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Flutter for beginner (สำหรับผู้เริ่มต้น)
ปี 2020 นี้ถา้ จะเริม่ พัฒนาแอพแบบ Cross Platform (รองรับทัง้ Android / iOS)
ตัวเลือกทีน่ ่าสนใจ คงเป็ นใครไปไม่ได้นอกจาก "Flutter framework" สุดร้อนแรง
จาก google ทีเ่ ป็ นกระแสความนิยมในหมูพ่ ฒ
ั นาอย่างรวดเร็ว ด้วยความเรียบง่าย
ความเร็ว ประสิทธิภาพของแอพพลิเคชันที
่ ไ่ ด้ใกล้เคียงกับ Native (การพัฒนาด้วย
ภาษาเครื่อง) โดยใช้การพัฒนาด้วยภาษาเพียงภาษาเดียวนั ่นก็คอื "ภาษา Dart" ทีม่ รี ูปแบบภาษาคล้ายคลึงกับ
ภาษา C และ Java ผสมผสานกับ JavaScript อีกนิดหน่อย ตัวภาษานับว่ามีความคลาสสิก และความทันสมัยอยู่
ในตัว
สาหรับหลักสูตร Flutter นัน้ มีรายละเอียด และสิง่ ทีต่ อ้ งเรียนรูค้ อ่ นข้างเยอะ หลากหลายมากทีเดียว ดังนัน้
เพื่อให้เนื้อหาไม่เยอะเกินไปซึง่ จะทาให้ผเู้ ริม่ ต้นเรียนรูต้ ามไม่ทนั และไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ ทางสถาบัน
ไอทีจเี นียสจึงมีการแบ่งเนื้อหาออกเป็ น 3 ระดับด้วยกัน (3 หลักสูตรต่อเนื่องกัน) ประกอบด้วย
•
•
•

Flutter beginner (สาหรับผูเ้ ริม่ ต้น)
Flutter intermediate (ขัน้ กลาง)
Flutter advanced (ขัน้ สูง)

สาหรับเนื้อหาใน Flutter beginner (สาหรับผูเ้ ริม่ ต้น) นี้เป็ นจุดเริม่ ต้นทีส่ าคัญมาก ๆ สาหรับทุกคน เพราะเป็ น
การปูพน้ื ฐานทีด่ ใี นการพัฒนา Mobile app ว่ากันตัง้ แต่การเตรียมความพร้อมเครื่องไม้เครือ่ งมือ แนวคิดในการ
พัฒนาแอพพลิเคชันทั
่ ง้ ฝัง่ แอนดรอยด์ (android) และไอโอเอส (ios) ทบทวนพืน้ ฐานภาษา dart ให้เล็กน้อย พา
เริม่ ต้นสร้างแอพแรก และทาความเข้าใจโครงสร้างของโปรเจ็กต์อย่างละเอียดชนิดทีต่ อ้ งเล่าทุกไฟล์ ทุกบรรทัด
สาหรับมือใหม่ เพื่อให้เข้าใจทะลุปรุโปร่งทุกจุด ก่อนจะไปลุยกันต่อในการเขียนแอพทีซ่ บั ซ้อนขึน้ ต่อไป
การอบรมเป็ นลักษณะการบรรยาย สลับกับการทา workshop ตลอดทัง้ หลักสูตร มี workshop การสร้างแอพจ
ริงๆ เช่นแอพนับจานวน แอพคานวณค่า bmi ร่างกาย แอพเก็บข้อมูล Contact list รวมถึงตัวอย่างแอพทีเ่ ชื่อมต่อ
web api ภายนอก เป็ นต้น
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วัตถุประสงค์:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

แนะนาภาพรวมการพัฒนา Mobile Application
การเตรียมเครื่องมือและความพร้อม
เริม่ ต้นกับ Flutter และการสร้าง Mobile Application
การปรับแต่งข้อมูลแอพทีส่ ร้างขึน้
เขียนแอพนับจานวนตัวเลข (Counter)
Flutter Layout ทีส่ าคัญสาหรับผูเ้ ริม่ ต้น
เข้าใจการทางานกับ State พืน้ ฐานใน Flutter
แนวทางการขึน้ โครงสร้างโปรเจ็กต์รองรับงานขนาดใหญ่ขน้ึ
workshop การออกแบบแอพวัดค่า BMI ของร่างกาย
workshop แอพบันทึกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ (Contact list)
การตรวจสอบการทางาน (Debugging) ของแอพ
การเขียนแอพเชือ่ มต่อ Web API ภายนอก

กลุ่มเป้ำหมำย:
•
•
•
•

นักเรียนนักศึกษา
ครู อาจารย์ วิทยากรทีส่ นใจ
นักวิชาการ นักไอที หรือผูด้ ูและระบบ
ตลอดจนผูส้ นใจทัวไปในการพั
่
ฒนาแอพพลิเคชันแบบ
่
Cross Platform ด้วย Flutter

