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ลงทะเบียนเรียน

รุน
่ ที 7
ยังไม่ระบุวันทีเรียน (4 วัน/24 ช.ม.)
ผู ้สอน อ.สุเทพ
สถานทีเรียน Professional Training Service
ค่าลงทะเบียนเรียน 12,000 บาท
โปรโมชัน: GF Standard

อธิบายเกียวก ับหลกั สูตร
หลักสูตรสํ าหรับผู ้ต ้องการนํ าพัฒนา Application ทางธุรกิจ ด ้วยภาษา C#
.NET ซึงเนือหาออกแบบเพือให ้องค์ความรู ้ทีจําเป็ น และสํ าคัญ
เพือนํ าไปออกแบบและพัฒนาระบบทางธุรกิจ เช่นการทํา database-driven
application และการออกรายงานด ้วย Crystal Report
Business application แม ้ต ้องการให ้พัฒนาขึนอย่างรวดเร็ว
แต่โค ้ดทีดีมคี ุณภาพก็สําคัญไม่แพ ้กัน โดยเฉพาะเมือต ้องมีการ maintain
และการเปลียนแปลง การเข ้าใจ Object-Oriented Programming และการทํา
Unit Testing จะช่วยให ้ความมันใจในคุณภาพของโค ้ดได ้ในระยะยาว

ลงทะเบียนเรียนรุน่ นี
รั บจํานวนจํากัด

ติดต่อจ ัดอบรม In-house Training
ติดต่ออบรม ขอใบเสนอราคา

เราจะมีเนือหาครอบคลุมทัง Windows และ Web Application
รวมถึงการติดต่อฐานข ้อมูล ADO.NET ทังสามแบบ ถ ้ารู ้โดยภาพรวมทุกส่วน
จะช่วยให ้การเลือกนํ ามาใช ้ในอนาคตได ้เหมาะสมกับงาน
แต่อาจารย์จะเนน้ เนือหาในหัวข ้อต่างๆ มากนอ้ ยไม่เท่ากัน ขึนอยูก่ บั การ
request จากผู ้เรียนในแต่ละรุน่
ั าสุดของ C# คือ Visual Studio 2012
ผู ้เรียนจะได ้ศึกษาครอบคลุมเวอร์ชนล่
และ C# 5.0
ั อนหนา้ บ ้าง)
(โดยอาจารย์จะบอกว่าฟี เจอร์ใดจะใช ้ไม่ได ้ในเวอร์ชนก่

เหมาะสําหร ับ
Programmer and Senior Programmer

ความรูเ้ บืองต้นทีต้องมี
เข ้าใจ syntax ต่างๆ ของ c# หรือผ่านหลักสูตร Programming C# มาก่อน

เนือหาวิชา
Day 1
OOP and C# Programming Revisited
Create reusable library
Make better code with Unit Testing

Day 2
ADO.NET Connected Mode
ADO.NET Disconnected Mode
Apply ADO.NET with Windows and Web Application

Day 3
Universal query language - LINQ
LINQ to Object
LINQ to Entity (Using MS SQL Server) and how to use it for creating a true OO application
Using LINQ to Entity in Windows and Web Application

Day 4
Make highly responsive application with BackgroundWorker and Async/Await

สงวนสิทธิให ้ผู ้ชําระค่าเรียนก่อน

Using Crystal Report with Visual Studio
Application Deployment

หลกั สูตรอืนทีเกียวข้อง
Programming Visual C#
นีเป็นหล ักสูตรบงั ค ับทีควรเรียนก่อน หรือควรมีความรูเ้ ทียบเท่ามาก่อน

Essential ASP.NET MVC
เรียนหล ักสูตรนีถดั ไป เรียนรู ้การสร ้างเว็บไซต์คณ
ุ ภาพสูง ต่อจากทักษะ Visual C# ทีมี

Promotion

GF Standard
ศิษย์เก่าลด 10%
บริษัทศิษย์เก่า ลด 10%
สมัครพร ้อมกัน 2 คน ลด 5%
สมัครพร ้อมกัน 3 คน ลด 7%
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