs ต่างๆ
จานวน 30 ท่าน
- การติดตั้งแผนทีบ่ นแอพพลิเคชัน่ ด้วย MapKit
วิทยากร

คุณชัยสิทธิ์ ทายะบวร
ประธานกรรมการ บริษทั โค้ดโมบายส์ จากัด
การศึกษา
- ปริญญาตรี ภาควิชาเทคโนโลยีวศิ วกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประสบการณ์ ด้าน iOS
ด้านผลิตภัณฑ์
- GMM (Thailand) Corp.
- DTAC–Online MediaStreaming in 3.9G DNA
- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- SF Cinema City (Thailand)
- 3BB Triple T Internet Jasmine - Orient-Thai Airway–Booking/Checking
Blackberry Application

อัตราค่าลงทะเบียน Course ละ 9,500 บาท (ต่อท่าน)

หมายเหตุ มีเครื่อง MAC บริการ 1 เครื่องต่อท่าน (รวมเอกสารอบรม อาหารกลางวันและอาหารว่าง)

สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่
สานักฝึกอบรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คุณเดชวัต แก้วศรีวงศกร โทรศัพท์ 074-200392-4
โทรสาร 074-200383 E-mail : Training.hu@hotmail.com , www.hu.ac.th
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คุณฐิติ มงคลศรี โทรศัพท์ 074-200300 ต่อ 133

โครงการฝึ กอบรม
หลักสู ตร “ Advanced iOS Development Training Course ”
ณ ห้ องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
1.หลักการและเหตุผล
ในยุค ปั จ จุ บ ัน จะเห็ น ได้ว่ า เทคโนโลยีส ารสนเทศมี ค วามจ าเป็ นต่ อ การด ารงชี วิ ต ของมนุ ษ ย์
โดยเฉพาะความก้าวหน้าของการใช้โทรศัพท์มือถือเป็ นอุปกรณ์ที่ช่วยอานวยความสะดวกเป็ นอย่างมาก ซึ่ ง
ในการทาให้อุปกรณ์ดังกล่ าวสามารถตอบสนองความต้องการของมนุ ษย์ไ ด้อ ย่างเต็มที่ ผูพ้ ฒั นาจึงต้อ ง
พยายามพัฒนา Application ใหม่ ๆ เพื่อ ให้รองรับความต้องการ และ iOS เป็ นระบบปฏิบตั ิการหนึ่ ง ที่
ได้รับความนิยมอย่างมากในการใช้งานบนอุปกรณ์มือถือ ดังนั้นพัฒนา Application ต่างๆ เพือ่ นามาใช้บน
ระบบปฏิบตั ิการ iOS จึงมี ความน่ าสนใจและท้าทายในการคิดสร้างสรรค์ Application เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของมนุ ษย์ในปั จจุบนั การนี้ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ซ่ ึ งเป็ นสถาบันอุดมศึกษาที่มีภารกิจหลัก
สาคัญอย่างหนึ่งในการให้บริ การแก่สงั คม จึงได้จดั ให้มีหลักสูตรดังกล่าวขึ้นมา

2.ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. เพือ่ ให้ผอู ้ บรมมีความรู ้ความเข้าใจในโครงสร้างภาษาในการ พัฒนา iOS Application ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. เพือ่ ให้ผอู ้ บรมสามารถประยุกต์ใช้เครื่ องมือในการพัฒนา iOS Application ได้เป็ นอย่างดี
3. เพือ่ ให้ผอู ้ บรมประยุกต์ใช้งานการเขียน Application เพือ่ เชื่อมโยงฐานข้อมูลในรู ปแบบต่างๆได้
อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับองค์กร
4. เพือ่ ให้ผอู ้ บรมสามารถออกแบบ UI ให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพือ่ ให้ผอู ้ บรมสามารถเข้าใจถึงขั้นตอนการ Application ขึ้น App Store และการนาไปใช้ได้
และการทดสอบโปรแกรมได้เป็ นอย่างดี

3.หัวข้ อฝึ กอบรม

Advanced iOS Development Training Course
วันที่ 1 - การเชื่อมต่อ Oracle Database โดยผ่าน Online Webservice (ทางมหาวิทยาลัย ต้องจัดเตรี ยม
Webservice ที่ฝั่ง Server เพือ่ ใช้ในการติดต่อให้
- การเชื่อมต่อกับ Nation Offline Database ด้วย Sqlite3 และ การทา Custom TableView
วันที่ 2 - การสร้าง UIavigationView Controllers ขั้นสูง ด้วยเทคนิคหลายๆแบบ
- การอ่านข้อมูล XML โดยใช้ (SAX Parser)
- การพัฒนาแอพพลิเคชัน่ แบบ Location-Based System ซึ่งมีการใช้งานร่ วมกัน GPS และ Map
- การติดตั้งพวก Social Network APIs
วันที่ 3 - การติดตั้งแผนที่บนแอพพลิเคชัน่ ด้วย MapKit
- เทคนิคการใช้ NSArray ร่ วมกับ NSDictionary เพือ่ ค้นหา (min/max key-value pair)
- เทคนิคการแสดง Pupup Window
วันที่ 4 - เรี ยนขั้นตอนลงแอพพลิเคชัน่ บนเครื่ องจริ ง (iPhone Application Deployment on Real Device)
วันที่ 5 - การปรับแต่ง UI พื้นฐานและการจัดการกับขนาดจอ iPhone 3.5 และ 4
- การติดตั้งระบบโฆษณาเพือ่ หารายได้ดว้ ย Admob พร้อมแนวทางในการทาการตลาด
- สอนการใช้เครื่ องในการวิเคราะห์ Memory ด้วย XCode Instrument
- Advanced 3rd-Party UI
- การใช้เครื่ องมือขั้นสูงอย่าง (Xcode’s Instrument) เพือ่ วิเคราะห์คน้ หาสาเหตุการตายของ
แอพพลิเคชัน่ (Runtime Application Error Analysis)
- สอนการหารายได้จากการติดตั้ง Google’s Admob
- แชร์ประสบการณ์การพัฒนาโมบายส์แอพพลิเคชัน่ ให้กบั บริ ษทั ต่างๆ และปั ญหาที่นกั พัฒนาทุก
คนต้องเจอและวิธีการแก้ไขปั ญหาที่ถูกต้อง
- FAQ

