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Flutter advanced (ข้ันสูง) 
 

ปี 2020 นี้ถา้จะเริม่พฒันาแอพแบบ Cross Platform (รองรบัทัง้ Android / iOS) 
ตวัเลอืกทีน่่าสนใจ คงเป็นใครไปไม่ไดน้อกจาก "Flutter framework" สุดรอ้นแรง
จาก google ทีเ่ป็นกระแสความนยิมในหมูพ่ฒันาอยา่งรวดเรว็ ดว้ยความเรยีบงา่ย 
ความเรว็ ประสทิธภิาพของแอพพลเิคชัน่ทีไ่ดใ้กลเ้คยีงกบั Native (การพฒันา

ดว้ยภาษาเครือ่ง) โดยใชก้ารพฒันาดว้ยภาษาเพยีงภาษาเดยีวนัน่กค็อื "ภาษา Dart" ทีม่รีูปแบบภาษาคลา้ยคลงึ
กบัภาษา C และ Java ผสมผสานกบั JavaScript อกีนิดหน่อย ตวัภาษานับว่ามคีวามคลาสสกิ และความทนัสมยั
อยู่ในตวั 

ส าหรบัหลกัสตูร Flutter นัน้มรีายละเอยีด และสิง่ทีต่อ้งเรยีนรูค้อ่นขา้งเยอะ หลากหลายมากทเีดยีว ดงันัน้
เพื่อใหเ้นื้อหาไม่เยอะเกนิไปซึง่จะท าใหผู้เ้ริม่ตน้เรยีนรูต้ามไมท่นั และไม่เขา้ใจอย่างถ่องแท ้ทางสถาบนั 
ไอทจีเีนียสจงึมกีารแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ระดบัดว้ยกนั (3 หลกัสตูรต่อเนื่องกนั) ประกอบดว้ย 

• Flutter beginner (ส าหรบัผูเ้ริม่ตน้) 
• Flutter intermediate (ขัน้กลาง) 
• Flutter advanced (ขัน้สงู) 

ส าหรบัเนื้อหาใน Flutter Advanced (ขัน้สูง) นี้เป็นการต่อยอดจาก flutter intermediate ขัน้กลาง เพือ่ให้
ผูเ้รยีนและผูเ้ขา้อบรมสามารถประยุกต์ใชง้าน flutter ไดอ้ย่างครบถว้น เนื้อหาเจาะลกึในหวัขอ้ทีส่ามารถน าไปใช้
ในงานจรงิ อาท ิการออกแบบดว้ย Material Advanced, การออกแบบแอพส่วนของ iOS ดว้ย Cupertino, การท า
แอพใหร้องรบัหลายภาษา , การใชง้านฐานขอ้มูลภายในแอพดว้ย SQLite , การอพัโหลดไฟลภ์าพผ่าน API, การ
ท างานกบั Google Firebase, ท าระบบ Chat แบบเรยีลไทม,์ การอพัโหลดรูปภาพดว้ย firebase, พฒันาระบบแจง้
เตอืน , เขยีนระบบดว้ยโครงสรา้งแบบ MVC, จดัการ State ดว้ย Bloc, การบนัทกึเสยีงใน flutter, การเขยีนระบบ
เชื่อมต่อกบั Youtube API, การตดิต่อกบัอุปกรณ์และเซน็เซอรต์่างๆ บนมอืถอื และเนื้อหาอื่นๆ  อกีมากมาย 

 
เมื่อผูเ้ขา้อบรมจบหลกัสตูรนี้ไปจะมัน่ใจไดว้า่ ไดค้วามรู ้ความเขา้ใจทีค่รบถว้น ในการน าไปต่อยอดพฒันา

ผลงานของตนเองไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพต่อไป 
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วัตถุประสงค:์ 

• การออกแบบดว้ย Material Advanced Components 
• การออกแบบแอพส่วนของ iOS ดว้ย Cupertino (Building a Cupertino app with Flutter for iOS) 
• การท าแอพใหร้องรบัหลายภาษา (Localization and Multi Language in flutter) 
• การใชง้านฐานขอ้มูลภายในแอพดว้ย SQLite (Using SQLite in Flutter) 
• การอพัโหลดไฟล์ภาพผ่าน API (Upload Images To REST API) 
• การท างานกบั Google Firebase (Firestore CRUD in Flutter) 
• ท าระบบ Chat แบบเรยีลไทม ์(Realtime chat with firebase in flutter) 
• การอพัโหลดรูปภาพดว้ย firebase (Firebase Image Upload) 
• พฒันาระบบแจง้เตอืน (Push Notifications in Flutter using Firebase) 
• เขยีนระบบดว้ยโครงสรา้งแบบ MVC (Flutter  MVC design pattern) 
• จดัการ State ดว้ย Bloc (State management with Bloc) 
• การบนัทกึเสยีงใน flutter (Flutter Audio Recorder) 
• การเล่นวดิโีอ (Flutter Video Player) 
• การเขยีนระบบเชื่อมต่อกบั Youtube API (Flutter YouTube API and Video Player) 
• การตดิต่อกบัอุปกรณ์และเซน็เซอรต์่างๆ บนมอืถอื (Flutter with Device API) 
• การเตรยีมความพรอ้มแอพและอพัโหลดขึน้ Store (Build and published app to store) 

