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เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรียน ………………………………………………………………
สิ่งที่สงมาดวย
1. เอกสารรายละเอียดหลักสูตร "พัฒนา Web Application ดวย Laravel Framework 5.7"
Workshop: ระบบ E-commerce (Shopping Cart)
ตามที่ทางราน เอ.พี.คอมพิวเตอร (codingthailand.com) ไดจดั ทําหลักสูตร "พัฒนา Web Application ดวย
Laravel Framework 5.7" โดยเนนการเรียนการสอนแบบปฏิบัตจิ ริง เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดมาใชพฒ
ั นา Web
Application ใหกับองคกรได โดยเริ่มตนเรียนรูจากพื้นฐานจนถึงขั้นสูง นอกจากนี้ทางรานยินดีแนะนําและเปนที่ปรึกษาใหกับ
บุคลากรอยางใกลชดิ จนสามารถพัฒนา Web Application ใหกับองคกรอีกดวย
ในการนี้ ราน เอ.พี.คอมพิวเตอร จึงใครขอเรียนเชิญบุคลากรในหนวยงานหรือองคกรของทานที่มีความสนใจเขารวม
และลงทะเบียนอบรมกับหลักสูตรของเรา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมตั ิ จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกนรินทร คําคูณ)
ผูจดั การ

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

กําหนดการ หลักสูตร "พัพัฒนา Web Application ดวย Laravel Framework 5.7"
Workshop: “ระบบ E-commerce
commerce (Shopping Cart)”
Cart) วันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2561 (44 วัน)
สถานที:่ The Connecion@MRT Ladphrao หอง 123 กรุงเทพฯ

หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปปจจุบันเทคโนโลยีการพัฒนา Web Application มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว รวมถึงมีการเพิ่ม
คุณสมบัติตางๆมากมาย ทําใหนักพัฒนาเว็
เว็บมีความจําเปนที่ตองเรียนรู ศึกษา และตองสามารถนํนําคุณสมบัติใหมๆ มาปรับใชกับ
การพัฒนาเว็บขององคก รได เทคโนโลยีใหมนี้ จะทําใหการสรางและพัฒนาเว็บเปนไปไดงายขึ้น สามารถสร
สามารถ างผลงานไดเร็ว
กวาเดิม มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง ในสวนของ Laravel นั้น เปน PHP Framework ที่ไดรัรับความนิยมเปนอันดับ
1 ของโลก มีโโครงสร
ครงสราง และรูปแบบการเขียนโคดที่มีความยืดหยุน สั้น และกระชับ ดวยเหตุผลนี้จึจึงไดจัดทําหลักสูตร “การ
พัฒนา Web Application ดวย Laravel Framework”
Framework ขึ้น เพื่อใหนักพัฒนาเว็บไดนําความรูไปปรับใช และพัฒนาองคกรตอไป

วัตถุประสงคของหลักสูตร


เพื่อใหผูเรียนมีมีความรู ความเขาใจ และหลักการทํางานของ Laravel Framework



เพื่อใหผูเรียนสามารถพัฒนา Web Application ดวย Laravel Framework ได



เพื่อใหผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีใหมๆ ทั้งในสวนของ front-end และ back-end ได



เพื่อใหผูเรียนมีความรู และแนวปฏิบัติที่ดสี ําหรับการเขียนโคด



เพื่อใหผูเรียนสามารถเขียน Laravel Framework รวมกับ Frontend ได

พื้นฐานผูเรียน
 เคยพัฒนาเว็บมากอน หรือมีความรูพื้นฐาน HTML, CSS, JavaScript หรือ jQuery
 มีความรูเกี่ยวกับภาษา PHP ในระดับพื้นฐาน หรือเคยเขียน PHP มากอน
 มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับฐานขอมูล MySQL/MariaDB

เนื้อหาการเรียนและตารางเรียน 4 วัน
เวลา
วันที่ 1
09.00 – 10.30 น.

เนื้อหา
- ติดตั้ง Laravel และตั้งคาสภาพแวดลอมตางๆ
- แนะนํา Laravel หลักการ MVC และ แนวปฏิบัติทดี่ ีในการเขียนโคด
- มีอะไรใหมใน Laravel เวอรชัน 5.7

เวลา
10.30 – 10.45 น.

เนื้อหา
พักเบรก

10.45-12.00 น.

- เรียนรูหลักการ สถาปตยกรรม เชน Facades, Service Providers เปนตน
- เรียนรูการจัดการสวนของ front-end ดวย Laravel Mix (Vue.js หรือ jQuery)
- แนะนําการทําเว็บ 2 ภาษา (Localization)
- การใชงาน Frontend Scaffolding

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.