4. วันทีจ่ ดั อบรม :

Advanced iOS Development Training Course
จานวน 5 วัน ระหว่างวันที่ 7-11 ตุลาคม 2556
เวลา 09.00 - 16.00 น.

5. สถานทีจ่ ดั อบรม : ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

6. คุณสมบัติผ้ อู บรม :
6.1 คุณสมบัติทั่วไป
- โปรแกรมเมอร์ Administrator หรื อผูเ้ ขียนโปรแกรมให้กบั หน่วยงานต่างๆ
- ผูป้ ระกอบการด้าน IT ที่มีความสนใจในการพัฒนาแอพพลิเคชัน่
- คณาจารย์ ผูส้ อน ทางด้าน IT ในสถาบันศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
เช่น วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และผูท้ ี่มีความสนใจทัว่ ไป
6.2 คุณสมบัติพิเศษ
- ผูท้ ี่มีพ้นื ฐานการเขียนโปรแกรม และสามารถใช้เครื่ อง MAC พื้นฐานได้
จานวนทั้งหมด 30 ท่ าน

7. รูปแบบการฝึ กอบรม: บรรยายพร้อมฝึ กปฏิบตั ิ
8. สิ่ งทีไ่ ด้ รับ :

- เอกสารการอบรม
- อาหารกลางวัน 1 มื้อ/วัน อาหารว่าง 2 มื้อ /วัน
- เครื่ อง MAC ใช้ในการฝึ กอบรม 1 เครื่ อง/ท่าน
- วุฒิบตั รรับรองการอบรมจากมหาวิทยาลัย

9. อัตราค่ าธรรมเนียม
ตารางการคิดค่าใช้ จ่ายหลักสู ตรฝึ กอบรม
ผู้สมัคร
ราคาต่ อท่ าน
ส่ วนลดต่ อท่าน
1.กรณี บุคคลทัว่ ไปสมัคร 1-2 ท่าน
9,500
ไม่มี
2.กรณี สมัครเป็ นกลุ่ม/องค์กร
9,500
10%
 สมัคร 3 ท่านขึ้นไป
9,500
15%
 สมัคร 3 ท่านขึ้นไปและ
สมัคร ทั้ง 2 หลักสูตร

สุ ทธิต่อท่ าน
9,500
8,550
8,075

กาหนดการฝึ กอบรม
Advanced iOS Development Training Course
ระหว่ างวันที่ 7-11 ตุลาคม 2556
เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ ห้ องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ใบสมัครเข้ ารับการอบรม
คาชี้แจง โปรดกรอกข้อมูลใบสมัครนี้อย่างละเอียด
สมัครอบรมหลักสู ตร

 Course 1 :Basic iOS Development Training Course
ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม และวันที่ 1-2 สิงหาคม 2556

 Course 2 :Advanced iOS Development Training Course
ระหว่างวันที่ 7-11 ตุลาคม 2556
1.

ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................อายุ..........................................ปี
ชื่อบริ ษทั /สังกัด/สถานศึกษา.................................................................................................. ....................................
เลขที่...........................................ถนน...................................................................ตาบล...........................................
อาเภอ............................................จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย.์ ......................................
โทรศัพท์ (ที่ทางาน)............................................................โทรสาร........................................................................
โทรศัพท์ (มือถือ)...................................................................
Email………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Facebook/Twitter…………………………………………………………………………………………………………………………………

2.

ทราบข่าวการฝึ กอบรมจาก
 วิทยุ

 อีเมลล์

 Facebook ............................................  E-mail
3.

 www.hu.ac.th/opes

 HU-Today

 อื่นๆ.....................................................................

การชาระค่าลงทะเบียน
 โอนเงินเข้าธนาคารกรุ งไทย จากัด(มหาชน) สาขานิพทั ธ์อุทิศ 2
ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยหาดใหญ่” เลขที่บญั ชี 915-0-03008-6
 เงินสด

ลงชื่อ.........................................................................................................ผูส้ มัคร
วันที่............./................../..................


หมายเหตุ: กรณีที่โอนเงินผ่านธนาคาร โปรดยืนยันการชาระค่าอบรมโดยการส่ งสาเนาหลักฐานการโอนเงินมา
ทาง



E-mail : Training.hu@hotmail..com

หรื อส่ งโทรสารหมายเลข 074-200383 (สานักฝึ กอบรมและบริ การวิชาการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่
สานักฝึ กอบรมและบริ การวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คุณเดชวัต แก้วศรี วงศกร โทรศัพท์หมายเลข 074-200392-4
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คุณฐิติ มงคลศรี โทรศัพท์ 074-200300 ต่อ 133

