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เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเขารวมอบรมเชิ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรียน
สิ่งที่สงมาดวย
1. เอกสารรายละเอียดหลักสูตร "หลักสูตร พัฒนา Modern Web App ดวย Angular และ MEAN Stack"
Workshop: ระบบขายสินคาออนไลน (Point of Sale: POS)

ตามที่ทางราน เอ.พี.คอมพิวเตอร (codingthailand.com) ไดจดั ทําหลักสูตร พัฒนา Modern Web App ดวย
Angular และ MEAN Stack โดยเนนการเรียนการสอน
นการสอนแบบปฏิบัตจิ ริง เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูมาพัพัฒนา Web
Application สมัยใหมใหกับองคกรได โดยเรี
เรียนรูตั้งแตพื้นฐานจนถึงขั้นสูง นอกจากนี้ทางรานยินดีใหคําแนะนําและเปนที่
ปรึกษาใหกับบุคลากรอย
ากรอยางใกลชิดจนสามารถพัฒนา Web Application ใหกับองคกรอีกดวย
ในการนี้ ราน เอ.พี.คอมพิวเตอร จึงใครขอเรียนเชิญบุคลากรในหนวยงาน
ยงานหรือองคกรของทานที่มมีีความสนใจ
วามสนใจเขารวม
และลงทะเบียนอบรมกับหลักสูตรของเรา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
นบมานี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมตั ิ จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกนรินทร คําคูณ)
ผูจดั การ

ราน เอ.พี.คอมพิวเตอร (codingthailand.com)
โทร. 085-4952624 อีเมล: codingthailand@gmail.com
ขอมูลการหลักสูตรและลงทะเบียนไดท:ี่ https://codingthailand.com/angularworkshop

หลักสูตร "พัฒนา Modern Web App ดวย Angular และ MEAN Stack" (44 วัน)
Workshop: "ระบบขายสิ
ระบบขายสินคาออนไลน (Point of Sale: POS)"
วันที่ 21 – 24 พฤษภาคม 2562
สถานที:่ The Connecion กรุงเทพฯ
หลักการและเหตุผล
เนื่อ งจากปจจุบันเทคโนโลยีการพัฒนา Web Application มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว รวมถึงมีการเพิ่ม
คุณสมบัติตางๆ ทําใหนักพัฒนาเว็บมีความจําเปนที่จะตองเรียนรู ศึกษา และสามารถนําคุณสมบัติใหมๆ มาปรับใชกับการพัฒนา
เว็บในองคกรได เทคโนโลยีใหมนนีี้ จะทําใหการสราง และพัฒ นาเว็บเปนไปไดงายขึ้น สามารถสรางผลงานที
งผลงาน ่ดีขึ้นกวาเดิม มี
ประสิทธิภาพ ผูใ ชสามารถใชงานเว็บไดอย
อ ยางรวดเร็
งรวดเร็ ว และมีความปลอดภัย สูง ดวยเหตุผลนี้ จึงไดจัดทําหลักสูตร “พัฒ นา
Modern Web App ดวย Angular และ MEAN Stack”
Stack เพื่อใหนักพัฒนาไดนําความรูเพื่อปรับใชและพัฒนาองคกรตอไป
วัตถุประสงคของหลักสูตร
-

เพื่อใหผูเรียนไดเเรีรียนรูการเขียนโคดดวยภาษา JavaScript สมัยใหม (ES6 ขึ้นไป) และ TypeScript

-

เพื่อใหผูเรียนได
ไดเรียนรู และทําความเขาใจ Angular สําหรับงาน Frontend

-

เพื่อใหผูเรียนได
ไดเรียนรู การใชงาน Bootstrap 4 (ng-bootstrap) และ Admin Template (Admin LTE) รวมกับ
Angular และนํามาใชในโปรเจค

-

เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรู Express และ Node.js สําหรับงาน Backend และการทํา REST APIs

-

เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูการทํ
ก ารทําระบบล็อกอิน และจัดการสิทธิ์ของผูใ ช เขียนดวย Express ตามมาตรฐาน JSON Web
Token (JWT)