ควำมรู้พื้นฐำน:
•
•
•
•

พืน้ ฐานการเขียนโปรแกรมมาบ้าง หากไม่มจี ะมีการปรับพืน้ ให้เล็กน้อย
มีพน้ื ฐานภาษา Dart มาบ้าง หากไม่มจี ะมีการปรับพืน้ ฐานให้กอ่ นอบรม
ไม่จาเป็ นต้องเขียนภาษา Swift หรือ Java มาก่อน
มีพน้ื ฐานการใช้งาน Mobile app ทัง้ android และ iOS มาบ้าง

ระยะเวลำในกำรอบรม:
•

18 ชัวโมง
่ (3 วัน)
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รำคำคอร์สอบรม:
•

4,500 บาท

วิทยำกรผู้สอน:
•

อาจารย์สามิตร โกยม และทีมงาน

คอร์สที่ควรอบรมก่อนหน้ำ:
•

ไม่มี

คอร์สต่อเนื่องที่แนะนำ:
•

Flutter intermediate (ขัน้ กลาง) with Laravel Rest API

เนื้อหำกำรอบรม:

Module 1: แนะนำภำพรวมกำรพัฒนำ Mobile Application
•
•
•
•

เข้าใจรูปแบบการพัฒนาแอพพลิเคชันบน
่ mobile แบบต่างๆ
แนะนาแนวทางพัฒนาแอพแบบ Cross Platform
รูจ้ กั Google Flutter framework กับการพัฒนาแอพแบบ Cross Platform
สิง่ ทีต่ อ้ งรูแ้ ละข้อควรระวังต่างๆ ในการพัฒนาแอพในรูปแบบต่างๆ

Module 2: กำรเตรียมเครื่องมือและควำมพร้อม
•
•
•
•
•
•

วิธกี ารติดตัง้ เครื่องมือและ flutter sdk บนระบบ Windows
วิธกี ารติดตัง้ เครื่องมือและ flutter sdk บนระบบปฎิบตั กิ าร MacOS
การทดสอบการทางานทัง้ บน Mac และ Windows
การติดตัง้ Visual Studio Code พร้อมส่วนเสริมทีจ่ าเป็ น
การสร้าง Emulator และ Simulator บน Android และ iOS
การใช้ flutter ตรวจเช็คความพร้อมของระบบ
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Module 3: เริ่มต้นกับ Flutter และกำรสร้ำง Mobile Application
•
•
•
•

เริม่ ต้นสร้างโปรเจ็กต์ใหม่ใน flutter
รูจ้ กั โครงสร้างของโปรเจ็กต์พน้ื ฐาน
ทดสอบรันโปรเจ็กต์ผ่าน Emulator ของ Android และ Simulator บน iOS
ทดสอบรันโปรเจ็กต์บนอุปกรณ์จริง

Module 4: กำรปรับแต่งข้อมูลแอพที่สร้ำงขึ้น
•
•
•
•
•

การเปลีย่ นชื่อแอพและ id ของแอพ
การเปลีย่ น icon ของแอพทัง้ android และ ios
การเปลีย่ นภาพหน้าจอเริม่ ต้น (Splash screen) บน android และ ios
วิธตี ดิ ตัง้ package ต่างๆ เข้ามาใน google flutter
ทดสอบเรียกใช้ package และการนาไปใช้งานทีอ่ ่นื

Module 5: เขียนแอพนับจำนวนตัวเลข (Counter)
•
•
•
•
•
•

การเตรียมโปรเจ็กต์ให้พร้อม
แนะนาฟั งก์ชนั การทางานเริม่ ต้นใน Flutter
รูจ้ กั Widget ใน flutter และการประกาศใช้งาน
ทาความรูจ้ กั โครงสร้างแอพด้วย MaterialApp Widget อย่างละเอียด
รูจ้ กั Scaffold Widget สาหรับสร้างหน้าแอพอย่างละเอียด พร้อมการปรับแต่งค่าและคุณสมบัตติ ่างๆ ที่
จาเป็ นต้องรู้
การกาหนด Theme ให้แอพทีส่ ร้างขึน้

