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บริษัท โคดิ้ง คอนซัลแตนท (ไทยแลนด) จํากัด
(codingthailand.com)
539/5 หมู 11 ตําบลไรนอย อําเภอเมือง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
2 มกราคม 2563

เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเขารวมอบรมเชิ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรียน …………………………………………………………..
สิ่งที่สงมาดวย
1. เอกสารรายละเอียดหลักสูตร "พัฒนา Mobile App ดวย Flutter (Android และ iOS)
iOS)"
ตามที่ทาง บริษัท โคดิ้ง คอนซัลแตนท (ไทยแลนด) จํากัด ไดจัดทําหลักสูตร “พัฒนา Mobile App ดวย Flutter
(Android และ iOS)” โดยเนนการเรียนการสอนแบบปฏิ
นการสอน
บัตจิ ริง เพือ่ ใหผูเรียนสามารถนําความรูมาพัพัฒนา Mobile
Application ใหกับองคกรได โดยเรี
เรียนรูต ั้งแตพื้นฐานจนถึงขั้นสูง นอกจากนีท้ างบริษัทยินดีใหคําแนะนํา และเปนที่ปรึกษา
ใหกับบุคลากรอย
ากรอยางใกลชดิ จนสามารถพัฒนา Mobile App ใหกับองคกรอีกดวย
ในการนี้ บริษัท โคดิ้ง คอนซัลแตนท (ไทยแลนด) จํากัด ใครขอเรียนเชิญบุคลากรในหนวยงาน
ยงานหรือองคกรของทานทีม่ ี
ความสนใจเข
เขารวมอบรมและลงทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมตั ิ จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกนริ
นายเอกนรินทร คําคูณ)
ผูจัดการ

บริษัท โคดิ้ง คอนซัลแตนท (ไทยแลนด) จํากัด
โทร. 085-4952624 อีเมล: codingthailand@gmail.com
ขอมูลการหลักสูตรและลงทะเบียนไดท:ี่ https://codingthailand.com/flutter

หลักสูตร "พัพัฒนา Mobile App ดวย Flutter (Android และ iOS)"
วันที่ 11-14 กุมภาพันธ 2563 (4 วัน)
สถานที:่ The Connecion@MRT Ladphrao กรุงเทพฯ

หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปจจุบันเทคโนโลยีการพัฒนา Mobile App มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว รวมถึงมีการเพิ่มคุณสมบัติ
ใหมๆ มากมาย ทําใหนักพัฒนามีความจําเปนที่ตองเรียนรู ศึกษา และตองสามารถนําคุณสมบัติใหมๆ มาปรับใชกับการพัฒนา
Mobile App ขององคกรได เทคโนโลยีใหมนี้ จะทําใหการสรางและพัฒนา Mobile App เปนไปไดงายขึ้น สามารถสรางผลงาน
ไดเร็วขึ้นกวาเดิม ในสวนของ Flutter นั้น เปน Framework ที่เขียนโคดเพียงครั้งเดียว สามารถสราง Mobile App ไดทั้ง
Android และ iOS ดวยเหตุผลนี้จึจึงไดจัดทําหลักสูตร “พัฒนา Mobile App ดวย Flutter (Android และ iOS)” ขึ้น เพื่อให
นักพัฒนาไดนําความรูไปปรับใช และพัฒนาองคกรตอไป

วัตถุประสงคของหลักสูตร
 เพื่อใหผูเรียนสามารถเขาใจ และเขียนภาษา Dart ได
 เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และหลักการทํ
กา างานของ Flutter
 เพื่อใหผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีใหมๆ ทั้งในสวนของ Mobile App และ Back-end ได
 เพื่อใหผูเรียนสามารถเขียน Flutter เชื่อมตอกับฐานขอมูลได (REST
REST APIs/Web Services)
 เพื่อใหผูเรียนสามารถสราง State Management และใชรวมกับ Flutter ได
 เพื่อใหผูเรียนสามารถสรางฟอรม และตรวจสอบความถูกตองของขอมูลได
 เพื่อใหผูเรียนสามารถทําระบบ Authentication (JSON Web Token) ดวย Flutter ได
 เพื่อใหผูเรียนสามารถเขียน Flutter ใชรวมกับ กลอง,, barcode/QR Code scanner, Google Map ได
 เพื่อใหผูเรียนมี
ยนมีความรู และแนวปฏิบัติในการเขียนโคดทีด่ ี ทั้งในสวนของความปลอดภัย และเรื่องประสิทธิภาพของ
Mobile App
 เพื่อใหผูเรียนสามารถพัฒนา Mobile App ดวย Flutter ที่ใชงานไดทั้ง Android และ iOS
 เพื่อใหผูเรียนสามารถนํา Mobile App ที่สรางขึ้นเผยแพรไปยัง App Store ได