กลุ่มเป้าหมาย: 

• นักเรยีนนักศกึษา 
• ครู อาจารย ์วทิยากรทีส่นใจ 
• นักวชิาการ นักไอท ีหรอืผูดู้และระบบ 
• ตลอดจนผูส้นใจทัว่ไปในการพฒันาแอพพลเิคชัน่แบบ Cross Platform ดว้ย Flutter 
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ความรู้พื้นฐาน: 

• พืน้ฐานการเขยีน flutter มาบา้งเลก็นอ้ย หรอืผา่นหลกัสตูร flutter for intermediate ขัน้กลางมาแลว้
• มพีืน้ฐานภาษา Dart มาบา้ง หากไมม่จีะมกีารปรบัพืน้ฐานใหก้อ่นอบรม
• ไม่จ าเป็นตอ้งเขยีนภาษา Swift หรอื Java มาก่อน
• มพีืน้ฐานการใชง้าน Mobile app ทัง้ android และ iOS มาบา้ง

ระยะเวลาในการอบรม: 

• 30 ชัว่โมง (5 วนั)

ราคาคอร์สอบรม: 

• 9,500 บาท

วิทยากรผู้สอน: 

• อาจารยส์ามติร โกยม และทมีงาน

คอร์สที่ควรอบรมก่อนหน้า: 

• Flutter intermediate (ขัน้กลาง)

คอร์สต่อเน่ืองที่แนะน า: 

• ไม่มี
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เน้ือหาการอบรม: 

Module 1: การออกแบบด้วย Material Advanced Components 

• ตดิตัง้ flutter และก าหนดสภาพแวดลอ้ม (Set up your Flutter environment) 
• เพิม่ส่วนของ backdrop เมนู (Add the backdrop menu) 
• เพิม่การท ารูปทรงต่างๆ (Add a shape) 
• เพิม่การท า motion (Add motion) 
• เพิม่เมนูส่วน back layer (Add a menu on the back layer) 
• เพิม่ไอคอนแสดงแบรนดข์องแอพ (Add a branded icon) 

Module 2: การออกแบบแอพส่วนของ iOS ด้วย Cupertino (Building a Cupertino app for iOS) 

• ตดิตัง้ flutter และก าหนดสภาพแวดลอ้ม (Set up your Flutter environment) 
• สรา้งและก าหนดคา่เริม่ตน้ส าหรบั Cupertino (Create the initial Cupertino app) 
• ก าหนดโครงสรา้งของแอพเป็น 3 แทบ็ (Create structure for a 3-tab app) 
• เพิม่ส่วนการจดัการ State (Add state management) 
• ใช ้list view แสดงรายการ (List products for sale) 
• ท าส่วนการคน้หาขอ้มูลใน List (Add product search) 
• ปรบัแต่งส่วนของขอ้มูลลูกคา้ (Add customer info) 
• เพิม่ส่วนการแสดงวนัเวลา (Add date picker) 
• เพิม่ส่วนการเลอืกขอ้มูลใน List (Add selected items for purchase) 

Module 3: การท าแอพให้รองรบัหลายภาษา (Localization and Multi Language in flutter) 

• การเตรยีมโปรเจก็ต ์flutter ส าหรบัรองรบัหลายภาษา (Prepare Your Project) 
• เพิม่ package จดัการหลายภาษาลงในไฟล ์pubspec.yaml (Update pubspec.yaml) 
• การสรา้ง json ไฟล์แยกภาษาทีต่อ้งการ (Create the language files) 
• สรา้ง Delegate Class ส าหรบัจดัการเลอืกภาษา (Create Delegate Class) 
• จดัการแสดงผลภาษาในส่วนของ UI (Translating text in the UI) 
• บนัทกึขอ้มูลภาษาทีเ่ลอืกไวล้งในเครือ่งดว้ยการใช ้provider และ shared_preferences (changing App 

language manually) 
• ปรบัแต่งการแสดงผลใหเ้หมาะสมในงานจรงิ (Custom for your app) 
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Module 4: การใช้งานฐานข้อมูลภายในแอพด้วย SQLite (Using SQLite in Flutter) 

• การใช ้SQLite ใน flutter เบื้องตน้ ตดิตัง้ plugin SQFLITE (SQLite in Flutter: SQFLITE plugin) 
• สรา้งส่วนของ model (Implementing Model Class) 
• สรา้งส่วนของ helper ส าหรบัท าเรยีกดู เพิม่ ลบ แกไ้ข(Creating DatabaseHelper Class: CRUD 

Operation) 
• เชื่อมต่อฐานขอ้มูลกบัส่วนแสดงผล (Connect database to UI) 
• ปรบัแต่างการแสดงขอ้มูลจาก SQLite ในส่วนการแสดงผล (Custom to display data to UI) 

