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Web Development with Laravel 5.7 (step by step)
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สารบัญ
บทที 1 การเตรียมตัวและการติดตัง Laravel ด้ วย Composer
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- การติดตังต้ องเตรี ยมอะไรบ้ าง
- Extensions ของ PHP ทีควรเปิ ดไว้
- การติดตัง Laravel ด้ วย Composer
- การตังค่าระบบของ Laravel
- การตังค่า timezone
- การ Debugging ใน Laravel
บทที 2 ทําความรู้จกั กับ Laravel, MVC และ Best Practices
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- ทําไมต้ องใช้ PHP Framework
- ทําความรู้จกั กับ Laravel
- โครงสร้ างของ Laravel ทีสําคัญ
- MVC และ Best Practices
บทที 3 การเขียน และใช้ งาน Controllers, Routes, Layout, Views
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- พืนฐานการเขียน Controllers, Routes, Views และการส่งค่าของตัวแปรไปแสดงผลที Views
- การสร้ างไฟล์ และการจัดการ Layout
- การเรียกใช้ Layout ใน Laravel
- การสร้ าง Section ใหม่โดยใช้ @yield
บทที 4 ออกแบบฐานข้ อมูลและตารางด้ วย Artisan, Database Migrations และการทํา Seeding
- การตังค่าฐานข้ อมูล
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- การสร้ างตารางฐานข้ อมูลด้ วย Migration
- การเพิมข้ อมูลเริ มต้ นลงในตารางด้ วย Seeding
บทที 5 การทํางานกับฐานข้ อมูล การสร้ าง Models และ การใช้ Eloquent ORM
- การสร้ าง Models
- การใช้ งาน Eloquent ORM
- ตัวอย่างคําสังสําหรับการเรี ยกดูข้อมูล หรื อแสดงข้ อมูล
- ตัวอย่างคําสังสําหรับกรองข้ อมูล (Filtering records) เทียบได้ กบั where, order by และ limit
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- คําสังสําหรับการเพิมข้ อมูล และแก้ ไขข้ อมูล
- คําสังในการลบข้ อมูล
- แสดงข้ อมูลตาราง ประเภทหนังสือ (typebooks)
- การลบข้ อมูล ประเภทหนังสือ (typebooks)
- การแบ่งหน้ าข้ อมูล (Pagination)
- Query scopes
- การสร้ าง Accessors
- การสร้ าง Mutators
- การกําหนด Eloquent relations
- แสดงข้ อมูลตารางหนังสือ (books) ด้ วยการทํา relations (join table)
บทที 6 การสร้ าง Web Forms การตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูล และการอัพโหลดไฟล์
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- การสร้ างฟอร์ มใน Laravel
- การติดตัง และใช้ งาน Laravel Collective
- สร้ างฟอร์ มเพิมข้ อมูลหนังสือ (books)
- การตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูล (Validation)
- การติดตัง Image Library เพือเตรี ยมพร้ อมก่อนอัพโหลดไฟล์
- การเพิมข้ อมูลหนังสือ (books) และอัปโหลดไฟล์ภาพ
- สร้ างฟอร์ มแก้ ไขข้ อมูลหนังสือ (books) และแก้ ไขภาพทีต้ องการอัปโหลด
- สร้ างฟอร์ มการลบข้ อมูลหนังสือ (books)
- การทํา responsive lightbox
บทที 7 การใช้ งาน Sessions และการจัดการสิทธิผู้ใช้ งาน
- การใช้ งาน Session
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- การใช้ งาน Flash Data
- การกําหนดสิทธิผู้ใช้
- การทํา User Profiles (รูปบบวิดีโอ)
บทที 8 การสร้ างรายงานในรูปแบบ PDF และ Charts (รูปแบบวิดีโอ)
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บทที 9 โบนัสพิเศษ
- สรุปสิงใหม่ใน Laravel 5.7
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- สรุป 39 คําสังของ Laravel ทีใช้ งานบ่อย