-

เพื่อใหผูเรียนได
ไดเรียนรูเกี่ยวกับการออกแบบ และจัดการฐานขอมูล MongoDB

-

เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูแนวปฏิ
แ นวปฏิบัติที่ดีในการเขียนโคด และการจัดการกับเกี่ยวกับความความปลอดภัย

-

ผูเรียนสามารถพัฒนา Workshop ระบบ Point of Sale หรือ POS ได

-

เพื่อใหผูเรียนไดเเรีรียนรูวิธีการติดตั้ง Server (Nginx, pm2, ssl และ Node.js) สําหรับ production

พื้นฐานผูเรียน
 เคยพัฒนาเว็บมากอน หรือมีความรูพื้นฐาน HTML, CSS และ JavaScript

เนื้อหาการเรียน 4 วัน
เวลา
วันที่ 1
09.00 – 10.30 น.

เนื้อหา
ติดตั้งเครื่องมือตางๆ และติดตั้ง Angular
 แนะนําการติดตั้ง Node.js , npm, และ Visual Studio Code (Editor)
 แนะนําการติดตั้ง Angular และเครื่องมือตางๆ
 เรียนรูการใชงานคําสั่ง Angular CLI และเทคนิคการใชงาน
 การสราง และจัดการโปรเจค
 การรันโปรเจค
 แนะนําแนวทางการเขียน Angular ที่ดี
ปูพื้นฐาน JavaScript สมัยใหม และ TypeScript
 เรียนรูพื้นฐาน JavaScript ES6/ES2015 เชน arrow functions, destructuring ,
class, template literals
 เรียนรูพื้นฐานและการเขียน TypeScript

10.30 – 10.45 น.
10.45-12.00 น.

พักเบรก
แนะนํา Angular
 Angular Architecture
 เรียนรูการใชงาน Angular Module
 การใชงานรวมกับ CSS Framework (Bootstrap 4)
การใชงาน Templates และ การผูกขอมูล (Databinding)
 การเขียน Templates ในรูปแบบตางๆ
 การใชงาน Component Lifecycle (Lifecycle Hooks)

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.

พักรับประทานอาหาร
หลักการของ Components
 Component คืออะไร
 การสรางและจัดการ Component
 การใชงาน Templates และ การผูกขอมูล (Databinding) (ตอ)
 แนะนํา และใชงาน Angular Directives
 การจัดการกับ CSS

เวลา

14.30 – 14.45 น.
14.45 – 17.00 น.

เนื้อหา
การใชงาน Angular Router และ Navigation
 ทําความรูจักการใชงาน Router และการตั้งคา
 การใชงาน outlet
 การใชงาน Feature Module
 การทํา Lazy loading และ custom strategy
 การรับสงขอมูลระหวางเพจ ทั้ง object และ Route Parameters
 การใชงาน Router state
พักเบรก
แนะนําการใชงาน Services และหลักการ Dependency Injections
 การเชื่อมตอ รับสง และแสดงผลขอมูลจากระบบ Back-End
(Web Service, Rest APIs)
 การใชงาน และเชื่อมตอกับ Backend ดวย HttpClient Module
การใชงาน Rxjs
 การใชงาน และเชื่อมตอกับ Backend รวมกับ Rxjs

วันที่ 2
09.00 – 10.30 น.

การนํา Admin Template เขามาใชงาน
 ทําความรูจักกับ Admin LTE
 การนํา Admin LTE มาใชรวมกันกับ Angular
การใชงาน Form
 ทําความรูจักกับฟอรมใน Angular
 การสรางฟอรม Form , การรับขอมูลจากผูใชดวย (Form)
 การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล (Form Validation)
 การเพิ่ม แกไข ลบขอมูล

10.30 – 10.45 น.
10.45 -12.00 น.

พักเบรก
การนํา Bootstrap 4 เขามาใชงาน
 ทําความรูจักกับ ng-bootstrap
 การใชงาน ng-bootstrap ในรูปแบบตางๆ เชน Table, Pagination เปนตน
การสรางระบบล็อกอินดวย Angular
 การล็อกอินดวย JSON Web Token
 การสราง Authentication และ Route Protection (Route Guards)

เวลา

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.

