
บริษัท ไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
IT GENIUS ENGINEERING CO., LTD. 
Tel: 02-570-8449  Mobile: 088-807-9770 และ 092-841-7931 
Line ID: @itgenius 

COURSE OUTLINE 
รายละเอียดหลักสูตรอบรม 

contact@itgenius.co.th  |  หน้า 1 www.itgenius.co.th 

Flutter for beginner (ส ำหรับผู้เริ่มต้น) 

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

ภาษาเครื่อง) โดยใชก้ารพฒันาดว้ยภาษาเพยีงภาษาเดยีวนัน่กค็อื "ภาษา Dart" ทีม่รีูปแบบภาษาคลา้ยคลงึกบั
ภาษา C และ Java ผสมผสานกบั JavaScript อกีนิดหน่อย ตวัภาษานับว่ามคีวามคลาสสกิ และความทนัสมยัอยู่
ในตวั

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

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

ส าหรบัเนื้อหาใน Flutter beginner (ส าหรบัผูเ้ริม่ตน้) นี้เป็นจดุเริม่ตน้ทีส่ าคญัมาก ๆ ส าหรบัทกุคน เพราะเป็น
การปูพืน้ฐานทีด่ใีนการพฒันา Mobile app ว่ากนัตัง้แต่การเตรยีมความพรอ้มเครื่องไมเ้ครือ่งมอื แนวคดิในการ
พฒันาแอพพลเิคชัน่ทัง้ฝัง่แอนดรอยด ์(android) และไอโอเอส (ios) ทบทวนพืน้ฐานภาษา dart ใหเ้ลก็นอ้ย พา
เริม่ตน้สรา้งแอพแรก และท าความเขา้ใจโครงสรา้งของโปรเจก็ตอ์ย่างละเอยีดชนิดทีต่อ้งเล่าทกุไฟล์ ทุกบรรทดั
ส าหรบัมอืใหม ่เพื่อใหเ้ขา้ใจทะลุปรุโปร่งทุกจุด ก่อนจะไปลุยกนัต่อในการเขยีนแอพทีซ่บัซอ้นขึน้ต่อไป 

การอบรมเป็นลกัษณะการบรรยาย สลบักบัการท า workshop ตลอดทัง้หลกัสตูร ม ีworkshop การสรา้งแอพจ
รงิๆ เช่นแอพนับจ านวน แอพค านวณค่า bmi ร่างกาย แอพเกบ็ขอ้มูล Contact list รวมถงึตวัอย่างแอพทีเ่ชื่อมต่อ 
web api ภายนอก เป็นตน้ 
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วัตถุประสงค:์ 

• แนะน าภาพรวมการพฒันา Mobile Application
• การเตรยีมเครื่องมอืและความพรอ้ม
• เริม่ตน้กบั Flutter และการสรา้ง Mobile Application
• การปรบัแต่งขอ้มูลแอพทีส่รา้งขึน้
• เขยีนแอพนับจ านวนตวัเลข (Counter)
• Flutter Layout ทีส่ าคญัส าหรบัผูเ้ริม่ตน้
• เขา้ใจการท างานกบั State พืน้ฐานใน Flutter
• แนวทางการขึน้โครงสรา้งโปรเจก็ต์รองรบังานขนาดใหญ่ขึน้
• workshop การออกแบบแอพวดัค่า BMI ของรา่งกาย
• workshop แอพบนัทกึขอ้มูลเบอรโ์ทรศพัท ์(Contact list)
• การตรวจสอบการท างาน (Debugging) ของแอพ
• การเขยีนแอพเชือ่มต่อ Web API ภายนอก

กลุ่มเป้ำหมำย: 

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

ควำมรู้พื้นฐำน: 

• พืน้ฐานการเขยีนโปรแกรมมาบา้ง หากไม่มจีะมกีารปรบัพืน้ใหเ้ลก็นอ้ย
• มพีืน้ฐานภาษา Dart มาบา้ง หากไมม่จีะมกีารปรบัพืน้ฐานใหก้อ่นอบรม
• ไม่จ าเป็นตอ้งเขยีนภาษา Swift หรอื Java มาก่อน
• มพีืน้ฐานการใชง้าน Mobile app ทัง้ android และ iOS มาบา้ง

ระยะเวลำในกำรอบรม: 

• 18 ชัว่โมง (3 วนั)
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รำคำคอร์สอบรม: 

• 5,500 บาท

วิทยำกรผู้สอน: 

