หลักสูตร Xamarin .NET Cross Platform Mobile Development
ภาพรวมของการเรียน
Xamarin เป็ นเครื่ องมือที่ชว่ ยทำให้ นกั พัฒนำ .NET สำมำรถไปต่อยอดทำแอปฯมือถือบนระบบปฏิบตั กิ ำรiOS,
Android, Windows แบบ Native ได้ โดยใช้ ภำษำ C# เพียงภำษำเดียว ทำให้ เกิดกำรแชร์ โค้ ดร่วมกันระหว่ำง
ระบบปฏิบตั กิ ำร ลดงำนที่ทำซ ้ำซ้ อนลงไปได้ มำก อีกทังยั
้ งมี Xamarin. Forms ที่ช่วยทำให้ นกั พัฒนำสำมำรถ แชร์ กำร
ออกแบบหน้ ำจอ Interface ร่วมกันได้ อีก ยิ่งทำให้ ลดเวลำในกำรพัฒนำแอปฯมือถือลงได้ มำกเลยทีเดียว (หลักสูตรและ
เอกสำรกำรสอนมำตรฐำนจำก Xamarin University)
ระยะเวลาที่ใช้ ในการเรี ยน
หลักสูตร 35 ชัว่ โมง เรี ยนทังสิ
้ ้น 10 ครัง้ ครัง้ ละ 3 ชัว่ โมงครึ่ง
พืน้ ฐานของผู้เรี ยน
C# Basic
โปรแกรมที่ใช้ ในการเรี ยน
ASP.NET
เหมาะสาหรับ
ผู้ที่ต้องกำรพัฒนำแอปพลิเคชัน่ ทัง้ IOS และ ANDROID ในครัง้ เดียว
วิทยากร
อาจารย์ สุรศักย์ อัครอมรพงศ์ (บอนด์ )
อำจำรย์พิเศษที่คณะไอซีทีมหำวิทยำลัยศิลปำกร และอำจำรย์พิเศษที่โรงเรี ยนอินเตอร์ เน็ตและกำร
ออกแบบเน็ตดีไซด์ มีประสบกำรณ์สอนมำแล้ วกว่ำ 15 ปี ได้ รับรำงวัล Microsoft MVP สำขำ Visual Studio and
Development Technologies ตังแต่
้ ปี 2010 จนถึงปัจจุบนั และได้ รับใบประกำศฯ MCSD: App Builder กับ MCSA:
Web Applications ในปี 2016
• Microsoft MVP: Visual Studio and Development Technologies
• MCSD: App Builder
• MCSA: Web Application

ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ
• ผู้จบหลักสูตรจะรู้ถึงกระบวนกำรสำหรับกำรพัฒนำ Application
• ผู้ผ้ จู บหลักสูตรจะพัฒนำแอปที่สำมำรถใช้ ได้ ทงั ้ IOS และ ANDRID
• ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรส่งบุคลำกรเข้ ำฝึ กอบรมทำงวิชำชีพของบริษัทหรื อห้ ำงหุ้นส่วนนิติบคุ คลนอกเหนือจำก
หักค่ำใช้ จ่ำยได้ ทงหมดแล้
ั้
วยังได้ รับกำรยกเว้ นภำษีเงินได้ อีกร้ อยละร้ อยตำมประกำศกระทรวงกำรคลัง
• ผู้เรี ยนสำมำรถเรี ยนทบทวนซ ้ำได้ ฟรี ( ปี 1 ทุกสำขำ ในระยะเวลำ (
• ผู้ผำ่ นกำรอบรมจะได้ รับประกำศนียบัตรโดยควำมควบคุมของกระทรวงศึกษำธิกำร
• ผู้เข้ ำอบรมจะได้ รับพื ้นที่ Web Server 10GB. มูลค่ำ 1,500 บำท เป็ นเวลำตลอดกำรเรี ยนและ
หลังจำกเรี ยนจบ 2 สัปดำห์
ค่ าอบรม
รำคำ 9,800บำท ( เฉลี่ยเพียงชัว่ โมงละ 280 บำท (
*** เฉพาะนักเรียนเก่ าของสถาบันลดเหลือ 8,800 บาท (เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 252 บาท)
วิธีการชาระเงิน
1. ชำระเงินสดด้ วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็ นเวลำ 1 สัปดำห์
2. โอนเงินเข้ ำบัญชี " บริษัท เน็ตดีไซน์ พำรำกอน จำกัด" ธนำคำรกรุงศรี อยุธยำ สำขำฟอร์ จนู ทำวน์
ประเภทบัญชี กระแสรำยวัน เลขที่บญ
ั ชี 253-0-02599-9
3. สัง่ จ่ำยเช็คขีดคร่อมในนำม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พำรำกอน จำกัด"
4. ชำระผ่ำนบัตรเครดิตได้ ที่ NetDesign ทุกสำขำ
หมำยเหตุ :: (กรุณำส่งรำยละเอียดกำรชำระค่ำอบรมผ่ำน Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line ::
@netdesign )
Cancellation กรณีท่ ที ่ านมีเหตุจาเป็ นต้ องการยกเลิกการสารองที่น่ ัง โปรดแจ้ งล่วงหน้ ำเป็ นลำยลักษณ์
อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่ำงน้ อย 7 วัน มิฉะนันจะไม่
้
คืนค่ำอบรม