Module 6: Flutter Layout ที่สำคัญสำหรับผูเ้ ริ่มต้น
•
•
•
•
•
•
•

แนวทางการออกแบบแอพ layout ทีจ่ าเป็ น
รูจ้ กั Center Widget และการนามาใช้งาน
รูจ้ กั Container Widget และการใช้งาน
การใช้งาน BoxDecoration ร่วมกับ Container widget
การใช้ Row และ Column Widget
การใช้ IntrinsicWidth และ IntrinsicHeight ปรับความกว้างและความสูงของ widget อัตโนมัติ
การจัดวาง layout ด้วย Stack Widget
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การใช้งาน Expanded ขยายขนาดพืน้ ทีใ่ ห้อตั โนมัติ
เรีนนรูก้ ารใช้ FractionallySizedBox Widget น้องใหม่ทช่ี ่วยเรื่องการปรับขนาดรองรับแบบ Responsive
การใช้าน SizedBox Widget
การประยุกต์ใช้ Align Widget ทีน่ ่าสนใจ
แก้ปัญหาการแสดงผลในอุปกรณ์ดว้ ย SafeArea Widget
การจัดการกับรูปภาพและ assets ต่างๆ ใน flutter
การใช้งาน Icon ใน flutter
การเพิม่ ฟอนต์และเรียกใช้งานในแอพ flutter

Module 7: เข้ำใจกำรทำงำนกับ State พื้นฐำนใน Flutter
•
•
•
•
•

State คืออะไรใน flutter
รูจ้ กั และทางานกับ Widget แบบ StatelessWidget
รูจ้ กั และทางานกับ Widget แบบ StatefulWidget
การเขียนฟั งก์ชนั ใน StatelessWidget / StatefulWidget และเรียกใช้งาน
ปั ญหาของ state ใน flutter และแนวทางการจัดการในอนาคต

Module 8: แนวทำงกำรขึ้นโครงสร้ำงโปรเจ็กต์รองรับงำนขนำดใหญ่ขึ้น
•
•
•
•
•

การจัดวางโครงสร้างไฟล์ต่างๆ เพือ่ รองรับโปรเจ็กต์ทม่ี ขี นาดใหญ่ขน้ึ ในอนาคต
การแบ่งส่วนการแสดงผล แยกไฟล์ screen , theme, style, model, services และ widget ต่างๆ เป็ น
ส่วนย่อยๆ
การเรียกใช้งานซา้ จากส่วนต่างๆ ทีส่ ร้างไว้
การสร้างไฟล์เก็บข้อมูลค่าคงที่ (constant) และ global variable ต่างๆ ในโปรเจ็กต์ พร้อมการเรียกใช้งาน
นาโครงสร้างทีไ่ ด้ไปใช้ซ้ากับโปรเจ็กต์อ่นื ๆ ได้

Module 9: workshop กำรออกแบบแอพวัดค่ำ BMI ของร่ำงกำย
•
•
•
•
•

ออกแบบแอพด้วย layout ทีไ่ ด้เรียนมา
การปรับแต่ง Witget ต่าง ๆ (Custom flutter widget)
เรียนรูก้ ารใช้งาน GestureDetector Widget
การใช้งาน Slider Widget
การสร้างแอพมากว่า 1 หน้าจอ และการทา Routing เปลีย่ นหน้าจอไปมา
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การเขียนเงื่อนไขตรวจสอบการแสดงผลของ UI

Module 10: workshop แอพบันทึกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ (Contact list)
•
•
•
•
•

การออกแบบหน้าจอ Login ด้วย Textfile, Password field และปุ่มกดต่างๆ
การสร้างหน้า List View , List tile พร้อมการใส่ Event ให้สามารถกดดูรายละเอียดภายในได้
การดึงภาพมาแสดงใน List view
การแสดง Icon ต่าง ๆ ใน Listview
การปรับแต่ง ListView ให้เหมาะสมกับการทางาน

Module 11: กำรตรวจสอบกำรทำงำน (Debugging) ของแอพ
•
•
•

แนะนาวิธกี าร Debug Application flutter
การเซ็ต breakpoint และการรันตาม step
การจัดการ breakpoint และการไล่ดูปัญหาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้

Module 12: กำรเขียนแอพเชื่อมต่อ Web API ภำยนอก
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

เรียนรูก้ ารทางานของ Web API
เรียกดูขอ้ มูล Web API จากภายนอก
สร้างโปรเจ็กต์ดงึ ข้อมุล API จากกรมควบคุมโรค เพือ่ ดึงสถิติ Covid 19
ใช้ ListView และ ListTile สร้าง Layout
ติดตัง้ package ทีจ่ าเป็ นสาหรับการทางานกับ http
เรียนรูก้ ารทางานแบบ Asynchonous ในภาษา Dart
การเรียกข้อมูลจาก Web API ด้วย HTTP
สร้างไฟล์ Class สาหรับเก็บข้อมูล JSON (model)
การแปลง JSON เป็ น Object ตัวแปรใน State
แก้ปัญหากรณีมคี า่ เป็ น null
ปรับแต่งแอพพลิเคชันให้
่ มคี วามสวยงาม เช่นใส่ loading ใส่พน้ื หลัง เป็ นต้น
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