• อาจารยส์ามติร โกยม และทมีงาน

คอร์สที่ควรอบรมก่อนหน้ำ: 

• ไม่มี

คอร์สต่อเน่ืองที่แนะน ำ: 

• Flutter intermediate (ขัน้กลาง) with Laravel Rest API

เน้ือหำกำรอบรม: 

Module 1: แนะน ำภำพรวมกำรพฒันำ Mobile Application 

• เขา้ใจรูปแบบการพฒันาแอพพลเิคชัน่บน mobile แบบต่างๆ
• แนะน าแนวทางพฒันาแอพแบบ Cross Platform
• รูจ้กั Google Flutter framework กบัการพฒันาแอพแบบ Cross Platform
• สิง่ทีต่อ้งรูแ้ละขอ้ควรระวงัต่างๆ ในการพฒันาแอพในรูปแบบต่างๆ

Module 2: กำรเตรียมเครื่องมือและควำมพร้อม 

• วธิกีารตดิตัง้เครื่องมอืและ flutter sdk บนระบบ Windows
• วธิกีารตดิตัง้เครื่องมอืและ flutter sdk บนระบบปฎบิตักิาร MacOS
• การทดสอบการท างานทัง้บน Mac และ Windows
• การตดิตัง้ Visual Studio Code พรอ้มส่วนเสรมิทีจ่ าเป็น
• การสรา้ง Emulator และ Simulator บน Android และ iOS
• การใช ้flutter ตรวจเชค็ความพรอ้มของระบบ
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Module 3: เร่ิมต้นกบั Flutter และกำรสร้ำง Mobile Application 

• เริม่ตน้สรา้งโปรเจก็ต์ใหม่ใน flutter 
• รูจ้กัโครงสรา้งของโปรเจก็ตพ์ืน้ฐาน 
• ทดสอบรนัโปรเจก็ต์ผ่าน Emulator ของ Android และ Simulator บน iOS 
• ทดสอบรนัโปรเจก็ต์บนอุปกรณ์จรงิ 

Module 4: กำรปรบัแต่งข้อมูลแอพท่ีสร้ำงข้ึน 

• การเปลีย่นชื่อแอพและ id ของแอพ 
• การเปลีย่น icon ของแอพทัง้ android และ ios 
• การเปลีย่นภาพหน้าจอเริม่ตน้ (Splash screen) บน android และ ios 
• วธิตีดิตัง้ package ต่างๆ เขา้มาใน google flutter 
• ทดสอบเรยีกใช ้package และการน าไปใชง้านทีอ่ื่น 

Module 5: เขียนแอพนับจ ำนวนตวัเลข (Counter) 

• การเตรยีมโปรเจก็ต์ใหพ้รอ้ม 
• แนะน าฟังก์ชนัการท างานเริม่ตน้ใน Flutter 
• รูจ้กั Widget ใน flutter และการประกาศใชง้าน 
• ท าความรูจ้กัโครงสรา้งแอพดว้ย MaterialApp Widget อยา่งละเอยีด 
• รูจ้กั Scaffold Widget ส าหรบัสรา้งหน้าแอพอย่างละเอยีด พรอ้มการปรบัแต่งค่าและคุณสมบตัติ่างๆ ที่

จ าเป็นตอ้งรู ้
• การก าหนด Theme ใหแ้อพทีส่รา้งขึน้ 

Module 6: Flutter Layout ท่ีส ำคญัส ำหรบัผูเ้ร่ิมต้น 

• แนวทางการออกแบบแอพ layout ทีจ่ าเป็น 
• รูจ้กั Center Widget และการน ามาใชง้าน 
• รูจ้กั Container Widget และการใชง้าน 
• การใชง้าน BoxDecoration ร่วมกบั Container widget 
• การใช ้Row และ Column Widget 
• การใช ้IntrinsicWidth และ IntrinsicHeight ปรบัความกวา้งและความสงูของ widget อตัโนมตั ิ
• การจดัวาง layout ดว้ย Stack Widget 
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• การใชง้าน Expanded ขยายขนาดพืน้ทีใ่หอ้ตัโนมตั ิ
• เรนีนรูก้ารใช ้FractionallySizedBox Widget นอ้งใหมท่ีช่่วยเรื่องการปรบัขนาดรองรบัแบบ Responsive 
• การใชา้น SizedBox Widget 
• การประยุกต์ใช ้Align Widget ทีน่่าสนใจ 
• แกปั้ญหาการแสดงผลในอุปกรณ์ดว้ย SafeArea Widget 
• การจดัการกบัรูปภาพและ assets ต่างๆ ใน flutter 
• การใชง้าน Icon ใน flutter 
• การเพิม่ฟอนต์และเรยีกใชง้านในแอพ flutter 

