
 
 

 
  

หลักสูตร Android Mobile Application Development (Advanced) 

ภาพรวมของการเรียน 

หลกัสตูรส ำหรับผู้ที่ต้องกำรศึกษำพฒันำ Mobile Application  ด้วยระบบ  Android ซึ่งเป็นระบบปฏิบตัิกำรส ำหรับอุปกรณ์เคล่ือนที่ที่มี
ผู้ ใช้งำนมำกที่สุด และสำมำรถศึกษำทดลองบนคอมพิวเตอร์ทั่วไปที่เป็นระบบวินโดวส์ได้ สำมำรถเคล่ือนย้ำยแอปไปยังเคร่ืองจริงได้
โดยตรง ท ำควำมเข้ำใจเก่ียวกบักระบวนกำรท ำงำนระบบ Android พืน้ฐำนเก่ียวกบั Android Application กำรรันแอปพลิเคชัน่บนเคร่ือง
จ ำลอง และบนเคร่ืองจริง ทดลองกำรสร้ำง mini projects application เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรต่อยอดในกำรพฒันำแอปพลิเคชัน่
บนมือถือให้มีควำมเชี่ยวชำญ   

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน 
หลกัสตูร 28 ชัว่โมง เรียนทัง้สิน้  8 ครัง้ ครัง้ละ 3 ชัว่โมงคร่ึง 

พืน้ฐานของผู้ เรียน  
Basic Programming , Algorithm ,Basic android app 

โปรแกรมที่ใช้ในการเรียน  

Android Studio, Xamarin, Microsoft Visual Studio 

วิทยากร 
อาจารย์ หน่ึงธิดา บุตรครุฑ 

อำจำรย์ประจ ำหลกัสตูร Programming 

ปริญญำตรี  ครุศำสตร์อตุสำหกรรมบณัฑิต (ค.อ.บ. คอมพวิเตอร์) 

สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคณุทหำรลำดกระบงั  

ปริญญำโท วิทยำศำสตรมหำบณัฑิต (วท.ม กำรศกึษำวิทยำศำสตร์)  

สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคณุทหำรลำดกระบงั 

2554-2559 : อำจำรย์แผนกคอมพิวเตอร์ วิทยำลยัเทคโนโลยีสยำมบริหำรธุรกิจ นนทบรีุ  

ปัจจบุนั : บริษัทอินเทลลิเจนท์ เทเลคอมโซลชูัน่ จ ำกดั 

 

 

 



 
 

 
  

ประโยชน์ที่ได้รับ 

• ผู้จบหลกัสตูรนีจ้ะมีควำมเข้ำใจพืน้ฐำนในกำรพฒันำแอปพลิเคชัน่บนมือถือ 

• ผู้จบหลกัสตูรนีจ้ะมีควำมเข้ำใจในกำรใช้ค ำสัง่ตำ่งๆ ในกำรพฒันำแอปพลิเคชัน่บนมือถือ 

• ผู้จบหลกัสตูรนีส้ำมำรถสร้ำงแอปพลิเคชัน่บนมือถือแบบ mini project application ได้ 

• ค่ำใช้จำ่ยในกำรส่งบคุลำกรเข้ำฝึกอบรมทำงวิชำชีพของบริษัท หรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบคุคล นอกเหนือจำกหกัค่ำใช้จ่ำยได้ทัง้
หมดแล้ว ยงัได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้อกีร้อยละร้อย ตำมประกำศกระทรวงกำรคลงั 

• ผู้ ผ่ำนกำรอบรมจะได้รับประกำศนียบตัร โดยควำมควบคมุของกระทรวงศกึษำธิกำร 
 

ค่าอบรม 
รำคำ 14,800 บำท  
***สิทธิพิเศษ เฉพำะนกัเรียนเกำ่ของสถำบนัลดเหลือ 13,800 บำท 

 
วิธีการช าระเงนิ 

ช ำระเงินสดด้วยตนเองก่อนวนัเร่ิมอบรมเป็นเวลำ 10 วนั 

โอนเงินเข้ำบญัชี  "บริษัท เน็ตดีไซน์ พำรำกอน จ ำกดั" 

ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ สำขำฟอร์จนูทำวน์  

ประเภทบญัชี กระแสรำยวนั  

เลขที่บญัชี 253-0-02599-9  

(กรุณำสง่รำยละเอียด กำรช ำระค่ำอบรมผ่ำนทำง Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign ) 

สัง่จ่ำยเชค็ขีดคร่อมในนำม "บริษทั เน็ตดีไซน์ พำรำกอน จ ำกดั" 

ช ำระผ่ำนบตัรเครดติได้ที่ เน็ตดีไซน์ ทกุสำขำ 

Cancellation กรณีที่ท่ำนมีเหตจุ ำเป็นต้องกำรยกเลิกกำรส ำรองทีน่ัง่ โปรดแจ้งล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรก่อนวนัเร่ิมอบรม
อย่ำงน้อย 7 วนั มิฉะนัน้จะไม่คืนค่ำอบรม 



 
 

 
  

Android Mobile Application Development (Advanced) Course Outline 
ครัง้ที่ 1 Introduction to Android  

• ประวตัิควำมเป็นมำของ Android 
• โครงสร้ำงของระบบ Android 
• เวอร์ชัน่และ API Level ของ Android 
• วิธีกำรติดตัง้ Android Studio 
• กำรสร้ำงโปรเจ็กตใ์หม่ 
• ต ำแหน่งจดัเก็บและกำรเปิดโปรเจ็กตเ์ดิม 
• กำรปรับแต่ง Code Editor 
• ไฟล์และโฟลเดอร์ต่ำงๆ ในโปรเจก็ต ์
• กำรรันแอปพลิเคชัน่บนเคร่ืองจ ำลอง 
• กำรรันแอปพลิเคชัน่บนเคร่ืองจริง 

ครัง้ที่ 2 Activity & Screen 
• Setting Launcher Activity 
• Activity for full Screen 
• Check Screen size 
• Backgroud Tile Image 
• Return Activity 

Layout & Scroll view 
• Linear Layout 
• Linear Layout and Attribute layout gravity for View 
• Frame Layout, Table Layout 
• Grid Layout 
• Scroll view 

ครัง้ที่ 3 Drawable & Styling UI 
• Crate Drawable (XML Drawable) 
• Shape Drawable 
• Crate border for Edit Text 
• Shape Drawable and Style 

View Tactics and Custom View 
• Edit Text, Soft Keyboard, Auto Complete, Custom font 
• Message box and Popup window 

Basic Libraries 
• Marquee view, simple tooltip, Slide switch 
• DateTimePickerEditText 
•  Achar Engine 



 
 

 
  

ครัง้ที่  4 View Animation 
• Basic animation and view property animator 
• Class object animator and animator set 
• Create animation for XML view animation 
• Android animations 

ครัง้ที่  5 SQLite Database 
• Connect SQLite 
• Algorithm CRUD (add, read, edit, delete data) 
• Content Values 

ครัง้ที่ 6 Network & Http server 
• Connect AVD and localhost 
• Load and show picture from network 
• Data transmission for String Server  
• Upload file, download file 

ครัง้ที่ 7 Workshop: Create Line Chart for Android Application 
• Add library for AchartEngine 
• Class for AchartEngine 
• Data for Create AchartEngine 
• Connect database and Create XML 
• Build and run on device 

ครัง้ที่ 8 Workshop: Inventory & Barcode 
• Create database 
• Add library and Manifest 
• Set Activity 
• Build and run on device 

***หมายเหตุ รอบเรียน อำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
 


