
 

 
  
  

หลักสูตร Mobile Application Development with Flutter 
ภาพรวมของการเรียน 
 หลักสูตรเฉพาะส าหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาเป็น Flutter Application Developer เรียนรู้ฟังก์ชั่นพืน้ฐานครอบคลมุ 
ในการพัฒนาแอพบนทัง้  Android และ iOS โดยผู้ เ รียนจะได้เ รียนรู้เคร่ืองมือ ทักษะส าคัญต่างๆในการพัฒนา 
เรียนรู้ตัง้แต่พืน้ฐาน ของการเป็นนกัพฒันา Mobile Application ปพูืน้ฐาน Flutter เร่ิมจาก Text Editor ทัง้บน Android Studio 
และ Visual Studio Code พร้อมทัง้เ รียนรู้ features ส าคัญๆ การออกแบบ Interface, เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต, 
ก า รท า ง าน ร่ วมกับ  Da t aba se  ใ นหลักสูต รนี  ้ ผู้ เ รี ยนจะ ไ ด้ทดลองส ร้ า ง  app l i c a t i o n  เ ป็ นของตน เ อง 
เพื่อให้เข้าใจทัง้กระบวนการของการเป็น Mobile developer อย่างเต็มรูปแบบ 
 
ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน  
หลกัสตูร 28 ชัว่โมง เรียนทัง้สิน้ 8 ครัง้ ครัง้ละ 3 ชัว่โมงคร่ึง  
 
พืน้ฐานของผู้เรียน 
สามารถใช้งานเคร่ือง MAC และ มีพืน้ฐานทางด้านโปรแกรมมิ่ง (C# หรือ C++ หรือ Java หรือ อื่นๆท่ีใกล้เคยีง) 
 
โปรแกรมที่ใช้ 
macOS 64 bit หรือ Windows 7 เป็นต้นไป พืน้ท่ีว่างในดิสก์ควรมขีนาด 400 MB ขึน้ไปส าหรับ Windows และ 2.8 GB 
ขึน้ไปส าหรับ Mac 
** ผู้เรียนจ ำเป็นต้องเตรียม MacBook มำด้วยตนเอง ในกรณีที่จะท ำแอพ iOS 
 
เหมาะส าหรับ 
ผู้ ต้องการพฒันาเป็น Mobile Developer (Flutter) ที่มีพืน้ฐานโปรแกรมมิง่มาบ้าง 
 
 
วิทยากร 
จกัรพิวฒัน์ ภชัรจินดาวฒัน์ (นกัพฒันาซอฟต์แวร์) 
การศึกษา:  
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 
ประสบการณ์ 
การเขยีนแอพพลิเคชัน่ส าหรับการใช้ในองคก์รภายใน (Enterprise Application) มากว่า 3 ปี 
 
 
 



 

 
  
  

 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

• ผู้ ผ่านการอบรมจะสามารถพฒันา Cross-platform Mobile App ได้ และมีพืน้ฐานในการพฒันางานต่อไป 

• ผู้ ผ่านการอบรมจะสามารถน าความรู้ในการพฒันา Cross-platform Mobile App 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 
ขัน้ตอนและเงื่อนไขการสมคัรเรียน โปรดอ่านก่อนท าการสมคัร 
https://netdesign.ac.th/media/Files/condition/condition.pdf 
 

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 
 
 
 
 

https://netdesign.ac.th/media/Files/condition/condition.pdf


 

 
  
  

 
 
 

Mobile Application Development with Flutter Course Outline 

Part 1: Flutter Development เบือ้งต้น (2 วัน) 

• การติดตัง้ flutter และการเซ็ตระบบ 

• การท า UI เบือ้งต้น 

• สร้าง UI interaction 

• เพิ่มรูปภาพเข้าแอพ 

• การท าแอพหลายหน้า 

• การใช้ Widget 

Part 2: Flutter Development ขัน้สูง (2 วัน) 

• การจดัการ state 

• การเชื่อมต่อแอพกบั network 
• การเชื่อมต่อแอพกบั database 

• การเชื่อมต่อแอพกบั firebase 

• การเพิ่ม package และ plugin 

*** หมายเหตุ :: Course Outline อาจมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของนักเรียนในคอร์สนัน้ๆ 
โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 
 