พักรับประทานอาหาร
- เรียนรูการใชงาน Controllers, Layout, Views และการจัดการ Assets อื่นๆ
- เรียนรูการเขียน Blade Templates เพื่อจัดการในสวนของ views
- เรียนรูหลักการของ Middleware

14.30 – 14.45 น.
14.45 – 16.30 น.

พักเบรก
- เรียนรูการเขียน Routing
- การใชงาน Errors และ Logging
- Workshop: การนํา Template ในสวนของ Frontend เขามาใชงาน (Bootstrap 4)

วันที่ 2
09.00 – 10.30 น.

- เรียนรูการใชงาน Artisan, การทํางานกับฐานขอมูล Database Migrations และการทํา
Seeding
- Workshop: การนํา Admin Template เขามาใชงาน
- เรียนรูการระบบล็อกอิน การจัดการผูใช และ Session
- เรียนรูหลักการการเขารหัสตางๆ
- การใชงาน Authorization

10.30 – 10.45 น.
10.45 -12.00 น.

พักเบรก
- การใชงาน helper เกี่ยวกับผูใชงาน
- การใชงาน flash message และ session
- การจัดการบทบาท และสิทธิ์ผูใชงาน (admin, manager, user)
- การสง Mail และการทํา Email Verification

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.

พักรับประทานอาหาร
- การสรางฟอรม จัดการฟอรม
- การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในฟอรม (Form Validation)
- การจัดการเกี่ยวกับฐานขอมูล
- การเรียกดู และจัดการขอมูลดวย Query Builder

เวลา

เนื้อหา
- การแบงหนาดวยหลักการ Pagination

14.30 – 14.45 น.
14.45 – 16.30 น.

วันที่ 3
09.00 – 10.30 น.

พักเบรก
- การใชงาน Eloquent ORM
- เรียนรูความสัมพันธของตารางในฐานขอมูล

- ความสัมพันธแบบ One to One
- ความสัมพันธแบบ One to Many
- ความสัมพันธแบบ Many to Many
- ความสัมพันธแบบ Has Many Through

10.30 – 10.45 น.
10.45-12.00 น.

พักเบรก
- การใชงาน และจัดการ Collections
- การใชงาน Mutators
- การรับขอมูลและการเรียกดูขอ มูล
- การเชื่อมตอกับ Larvel ดวย HTTP Clients (Axios and jQuery)

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.

พักรับประทานอาหาร
- การใชเทคนิค Ajax
- การนํา Datatable เขามาใชงาน
- การบันทึกขอมูล
- การลบขอมูล

14.30 – 14.45 น.
14.45 – 16.30 น.

พักเบรก
- การคนหาขอมูล
- เทคนิคการใช Query scopes
- การใชงาน Cache

วันที่ 4
09.00 – 10.30 น.

10.30 – 10.45 น.

- การใช และจัดการ Events
- แจงเตือนดวย Notifications
- การเก็บขอมูลดวย File Storage
- การอัปโหลดไฟล และการ resize รูปภาพ
พักเบรก

เวลา
10.45-12.00 น.

เนื้อหา
- การใช Helpers ตางๆ
- แนะนําการใชงาน Vue.js เขามาใชรวมกับ Laravel
- แนะนํา Library ที่นาสนใจ
- การสรางรายงานในรูปแบบ Excel

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.

พักรับประทานอาหาร
- การสรางรายงานในรูปแบบ PDF
- การสรางรายงานในรูปแบบ Charts

14.30 – 14.45 น.
14.45 – 16.30 น.

พักเบรก
- การนํา Laravel ไปใชงานจริง การตั้งคา และดูแลรักษาระบบ
- การนํา Laravel ไปใชกับ Shared hosting
- การนํา Laravel ไปใชกับ Server ของผูเรียน



Workshop ตางๆจะมีแทรกอยูในทุกๆวัน



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

รายละเอียด Workshop


ระบบจัดการประเภทสินคา



ระบบจัดการสินคา (ขอมูลสินคา, ภาพสินคา, stock)



ระบบจัดการสมาชิก/ลูกคา ขอมูลสวนตัว และสิทธิ์การใชงาน



ระบบจัดการตะกราสินคา



รายงานการขาย รายงานลูกคา และอื่นๆ

สเปคเครื่องคอมพิวเตอรที่ตองการ
นํามาเอง



Notebook



Ram 4GB ขึ้นไป