Module 7: เข้ำใจกำรท ำงำนกบั State พื้นฐำนใน Flutter 

• State คอือะไรใน flutter 
• รูจ้กัและท างานกบั Widget แบบ StatelessWidget 
• รูจ้กัและท างานกบั Widget แบบ StatefulWidget 
• การเขยีนฟังก์ชนัใน StatelessWidget / StatefulWidget และเรยีกใชง้าน 
• ปัญหาของ state ใน flutter และแนวทางการจดัการในอนาคต 

Module 8: แนวทำงกำรข้ึนโครงสร้ำงโปรเจก็ต์รองรบังำนขนำดใหญ่ข้ึน 

• การจดัวางโครงสรา้งไฟล์ต่างๆ เพือ่รองรบัโปรเจก็ต์ทีม่ขีนาดใหญ่ขึน้ในอนาคต 
• การแบ่งส่วนการแสดงผล แยกไฟล์ screen , theme, style, model, services และ widget ต่างๆ เป็น

ส่วนย่อยๆ 
• การเรยีกใชง้านซ า้จากส่วนต่างๆ ทีส่รา้งไว ้
• การสรา้งไฟล์เกบ็ขอ้มูลค่าคงที ่(constant) และ global variable ตา่งๆ ในโปรเจก็ต์ พรอ้มการเรยีกใชง้าน 
• น าโครงสรา้งทีไ่ดไ้ปใชซ้ ้ากบัโปรเจก็ตอ์ื่นๆ ได้ 

Module 9: workshop กำรออกแบบแอพวดัค่ำ BMI ของร่ำงกำย 

• ออกแบบแอพดว้ย layout ทีไ่ดเ้รยีนมา 
• การปรบัแต่ง Witget ตา่ง ๆ (Custom flutter widget) 
• เรยีนรูก้ารใชง้าน GestureDetector Widget 
• การใชง้าน Slider Widget 
• การสรา้งแอพมากว่า 1 หน้าจอ และการท า Routing เปลีย่นหน้าจอไปมา 
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• การเขยีนเงื่อนไขตรวจสอบการแสดงผลของ UI 

Module 10: workshop แอพบนัทึกข้อมูลเบอรโ์ทรศพัท์ (Contact list) 

• การออกแบบหน้าจอ Login ดว้ย Textfile, Password field และปุ่มกดต่างๆ 
• การสรา้งหน้า List View , List tile พรอ้มการใส่ Event ใหส้ามารถกดดูรายละเอยีดภายในได ้
• การดงึภาพมาแสดงใน List view 
• การแสดง Icon ต่าง ๆ ใน Listview 
• การปรบัแต่ง ListView ใหเ้หมาะสมกบัการท างาน 

Module 11: กำรตรวจสอบกำรท ำงำน (Debugging) ของแอพ 

• แนะน าวธิกีาร Debug Application flutter 
• การเซต็ breakpoint และการรนัตาม step 
• การจดัการ breakpoint และการไล่ดูปัญหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ 

Module 12: กำรเขียนแอพเช่ือมต่อ Web API ภำยนอก 

• เรยีนรูก้ารท างานของ Web API 
• เรยีกดูขอ้มูล Web API จากภายนอก 
• สรา้งโปรเจก็ต์ดงึขอ้มุล API จากกรมควบคุมโรค เพือ่ดงึสถติ ิCovid 19 
• ใช ้ListView และ ListTile สรา้ง Layout 
• ตดิตัง้ package ทีจ่ าเป็นส าหรบัการท างานกบั http 
• เรยีนรูก้ารท างานแบบ Asynchonous ในภาษา Dart 
• การเรยีกขอ้มูลจาก Web API ดว้ย HTTP 
• สรา้งไฟล ์Class ส าหรบัเกบ็ขอ้มูล JSON (model) 
• การแปลง JSON เป็น Object ตวัแปรใน State 
• แกปั้ญหากรณีมคีา่เป็น null 
• ปรบัแต่งแอพพลเิคชัน่ใหม้คีวามสวยงาม เช่นใส่ loading ใส่พืน้หลงั เป็นตน้ 


