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Flutter intermediate (ข้ันกลาง) 

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 และไม่เขา้ใจอย่างถ่องแท ้ทางสถาบนั 
ไอทจีเีนียสจงึมกีารแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ระดบัดว้ยกนั (3 หลกัสตูรต่อเนื่องกนั) ประกอบดว้ย 

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

ส าหรบัเนื้อหาใน Flutter intermediate (ขัน้กลาง) นี้เป็นการต่อยอดจากพืน้ฐาน flutter เพือ่ใหเ้รามคีวาม
เขา้ใจในตวั framework เพิม่ขึน้ ในหลกัสตูรนี้เราจะมกีารเชื่อมต่อกบัส่วน API ทีเ่ราพฒันาขึน้มาเองดว้ย Laravel 
framework อย่างง่ายๆ เพือ่ใหส้ามารถทดสอบพฒันาแอพทีม่ ีprocess เรยีกแสดง เพิม่ ลบ แกไ้ข ขอ้มูลร่วมกบั
ฐานขอ้มูลผ่าน api ใน flutter ไดอ้ยา่งครบถว้น 

ส่วนเนื้อหาอื่นๆ ในคอรส์ขัน้กลางนี้ทีน่่าสนใจ อกีมากมาย อาท ิการเขยีน Responsive & Adaptive User 
Inferaces การท า Animation in flutter การท าระบบ Login ดว้ย Faceook และ Gmail การเขยีน Flutter เรยีกใช้
งาน Google Map API การใช ้flutter เขยีนแอพสแกน Barcode / QRCode อย่างง่าย 
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วัตถุประสงค:์ 

• เตรยีมพรอ้ม Laravel Rest API for flutter
• เรยีนรูก้ารออกแบบ Responsive & Adaptive User Inferaces and Apps
• เรยีนรูก้ารท างานกบั Animation in flutter
• การเขยีน Flutter CRUD to Laravel API with MySQL
• การท างานกบั Firebase Auth with Gmail , Facebook
• การจดัการ State ดว้ย Provider with State Management in flutter
• การท างานกบัแผนที ่google map ใน Flutter with Google Map API
• การท างานกบั qrcode และ barcode ดว้ย Flutter with QRCode and Barcode Scan

กลุ่มเป้าหมาย: 

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

ความรู้พื้นฐาน: 

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

ระยะเวลาในการอบรม: 

• 18 ชัว่โมง (3 วนั)
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ราคาคอร์สอบรม: 

• 6,500 บาท

วิทยากรผู้สอน: 

• อาจารยส์ามติร โกยม และทมีงาน

คอร์สที่ควรอบรมก่อนหน้า: 

• Flutter for beginner (ส าหรบัผูเ้ริม่ตน้)

คอร์สต่อเน่ืองที่แนะน า: 

• Flutter Advanced (ขัน้สงู)

เน้ือหาการอบรม: 

Module 1: เตรียมพร้อม Laravel Rest API for flutter 

• เตรยีมเครือ่งมอืส าหรบัการขึน้โปรเจก็ต์ Laravel 7
• ขึน้โปรเจก็ต์ Laravel 7 ตัง้แต่เริม่อย่างรวดเรว็
• ออกแบบฐานขอ้มูลส าหรบัไวท้ดสอบท า Rest API
• เขยีน Routing API ใน Laravel
• เขยีน CRUD Rest API ใน Laravel ส าหรบัการไวท้ดสอบเรยีกใชง้านใน Flutter

Module 2: Responsive & Adaptive User Inferaces and Apps 

• แนวทางการออกแบบ UI หน้าตาของแอพแบบ Responsive & Adaptive
• การออกแบบหน้าจอใหร้องรบัทัง้ Tablet และ Mobile
• การแยกส่วน Component การออกแบบและการเรยีกใชง้านอย่างมปีระสทิธภิาพ
• การปรบัแกปั้ญหาทีเ่กดิขึน้จากการออกแบบรองรบัหลายขนาดหน้าจอ
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Module 3: Animation in flutter 

• แนวคดิและรูปแบบการใชง้าน Animation ใน Google Flutter 
• การเขยีน Animation ใหก้บัการเปลีย่นหนา้ Screen 
• การใชง้าน AnimationController, Tween, Implicit animations 
• การท างานกบั Hero animations 
• ประยุกต์ใช ้Animation กบัโปรเจก็ต์ตวัอยา่ง 

Module 4: Flutter CRUD to Laravel API with MySQL 

• น า API ทีเ่ขยีนไวใ้น Laravel มาใชง้านใน Flutter 
• ตดิตัง้ Package ส าหรบัเรยีกใชง้าน HTTP ลงใน Flutter project 
• เขยีน Service ส าหรบัการเชื่อมตอ่ API ใน flutter 
• เรยีกแสดงขอ้มูลจาก API ใน ListView พรอ้มปรบัแต่งประสทิธภิาพ 
• สรา้ง UI การเพิม่ขอ้มูลจาก Flutter ไปยงั API ทีเ่ตรยีมไว ้
• สรา้ง UI และเขยีนการท างานส่วนแกไ้ข (update) ขอ้มูลจาก flutter ไปยงั API 
• สรา้งส่วนการลบขอ้มูลจาก flutter ไปยงั API 
• ปรบัแต่งการแสดงผลใหเ้หมาะสมกบัอุปกรณ์ขนาดหน้าจอตา่งๆ 

Module 5: Firebase Auth with Gmail , Facebook 

• เขา้ใชง้าน Firebase Console 
• เขยีนส่วนการท างานกบั Auth with Gmail ใน firebase 
• ท าระบบ Auth ดว้ย Facebook (facebook login) ใน firebase ดว้ย flutter 
• ปรบัแต่งแกปั้ญหาและปรบัแต่งการแสดงผลใน flutter ใหเ้รยีบรอ้ย 
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Module 6: Provider with State Management in flutter 

• เรยีนรูปั้ญหาการจดัการ State Management ใน flutter เบื้องตน้ 
• การจดัการปัญหา state ดว้ย Provider ส าหรบัผูเ้ริม่ตน้ 
• การแยกส่วน class การท างานของ provider ใหเ้หมาะสมตอ่การเรยีกใชง้านในโปรเจก็ต์ขนาดใหญ่ขึน้ 

Module 7: Flutter with Google Map API 

• เตรยีม Google Map API Key ส าหรบัการใชง้านใน flutter 
• ตดิตัง้ Package พืน้ฐานใน flutter เพือ่เรยีกใช ้google map 
• เขยีนการเรยีกแสดงผล google map ใน flutter 
• เขยีนปักหมุด (marker) พรอ้มแสดงรายละเอยีดใน flutter 
• เรยีกใชง้านค่าพกิดั lat,lon จาก api มาแสดงผลใน google map 

Module 8: Flutter with QRCode and Barcode Scan 

• ออกแบบ UI ส าหรบัการเรยีก Scan QR/Barcode 
• ตดิตัง้ package ส าหรบัการใชง้าน QR/Barcode ใน flutter 
• เขยีนส่วนการท างานกบัการเปิดกลอ้งและแสกน 
• รบัค่าการ Scan ส่งขอ้มูลผ่าน API ทีเ่ตรยีมไว ้
• แกปั้ญหาและปรบัแต่งการท างานกบัส่วนหน้าจอการ scan 