Module 5: การอพัโหลดไฟลภ์าพผ่าน API (Upload Images To REST API) 

• สรา้งโปรเจก็ต์ส าหรบัใชท้ดสอบการอพัโหลดรปู (Prepare and create project) 
• เพิม่ package ส าหรบัการจดัการ network และจดัการไฟล์ใน pubspect.yaml (Install the dependencies 

in pubspec.yaml) 
• ก าหนด layout ส าหรบัเลอืกไฟล์ภาพ (Create layout for add image) 
• เรยีกใชง้าน image_picker (Adding the Image Picking Feature) 
• เขยีน Rest API ส่วน backend ดว้ย Laravel ส าหรบัอพัโหลดไฟล์ภาพ (Backend Setup To Handle 

The Image Upload Process) 
• เขยีน Logic ส่วนการอพัโหลดไฟล์รูปใน flutter (Implementing The Image Upload Feature) 

Module 6: การท างานกบั Google Firebase (Firestore CRUD in Flutter) 

• สรา้งโปรเจก็ต์ flutter (Creating a New Firebase Project) 
• ตดิตัง้ firebase ลงใน project android (Android Firebase Project Setup) 
• ตดิตัง้ firebase ลงใน project iOS (iOS Firebase Project Setup) 
• Firebase Flutter Packages Setup (iOS & Android) 
• Registering Users with Firebase using FirebaseAuth 
• Authenticating Users with FirebaseAuth 
• Showing a Spinner while the User Waits 
• Saving Data into Cloud Firestore 
• Listening for Data from Firebase using Streams 
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• Update Data into Cloud Firestore 
• Delete Data into Cloud Firestore 
• Turning Streams into Widgets Using the StreamBuilder 
• Cloud Firestore Authorisation and Security Rules 

Module 7: ท าระบบ Chat แบบเรียลไทม ์(Realtime chat with firebase in flutter) 

• Creating an Authentication Form 
• Connecting Auth Form & Auth Screen 
• Implementing Authentication 
• Storing Extra User Data 
• Finishing Authentication & Logout 
• Adding Firebase Security Rules 
• Listening to Chat Messages 
• Sending & Ordering Chat Messages 
• Creating a Basic Chat Bubble Widget 
• Improving the Chat Bubbles 
• Testing on Multiple Devices 
• Displaying User Names 

Module 8: การอพัโหลดรปูภาพด้วย firebase (Firebase Image Upload) 

• Adding an Image Picker 
• Preparing File Upload & Validating Images 
• Uploading Images 
• Improving Image Upload 
• Running on a Real iOS Device 
• Displaying Images 
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Module 9: พฒันาระบบแจ้งเตือน (Push Notifications in Flutter using Firebase) 

• Creating a Firebase project 
• Integrating the firebase_messaging package 
• Android-specific configurations 
• iOS-specific configuration 
• Initializing the packages in Dart-Code 
• Sending Notifications with the Firebase console 

Module 10: เขียนระบบด้วยโครงสร้างแบบ MVC (Flutter  MVC design pattern) 

• What is the MVC Design Pattern? 
• The MVC Approach 
• Install package for mvc 
• Create project with mvc structure 
• The Controller 
• The Model 
• The View 

Modlue 11: จดัการ State ด้วย Bloc (State management with Bloc) 

• What is BLoC pattern? 
• Concepts for Bloc Events, States, Transition 
• Implementing the BLoC pattern 
• Creating Events 
• Creating BLoC 
• Creating the UI 
• Running the app 
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Module 12: การบนัทึกเสียงใน flutter (Flutter Audio Recorder) 

• Install project and add package flutter_sound  
• Config on iOS 
• Subscriptions 
• Default uri path 
• Creating instance. 
• Starting recorder with listener. 
• Stop recorder 
• Start player 
• Stop player 
• Pause player 
• Resume player 
• Seek player 
• Setting volume 

Module 13: การเล่นวิดีโอ (Flutter Video Player) 

• Setup flutter project 
• Add package video_player in pubspect.yaml 
• Implement for video player 
• Custom to display video in view 
• Test on real device 
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Module 14: การเขียนระบบเช่ือมต่อกบั Youtube API (Flutter YouTube API and Video Player) 

• Create flutter project and add "youtube_player_flutter" dependencies 
• Config to iOS in Info.plist 
• Create project and enable api in google developer console 
• Get Youtube Data API Key 
• Create Model in flutter 
• Create Video modal 
• Create api service 
• Display video in listview 
• Play video in screen UI 

Module 15: การติดต่อกบัอปุกรณ์และเซน็เซอรต่์างๆ บนมือถือ (Flutter with Device API) 

• WebView  
• Bluetooth  
• Calendar 
• File Picker 
• Battery 
• NFC Reader 

Module 16: การเตรียมความพร้อมแอพและอพัโหลดขึ้น Store (Build and published app to store) 

• Preparing the Code 
• Preparing the App Configuration 
• Preparing Third-Party Services 
• Adding Icons & Splash Screens 
• Publishing Android Apps 
• Publishing iOS Apps 