เนื้อหา
การใชงาน Components ขัน้ สูง
 การรับสงขอมูลระหวาง parent และ child
 การตรวจสอบการ changes ของ component
 การสื่อสารระหวาง parent และ children ผาน Service
พักรับประทานอาหาร
การจัดรูปแบบการแสดงผลขอมูล
 จัดรูปแบบการแสดงขอมูลดวย Pipes
 การสราง Custom Pipes
Angular และ ความปลอดภัย
 เขียน Angular อยางไรใหปลอดภัย
การสรางและใชงานไลบรารี
 การสรางไลบรารีไวใชงานเอง
 การสรางรายงานรูปแบบ Bar Chart (การใชไลบรารีสําเร็จรูป)

14.30 – 14.45 น.
14.45 – 17.00 น.

วันที่ 3
09.00 – 10.30 น.

พักเบรก
การนํา Angular ไปใชงานจริง
 การเตรียมสภาพแวดลอมและการนํา Angular ไปใชจริง (production)
 แนะนําการ build ในรูปแบบตางๆ
 แนะนําการอัปเดตเวอรชัน Angular

แนะนํา Node.js
 แนะนํา ติดตั้ง Editor และ Extensions สําหรับเขียน Node.js
 Node.js พื้นฐาน
 การเขียนในรูปแบบ Server Side JavaScript
 การใชงาน The Event Loop
 การทํางานของ Asynchronous Execution
 รูปแบบการ Node ตางๆ (Pattern)
 ทําความรูจักกับ Modules และ npm
 สถาปตยกรรมของ Node.js
แนะนํา และติดตั้ง Express.js
 จัดการโครงสรางของ Express.js และโปรเจค
 ทําความรูจักกับ Middleware

เวลา

เนื้อหา
 การจัดการ static files

10.30 – 10.45 น.
10.45-12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.

พักเบรก
แนะนํา Routing
 การใชงาน Route และการแยกไฟล
 404 และ Error Routes
 การใชงาน Route parameters และ queries
พักรับประทานอาหาร
การจัดการ และใชงาน Request
การจัดการ และใชงาน Response
การติดตอกับฐานขอมูล ดว ย Express.js
 แนะนําและติดตั้ง MongoDB
 การใชงาน Mongo Shell

14.30 – 14.45 น.
14.45 – 17.00 น.

วันที่ 4
09.00 – 10.30 น.

การจัดการกับขอมูลใน MongoDB
 ติดตั้ง ออกแบบ และใชงาน Mongoose
 สราง Models ดวย Mongoose
 การเพิ่ม แกไข ลบขอมูล
พักเบรก
- การออกแบบ MongoDB Schema
 การจัดการกับ Data Modeling
 เรียนรู Documents และ Collections
 การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล (MongoDB)

การสราง REST APIs ดว ย Express.js
 การสราง Controller
 ติดตั้ง และใชงาน Passport, jwt
 Passport Strategies
 การทําระบบล็อกอินดวย Username และ Password
การสราง REST APIs ดว ย Express.js (ตอ)
 การจัดการผูใชงาน
 การจัดการกับสิทธิ์ผูใช
 การแสดงผล และการแบงหนาขอมูล

10.30 – 10.45 น.
10.45-12.00 น.

พักเบรก
การทําระบบล็อกอิน ดว ย JSON Web Token
 ทดสอบ REST APIs

เวลา

เนื้อหา
 ทดลองเชื่อมตอ APIs กับ Angular

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.
14.30 – 14.45 น.
14.45 – 16.30 น.

พักรับประทานอาหาร
Workshop Point of sale
พักเบรก
การนํา Node.js ไปใชงานบน Production
 การจัดการความความปลอดภัย ของ Web Application ที่เขียนดวย Node.js
 แนะนํา Libraries ที่นาสนใจ
 การตั้งคา NGINX, PM2, SSL สําหรับ Server



ติดตอ: codingthailand@gmail.com โทร: 085-4952624 อ.เอก



รายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม: https://codingthailand.com/angularworkshop

