
 

 

 

 

 

โครงการฝึกอบรม 

หลักสูตร “สร้าง Mobile Application ด้วย Flutter/Dart  
(ขั้นพื้นฐาน) สำหรับผู้ที่ไม่ได้จบสายตรง Developer” 
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โครงการฝึกอบรม 

หลักสูตร “สร้าง Mobile Application ด้วย Flutter/Dart  
(ขั้นพื้นฐาน) สำหรับผู้ที่ไม่ได้จบสายตรง Developer” 

อบรม Online ระยะเวลาการฝึกอบรม 4 วนั 
จัดโดย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
1. หลักการและเหตุผล 

สายงาน Developer ถือเป็นสายงานที่มีความสำคัญในปัจจุบัน และเป็นที่ต้องการในตลาด
งานสูง การจะเริ่มศึกษาเรียนรู้ในสายงานนี้ด้วยตัวเองไม่ใช่เรื่องง่าย หรือบางทีเรียนด้วยตนเองก็ใช้
เวลาในการทำเข้าใจค่อนข้างมาก หลักสูตรนี้จะเปรียบเสมือนประตูบานแรกที่จะเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้า
มาสู่โลกแห่งการเขียนโปรแกรม ได้เรียนรู้ เข้าใจพื้นฐาน ได้ทดลองทำ เห็นภาพรวมเป็นรูปธรรมมาก
ขึ้น และนำไปต่อยอดการเรียนรู้เพ่ิมเติมด้วยตัวเองได้ในอนาคต 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื ่อให ้ผ ู ้ เข ้าอบรมมีความร ู ้ความเข ้าใจหลักการสร ้าง Mobile Application ด้วยภาษา 

Dart/Flutter และหลักในการเขียนโปรแกรมข้ันพื้นฐานได้ 
2.2 เพื่อให้ผู ้เข้าอบรมมีความรู ้ความเข้าใจเข้าใจวิธีการค้นหาข้อมูล เพื่อต่อยอดเป็นนักพัฒนา 

Mobile Application มืออาชีพได้  
2.3 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีผลงานที่เป็น Mobile Application ของตัวเอง สามารถนำมาทดลองใช้งาน

บนมือถือ Android ของตัวเอง หรือส่งต่อให้ผู้อ่ืนทดลองใช้ได้ 

3. ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ใน การสร้าง Mobile Application ได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

4. หัวข้อวิชาในหลักสูตร  
4.1 ทำความรู้จักกับ Application สองแพลตฟอร์มหลัก iOS และ Android และภาษาที่ใช้พัฒนาทั้ง

สองแพลตฟอร์ม 
4.2 Flutter คืออะไร ทำไมถึงต้องใช้ Flutter ในการพัฒนา Application (iOS/Android) 
4.3 การติดตั้งโปรแกรมพ้ืนฐานในการเขียนโปรแกรม 
4.4 ศึกษา Code ตัวอย่าง และทดสอบในตัวจำลองเครื่องมือถือ 



 

   หลักสูตร สร้าง Mobile Application ดว้ย Flutter/Dart (ขัน้พื้นฐาน) สำหรับผู้ที่ไมไ่ด้จบสายตรง Developer                                       หน้า 2 
   จัดโดย  สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

4.5 Workshop สร้าง Application แสดงผลรูปภาพง่ายๆ ตั้งแต่บรรทัดแรก 
4.6 โครงสร้างพื้นฐานของ Application ที่พัฒนาด้วย Flutter 
4.7 ทำความรู้จัก Widget พ้ืนฐานประเภทต่างๆ 
4.8 เรียนรู้การจัดวาง Layout ในหน้าจอมือถือ 
4.9 Workshop สร้าง Application Widget และการจัดวาง Layout  
4.10 ตัวแปรคืออะไร ชนิดของตัวแปร การนำตัวแปรไปใช้งาน 
4.11 การสร้าง Function และการนำไปปรับใช้ 
4.12 Workshop สร้าง Application ที่ต้องใช้ตัวแปร มี Function การคำนวน 
4.13 Workshop นำ Code รวมกันเป็น Application เดียวกัน 
4.14 ทดลองสร้าง Application เป็นไฟล์ APK เพ่ือติดตั้งบนมือถือ Android 
4.15 สรุปการเรียนรู้ แนะแนวการไปศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือสร้าง Application 

 
5. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

จำนวน   30  คน 
 

6. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
1) ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา  

2) เจ้าของกิจการ 

3) ผู้สนใจทั่วไป 

4) มีคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows 10 ขึ้นไป และมือถือระบบปฏิบัติการ Android 

7. วิธีการฝึกอบรม และระยะเวลาการฝึกอบรม   
อบรม Online ผ่านระบบของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์     

จำนวน  4 วัน  เวลา 09.00 - 16.00 น. 

*วันและเวลาของการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบวัน/เวลาอบรมที่ www.training.nida.ac.th 

8. ค่าธรรมเนียม 
ท่านละ 5,500.- บาท  
 

9. วิทยากร 
   อาจารย์ สวัสดิเกียรติ แสงบุญ 
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10. การรับรองผลการฝึกอบรม 
  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่จะได้รับใบรับรองผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
จะต้องมีเวลามาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมด 

 
11. การสมัครและชำระค่าธรรมเนียม 

 
  การสมัคร  ลงทะเบียน On-line ได้ที่  www.training.nida.ac.th 

 

สอบถามรายละเอียดการลงทะเบียน On-line ได้ที่  
Line: @trainingnida   

E-Mail: trainingsiri@nida.ac.th 

Facebook: https://www.facebook.com/trainingnida 

Tel. 02-727-3213,14,31 และ 082-790-1952,   
ที่อยู่: สำนักสิริพัฒนา อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 14 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

 

  การชำระค่าธรรมเนียม    
ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสถาบัน
บัณฑิตพัฒบริหารศาสตร์ ในนาม “สถาบันบัณฑิตพัฒบริหารศาสตร์ สำนักสิริพัฒนา” เลขบัญชี  944-
023397-2   และส่ง E-mail ใบนำฝากจากธนาคาร (พร้อมระบุรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงิน) ไป
ยัง acc-siripattana@nida.ac.th หรือส่งโทรสารหมายเลข  0 2375 4720 หรือสอบถามรายละเอียดการ
ชำระเงินเพ่ิมเติมได้ที่ 0 2727 3232, 02 727 3227 
 

  

http://www.training.nida.ac.th/
mailto:trainingsiri@nida.ac.th
mailto:acc-siripattana@nida.ac.th
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ตารางการฝึกอบรม 

หลักสูตร “สร้าง Mobile Application ด้วย Flutter/Dart  
(ขั้นพื้นฐาน) สำหรับผู้ที่ไม่ได้จบสายตรง Developer” 

อบรม Online ระยะเวลาการฝึกอบรม 4 วนั 
จัดโดย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
 

วัน / เวลา หัวข้อการบรรยาย 

วันที่ 1 

09.00 – 12.00 น. 

- ทำความรู้จักกับ Application สองแพลตฟอร์มหลัก iOS และ Android และ
ภาษาท่ีใช้พัฒนาทั้งสองแพลตฟอร์ม 

- Flutter คืออะไร ทำไมถึงต้องใช้ Flutter ในการพัฒนา Application 
(iOS/Android) 

- การติดตั้งโปรแกรมพ้ืนฐานในการเขียนโปรแกรม 

- ศึกษา Code ตัวอย่าง และทดสอบในตัวจำลองเครื่องมือถือ 

13.00 – 16.00 น. 
- Workshop สร้าง Application แสดงผลรูปภาพง่ายๆ ตั้งแต่บรรทัดแรก 
- สรุปการเรียนรู้ประจำวัน 

วันที่ 2 

09.00 – 12.00 น. 

- โครงสร้างพื้นฐานของ Application ที่พัฒนาด้วย Flutter 

- ทำความรู้จัก Widget พ้ืนฐานประเภทต่างๆ 

- เรียนรู้การจัดวาง Layout ในหน้าจอมือถือ 

13.00 – 16.00 น. 

- Workshop สร้าง Application หน้าโปรไฟล์แนะนำตัวเอง ที่ใช้เรื่อง 

Widget และการจัดวาง Layout ที่เรียนช่วงเช้า มาปรับใช้ 

- สรุปการเรียนรู้ประจำวัน 

วันที่ 3 

09.00 – 12.00 น. 
- ตัวแปรคืออะไร ชนิดของตัวแปร การนำตัวแปรไปใช้งาน 

- การสร้าง Function และการนำไปปรับใช้ 
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13.00 – 16.00 น. 
- Workshop สร้าง Application ที่ต้องใช้ตัวแปร มี Function การคำนวน 
- สรุปการเรียนรู้ประจำวัน 

วันที่ 4 

09.00 – 12.00 น. 
- Workshop นำ Code ตั้งแต่วันแรกมารวมกันเป็น Application เดียวกัน 
พร้อมทบทวนสิ่งที่เรียนรู้มา 

13.00 – 16.00 น. 

- ทดลองสร้าง Application เป็นไฟล์ APK เพ่ือติดตั้งบนมือถือ Android 
- สรุปการเรียนรู้ทั้ง 4 วันและแนะแนวการไปศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือสร้าง 
Application ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น 

    หมายเหตุ    ช่วงเวลาพัก 
   เวลา 10.30 – 10.45 น.   พักช่วงเช้า 15 นาที 
    14.30 – 14.45 น.  พักช่วงบ่าย 15 นาที 
  12.00 – 13.00 น.  พักกลางวัน 60 นาที 

 
 