Xamarin .NET Cross Platform Mobile Development Course Outline
ครัง้ ที่ 1 - 2 Introduction to Xamarin
• อธิบำยวิธีกำรพัฒนำแอปฯในรูปแบบต่ำงๆ (Silo, Block Box, Xamarin)
• อดีต ปัจจุบนั และอนำคตของ Xamarin
• ดำวน์โหลดและติดตังเครื
้ ่ องมือพัฒนำ
XAML in Xamarin. Forms
• View – เรี ยนรู้กำรใช้ View ต่ำงๆใน Xamarin. Forms เช่น Label, Entry ฯลฯ
• Layout – เรี ยนรู้กำรใช้ Layout ต่ำงๆใน Xamarin. Forms เช่น Stack Layout ฯลฯ
• Page – เรี ยนรู้กำรใช้ งำน Page ต่ำงๆใน Xamarin. Forms เช่น Content Page ฯลฯ
ครัง้ ที่ 3-4

Working with SQLite and Mobile Data
• เรี ยนรู้วิธีกำรจัดกำรเก็บข้ อมูลแบบ Preference
• เรี ยนรู้กำรจัดกำรโครงสร้ ำงไฟล์ของ iOS, Android, Windows
• รู้จกั ฐำนข้ อมูลแบบไฟล์ออฟไลน์ SQLite
• เรี ยนรู้วิธีกำรจัดกำรข้ อมูล CRUD บนฐำนข้ อมูล SQLite ด้ วยวิธี ORM

ครัง้ ที่ 5-6

Create REST API with ASP.NET Core WebAPI
• เรี ยนรู้วิธีกำรติดตัง้ .NET Core
• เรี ยนรู้กำรติดตังและใช้
้
งำน Visual Studio Code พร้ อมกับ Extension ที่จำเป็ น
• เรี ยนรู้พื ้นฐำนกำรพัฒนำ .NET Core Console App and Web
• เรี ยนรู้กำรทำ REST API ด้ วย ASP.NET Core WebAPI
• กำร Publish ขึ ้น Azure Website (Cloud) ด้ วยวิธีผำ่ น GitHub

ครัง้ ที่ 7-8

Develop Xamarin. Forms with REST API Services
• เรี ยนรู้วิธีกำรพัฒนำ Xamarin. Forms ดึงและส่งข้ อมูลติดต่อกับ REST API
• เรี ยนรู้วิธีกำรใช้ และแก้ ไขเทมเพรท List View ให้ ได้ ตำมที่ต้องกำร
• เรี ยนรู้วิธีกำรทำ Databinding
• เรี ยนรู้วิธีกำรทำ Pull-to-refresh

ครั ง้ ที่ 9-10 Develop Xamarin. Forms with XML Web Services
• เรี ยนรู้วิธีกำรพัฒนำ Xamarin. Forms ดึงและส่งข้ อมูลติดต่อกับ Web Services
• กำรใช้ C# สร้ ำง UI โดยไม่ต้องใช้ ไฟล์ XAML
• กำรส่งค่ำแยกแต่ละ Platform (iOS, Android, Windows)Bonus
• Basic Animations
• Camera
• Maps
*** หมายเหตุ :: Course Outline อำจมีกำรปรับเปลีย่ นตำมควำมเหมำะสมของนักเรี ยนในคอร์ สนันๆ
้ โดยมิต้องแจ้ งให้ ทรำบ
ล่วงหน้ ำ