พื้นฐานผูเรียน
 เคยเขียนโปรแกรมดวยภาษาใดภาษาหนึ่งมากอน และมีความรูพื้นฐานการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP)

เนื้อหาการเรียน และตารางเรียน 4 วัน
เวลา
วันที่ 1
09.00 – 10.30 น.

เนื้อหา
- การเตรียมเครื่องมือและโปรแกรม
 ติดตั้ง Visual Studio Code (Editor)
 ติดตั้ง Extensions สําหรับเขียน Dart และ Flutter
 ติดตั้ง Android Studio และ SDK
 ติดตั้ง JDK และ JRE
 การเตรียมเครื่องสําหรับ Android
 การเตรียมเครื่องสําหรับ iOS
 การตั้งคาอื่นๆ ที่จําเปน
- การติดตั้ง Flutter
 แนะนํา Flutter
 การติดตั้ง Flutter สําหรับ Android
 การติดตั้ง Flutter สําหรับ iOS
 การตั้งคา ENV
 การตรวจสอบการทํางานของ Flutter SDK

10.30 – 10.45 น.
10.45-12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.

พักเบรก
- การสราง และทดสอบโปรเจค
 การสรางโปรเจค และเทคนิคการสรางโปรเจคใหมที่ดี
 การรันโปรเจคบน Emulator
 การรันโปรเจคบนเครื่องมือถือจริง
 การแกไขโคด และการ debug
 การใชงานและติดตั้ง Packages พื้นฐาน
พักรับประทานอาหาร
- แนะนํา และเรียนรูภาษา Dart
 แนะนําภาษา Dart และทําไมตองใชภาษา Dart
 แนะนําเครื่องมือสําหรับทดลองเขียน Dart
 พื้นฐานสําคัญสําหรับการเรียนรูภาษา Dart
 ทําความรูจักฟงกชัน main()
 การประกาศตัวแปร และชนิดตัวแปรประเภทตางๆ เชน Numbers, Strings, Lists,
Maps เปนตน
 การใชงาน Flow Statements
 การใชงาน Operators
 การใชงานฟงกชัน
 การใชงาน Class และทําความรูจกั constructor แบบตางๆ
 การใชงาน Libraries แบบตางๆ
 ภาษา Dart กับการเขียนโปรแกรมแบบ Asynchronous Programming

เวลา

เนื้อหา
 การจัดการกับ Exceptions
 การจัดการกับวันที่และเวลา

14.30 – 14.45 น.
14.45 – 17.00 น.

วันที่ 2
09.00 – 10.30 น.

พักเบรก
- ทําความเขาใจเรื่องของ Widgets
 Widgets คืออะไร
 ประเภทของ Widgets ใน Flutter
 การใชงาน StatelessWidget
 การใชงาน StatefulWidget
 ทําความเขาใจกับ State object lifecycle ของ StatefulWidget
 ทดลองใชงาน Widgets เบื้องตน

- ทําความเขาใจกับโครงสรางของโปรเจค
 การจัดโครงสรางโปรเจค
 การใชงานคลาส MaterialApp
 การจัดการ Theme
 การสรางเพจ
 การกําหนด และสราง route เบื้องตน
 การตกแตง header bar
- การใชงาน Widgets ทั่ว ไป
 การใชงาน SafeArea, Text, Container
 การใชงาน Row , Column
 การใชงาน Buttons รูปแบบตางๆ เชน IconButton, RaisedButton
 การจัดการรูปภาพ และไอคอน
 การใชงาน Decorators
 การตรวจสอบการหมุนของหนาจอ
 การหาความกวางของหนาจอ
 การใชงาน Padding

10.30 – 10.45 น.
10.45 -12.00 น.

