
 

หลกัสูตร  Xamarin .NET Cross Platform Mobile Development 

ภาพรวมของการเรียน 

Xamarin เปน็เคร่ืองมือที่ช่วยท าให้นักพัฒนา .NET สามารถไปต่อยอดท าแอปฯมือถือบน

ระบบปฏบิติัการiOS, Android, Windows แบบ Native ได้โดยใช้ภาษา C# เพียงภาษาเดียว ท าให้

เกดิการแชร์โคด้ร่วมกนัระหว่างระบบปฏบิติัการ ลดงานทีท่ าซ ้าซอ้นลงไปได้มาก อีกทัง้ยังมี 

Xamarin.Forms ทีช่่วยท าให้นักพัฒนาสามารถ แชร์การออกแบบหน้าจอ Interface ร่วมกนัได้

อีก ย่ิงท าให้ลดเวลาในการพัฒนาแอปฯมือถือลงได้มากเลยทเีดียว (หลักสูตรและเอกสารการสอน

มาตรฐานจาก Xamarin University)  

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน 

หลักสูตร 35  ช่ัวโมง เรียนทัง้ส้ิน 10 คร้ัง คร้ังละ 3 ช่ัวโมงคร่ึง – 4 ช่ัวโมง 

พื้นฐานของผู้เรียน  

C# 4.0 Basic 

โปรแกรมที่ใช้ในการเรียน  

ASP.NET  

เหมาะส าหรับ 

ผู้ทีต้่องการพัฒนาแอปพลิเคช่ัน  ทัง้ IOS และ ANDROID ในคร้ังเดียว  

 

 

 

 

 

 

 



 

วิทยากร 

อาจารยส์ุรศักย์ อัครอมรพงศ์ (บอนด์ ) 

อาจารย์พิเศษทีค่ณะไอซทีมีหาวิทยาลัยศลิปากร และอาจารย์พิเศษที่โรงเรียนอินเตอร์เน็ต

และการออกแบบเน็ตดีไซด์ มีประสบการณ์สอนมาแล้วกว่า 15 ปี ได้รับรางวัล Microsoft MVP 

สาขา Visual Studio and Development Technologies ต้ังแต่ป ี2010 จนถึงปจัจุบนั และได้รับ

ใบประกาศฯ MCSD: App Builder กบั MCSA: Web Applications ในปี 2016  

 Microsoft MVP: Visual Studio and Development Technologies 

 MCSD: App Builder 

 MCSA: Web Application 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

 

 ผู้จบหลักสูตรจะรู้ถึงกระบวนการส าหรับการพัฒนา Application   

 ผู้ผู้จบหลักสูตรจะพัฒนาแอปทีส่ามารถใช้ได้ทัง้ IOS และ ANDRID  

 ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน

นิติบคุคล นอกเหนือจากหักค่าใช้จ่ายได้ทัง้หมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้

อีกร้อยละร้อย ตามประกาศกระทรวงการคลัง 

 ผู้เรียนสามารถเรียนทบทวนซ ้าได้ ฟรี  )ทกุสาขา ในระยะเวลา 1 ปี (  

 ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบตัรโดยความควบคมุของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

https://mvp.microsoft.com/en-us/PublicProfile/4028458
https://www.youracclaim.com/badges/52bf1311-baa6-4065-a423-2d15a6d94ea7
https://www.youracclaim.com/badges/52bf1311-baa6-4065-a423-2d15a6d94ea7


 

ค่าอบรม 

 ราคา 9,800บาท ( เฉล่ียเพียงช่ัวโมงละ 280 บาท ) 

*** เฉพาะนกัเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 8,800 บาท ( เฉลีย่เพียงชั่วโมงละ 252 บาท ) 

 

วิธีการช าระเงิน  

1. ช าระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเร่ิมอบรมเปน็เวลา 1 สัปดาห์  

2. โอนเงินเข้าบญัชี  " บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จ ากดั" ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

สาขาฟอร์จูนทาวน์    

ประเภทบญัชี กระแสรายวัน เลขทีบ่ญัชี 253-0-02599-9  

3. ส่ังจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จ ากดั"  

4. ช าระผ่านบตัรเครดิตได้ที ่ NetDesign ทกุสาขา 

 

หมายเหตุ ::  (กรุณา Fax ใบ Pay in มายืนยันที ่02-642-1100 , ส่งรายละเอียดผ่าน 

Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign )  

 

Cancellation กรณีที่ทา่นมีเหตจุ าเป็นตอ้งการยกเลกิการส ารองที่นั่ง โปรดแจ้ง

ล่วงหน้าเปน็ลายลักษณ์อักษรกอ่นวันเร่ิมอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะน้ันจะไม่คนืค่าอบรม 



 

Xamarin .NET Cross Platform Mobile Development  Course Outline 

ครั้งที่ 1 - 

2 
Introduction to Xamarin 

 อธิบายวิธีการพัฒนาแอปฯในรูปแบบต่างๆ (Silo, Block Box, 

Xamarin)  

 อดีต ปัจจุบนั และอนาคตของ Xamarin 

 ดาวน์โหลดและติดต้ังเคร่ืองมือพัฒนา 

XAML in Xamarin.Forms 

 View – เรียนรู้การใช้ View ต่างๆใน Xamarin.Forms เช่น Label, 

Entry ฯลฯ  

 Layout – เรียนรู้การใช้ Layout ต่างๆใน Xamarin.Forms เช่น 

StackLayout ฯลฯ 

 Page – เรียนรู้การใช้งาน Page ต่างๆใน Xamarin.Forms เช่น 

ContentPage ฯลฯ 

ครั้งที่ 3-4 
Working with SQLite and Mobile Data 

 เรียนรู้วิธีการจัดการเกบ็ข้อมูลแบบ Preference 

 เรียนรู้การจัดการโครงสร้างไฟล์ของ iOS, Android, Windows  

 รู้จักฐานข้อมูลแบบไฟล์ออฟไลน์ SQLite  

 เรียนรู้วิธีการจัดการข้อมูล CRUD บนฐานข้อมูล SQLite ด้วยวิธี ORM 



 

ครั้งที่ 5-6 
Create REST API with ASP.NET Core WebAPI 

 เรียนรู้วิธีการติดต้ัง .NET Core 

 เรียนรู้การติดต้ังและใช้งาน Visual Studio Code พร้อมกบั 

Extension ที่จ าเปน็ 

 เรียนรู้พ้ืนฐานการพัฒนา .NET Core Console App and Web 

 เรียนรู้การท า REST API ด้วย ASP.NET Core WebAPI 

 การ Publish ข้ึน Azure Website (Cloud) ด้วยวิธีผ่าน Github  

 

 ครั้งที่ 7-

8 
Develop Xamarin.Forms with REST API Services 

 เรียนรู้วิธีการพัฒนา Xamarin.Forms ดึงและส่งข้อมูลติดต่อกบั 

REST API 

 เรียนรู้วิธีการใช้และแก้ไขเทมเพรท ListView ให้ได้ตามทีต้่องการ 

 เรียนรู้วิธีการท า DataBinding 

 เรียนรู้วิธีการท า Pull-to-refresh 

 



 

  คร้ังที่ 9-

10  

Develop Xamarin.Forms with XML Web Services 

 เรียนรู้วิธีการพัฒนา Xamarin.Forms ดึงและส่งข้อมูลติดต่อกบั Web 

Services 

 การใช้ C# สร้าง UI โดยไม่ต้องใช้ไฟล์ XAML 

 การส่งค่าแยกแต่ละ Platform (iOS, Android, Windows)Bonus 

 Basic Animations 

 Camera 

 Maps 

 

 


