หลักสูตร "พัฒนา Mobile App ดวย Ionic 3, Angular 5 และ Node.js""
Workshop: ระบบ E-commerce (Shopping Cart)
วันที่ 11-14 มิถุนายน 2561 (รวม 4 วัน)
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปปจจุบันเทคโนโลยีการพัฒนา Mobile Application มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว รวมถึงมีการเพิ่ม
คุณสมบัติและเทคโนโลยีตางๆเขา มามากมาย
มากมาย ทํา ใหนักพัฒ นา
นามีความจําเปนที่จ ะตอ งเรียนรู ศึกษา และตอ งสามารถนํา
คุณสมบัติใหมๆเหลานี้มาใชงงานในการพั
านในการพัฒนาระบบได เทคโนโลยีใหมเหลานี้ จะทําใหการสรางและพัพัฒนา Mobile App
เปนไปไดงายขึ้น สามารถสรางผลงานไดรรวดเร็
วด วยิ่งกวาเดิม มีประสิทธิภาพ สามารถโตตอบกับผูใชงานได
ไดอยางรวดเร็ว และมี
ความปลอดภัยสูง ดวยเหตุผลนี้จึงไดจัดทําหลักสูตร “พัฒนา Mobile App ดวย Ionic 3, Angular 5 และ Node.js” ขึ้น
เพื่อใหนักพัฒนาจะไดนําความรูตต างๆเหลานี้ ไปพัฒนาระบบและปรับใชในงานของตัวเองและเพื่อพัฒนาองคกรตอไป

วัตถุประสงคของหลักสูตร


เพื่อใหผเู รียนมีความรู ความเขาใจ และหลักการทํางาน
งานของ Ionic และ Node.js

 เพื่อใหผเู รียนสามารถพัฒนา Mobile Application ดวย Ionic รวมกับ Node.js (Backend) ได
 เพื่อใหผเู รียนเรียนรู และจัดการฐานขอมูล MongoDB หรือ MySQL ได
 เพื่อใหผเู รียนสามารถใชเทคโนโลยีใหมๆ ทั้งในสวนของ front-end และ back-end ได


เพื่อใหผเู รียนมีความรู และแนวปฏิบัติที่ดสี ําหรับการเขียนโคด



เพื่อใหผเู รียนสามารถพัฒนา REST API
APIs ดวย Node.js และสามารถใชงานรวมกับ Ionic ได



เพื่อใหผเู รียนสามารถพัฒนาระบบ
ระบบ E-Commerce (Shopping Cart) ได

พื้นฐานผูเรียน
 มีความรูพื้นฐานดานการพัฒนาเว็บไดแก HTML, CSS และ JavaScript

เนื้อหาการเรียนและตารางเรียน 4 วัน
เวลา
วันที่ 1
09.00 – 10.30 น.

เนื้อหา
- แนะนําภาษา JavaScript
JavaS
- พื้นฐานภาษา JavaScript เวอรชันใหม (ES2015 ขึ้นไป)
- แนะนํา ติดตั้ง Editor และ Extensions สําหรับเขียน Node.js
- ติดตั้ง Node.jsjs
- ทําความเขาใจ และทดสอบเขียน Syntax ภาษา JavaScript

เวลา

10.30 – 10.45 น.
10.45-12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.

14.30 – 14.45 น.
14.45 – 17.00 น.

วันที่ 2
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.

เนื้อหา
- แนะนํา Node.js พื้นฐาน
- Server Side JavaScript
- The Event Loop
- ทําความรูจักกับ Modules และ npm
พักเบรก
- แนะนํา Express.js
- โครงสรางของ Express.js
- ทําความรูจักกับ Middleware
- แนะนํา Routing
- การใชงาน Route parameters และ queries
- การใชงาน Template Engines และ Styesheets
- Views และ Layout
พักรับประทานอาหาร
- การจัดการ และใชงาน Request
- การจัดการ และใชงาน Response
- การสราง REST APIs ดวย Express.js
- แนะนําและติดตั้ง MongoDB
- การติดตอกับฐานขอมูล ดวย Express.js
- การจัดการกับขอมูลใน MongoDB
- สราง Models ดวย Mongoose
- การเรียกดูขอมูลจาก MongoDB การเพิ่ม แกไข ลบ ขอมูล
พักเบรก
- การทําระบบล็อกอิน ดวย json web token
- ติดตั้งและใชงาน Passport
- ทดสอบ REST APIs
- การจัดการความความปลอดภัย
- การติดตอกับฐานขอมูล MySQL ดวย Express.js
- สราง Dashboard สําหรับผูดูแลระบบ (Backend)
- จัดการขอมูลขาวสาร
- จัดการขอมูลสินคา
- แสดงขอมูลการสั่งซือ้ สินคา
พักเบรก
- แนะนํา และติดตั้ง Ionic Framework 3
- แนะนําการเขียนภาษา TypeScript
- การสราง และจัดการโปรเจค
- การรันโปรเจค การทดสอบ app บนเครื่องจริง
- เรียนรูการใชงานคําสั่ง Ionic CLI และเทคนิคการใชงาน
- Angular 5 Architecture
- หลักการของ Components, Templates และ การผูกขอมูล (Databinding)
- Event Binding
พักรับประทานอาหาร
- การจัดการ Pages
- ทําความเขาใจกับ Navigation Stack เรียนรูพื้นฐาน Navigation
- การรับสงขอมูลระหวาง Pages
- เรียนรู Lifecycle Events ของ Ionic

เวลา

เนื้อหา
- การสราง Http Service และ

14.30 – 14.45 น.
14.45 – 17.00 น.
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.
14.30 – 14.45 น.
14.45 – 17.00 น.
วันที่ 4
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.
14.30 – 14.45 น.
14.45 – 17.00 น.

Providers
- การเรียกใชงาน APIs (Backend) ดวย Angular Http Services
พักเบรก
- แสดง และจัดการขอมูลประเภทสินคา
- แสดง และจัดการขอมูลสินคา
- การสรางฟอรม Form , การรับขอมูลจากผูใชดวย (Form)
- การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล (Form Validation)
- เรียนรู และใชงาน Ionic Components เบื้องตน
- เรียนรูการใชงาน List, Search Bar, Cards, Alerts, Toasts และอื่นๆ

พักเบรก
- แสดง และจัดการขอมูลตะกราสินคา
- จัดการการสั่งซื้อ และสถานะการสั่งซื้อ
พักรับประทานอาหาร
- การสรางระบบล็อกอินดวย Ionic รวมกับการใช Events และ Node.js
พักเบรก
- การสรางระบบล็อกอินดวย Ionic (ตอ)
- การบันทึกขอมูลการสั่งซื้อ
- การอัปโหลดไฟล (slip) การแจงการชําระเงิน
- สรางรายงานในรูปแบบตางๆ
พักเบรก
- สรางรายงานในรูปแบบตางๆ (ตอ)
พักรับประทานอาหาร
- เรียนรู และใชงาน Ionic Native เชน การใชงาน Camera, qrCode, Barcode Scanner เปนตน
พักเบรก
- การตกแตง templates และสไตลใหกับ App
- เรียนรูขั้นตอนการเตรียมไอคอน, splash screen การ build app ทั้ง Android และ iOS
- การเตรียม App เพื่ออัพโหลดขึ้น Store

 Workshop ตางๆ จะมีแทรกอยูในทุกๆวัน
 ติดตอ: codingthailand@gmail.com โทร: 085-4952624 อ.เอก
 https://codingthailand.com