พักเบรก
- เรียนรู และทําความรูจักกับ Navigation
 เรียนรูการ push และ pop เพจ
 การใชงาน Named Navigator Route
 เทคนิคการใชฟงกชันแบบตางๆ
 การใชงาน Drawer (เมนูดานขาง)
 การตกแตงเมนูดานขาง แบบตางๆ
 แนะนําการใช BottomNavigatorBar

เวลา

เนื้อหา

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.

พักรับประทานอาหาร
- เรียนรูการสราง Layouts
 การใชงาน SingleChildScrollView
 หลักการออกแบบ Layouts
 การใชงาน Widgets ที่เกี่ยวของกับ Layouts เชน Row, SizedBox, Wrap เปนตน
 การใชงาน GridView
 การใชงาน Stack
 ทดลองสราง Layout จากโจทยทกี่ ําหนดให

14.30 – 14.45 น.
14.45 – 17.00 น.

พักเบรก
- การติดตอกับ Backend และฐานขอมูล (REST APIs)
 การจัดการกับ JSON ดวยภาษา Dart
 การสราง Model
 การใชงาน Flutter เพื่อแสดงขอมูลจาก Backend
 การเพิ่มขอมูล / การแกไขขอมูล / การลบขอมูล
 การแสดงผลขอมูลรูปแบบ Pagination

วันที่ 3
09.00 – 10.30 น.

10.30 – 10.45 น.
10.45-12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.

- การติดตอกับ Backend และฐานขอมูล (REST APIs) (ตอ)
 การคนหาขอมูล
 การแสดงผลขอมูลดวย Card
 การทํา Loading
 การแสดงผลขอมูลดวย ListView และ ListTile
พักเบรก
- แนะนําการใชงาน Form
 การสรางฟอรมพื้นฐาน
 การติดตั้ง Package สําหรับจัดการฟอรม
 การใชงาน และตรวจสอบความถูกตองของฟอรม
 การใชงานฟอรมรวมกับ Notification
พักรับประทานอาหาร
- การทําระบบล็อกอิน
 สรางฟอรมลงทะเบียน
 สรางฟอรม Log In และจัดการระบบสมาชิกดวย JSON Web Token
 การใชงาน Local Persistence
 การแสดงผลขอมูลผูใชงาน
 การแกไขขอมูลผูใชงาน
 การทําระบบ Log out

เวลา
14.30 – 14.45 น.
14.45 – 17.00 น.

วันที่ 4
09.00 – 10.30 น.

เนื้อหา
พักเบรก
- การนํา Libraries ภายนอกที่ใชบอย
 การใชงาน Google Map (แผนที)่
 การหาตําแหนงปจจุบันของผูใช

- การใชงาน Flutter รว มกับกลอง
 การใชงานกลอง และถายภาพ
 การอัปโหลดภาพไปยัง Server
- การใชงาน Barcode / QR Code Scanner
 ติดตั้ง Library ที่เกี่ยวของ
 ทดลองเขียนเพื่อทดสอบการใชงาน

10.30 – 10.45 น.
10.45-12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.

พักเบรก
- การใชงาน State Management
 State Management คืออะไร
 ทําความรูจักกับ Pattern แบบตางๆ
 ทําความรูจักกับ BLoC Pattern
 ทดลองนํา BLoC Pattern มาใชในโปรเจค Workshop
พักรับประทานอาหาร
- แนะนําการใชงาน Flutter รว มกับ Platform-Native
 ตัวอยางการเขียน Flutter รวมกับ Android
- การอัปเดต Flutter
 แนะนําการอัปเดต Flutter เมื่อออกเวอรชันใหม
 ทดสอบการอัปเดต Flutter

14.30 – 14.45 น.
14.45 – 17.00 น.

- การนําโปรเจคไปใชงานบน Production
 แนะนําการ build project เปน Android (.apk)
 การ Signed APK
 ขั้นตอนการอัปโหลด app ไปยัง store
พักเบรก
- การนําโปรเจคไปใชงานบน Production (ตอ)
 แนะนําการ build project เปน iOS
 ขั้นตอนการอัปโหลด app ไปยัง store
- สรุป และปดอบรม

