หลักสูตร "สราง RESTful API ดวย NestJS, TypeORM, GraphQL และ MySQL"
วันที่ 26-27 ก.พ. และ 5 มี.ค. 65 (รวม 18 ชม.)
เรียนออนไลนผานโปรแกรม Zoom

หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปจจุบันเทคโนโลยีการพัฒนา Web Application มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว รวมถึงมีการเพิ่ม
คุณ สมบัติตางๆ ทำใหนักพัฒนาเว็บมีความจำเปนที่จะตองเรียนรู ศึกษา และสามารถนำคุณสมบัติใหมๆ มาปรับใชกับการ
พัฒนาเว็บในองคกรได เทคโนโลยีใหมนี้ จะทำใหการสราง และพัฒนาเว็บเปนไปไดงายขึ้น สามารถสรางผลงานที่ดีขึ้นกวาเดิม
มีป ระสิทธิภาพ ผูใชสามารถใชงานเว็บ ไดอยางรวดเร็ว และมีความปลอดภัย สูง ดวยเหตุผลนี้จึงไดจัดทำหลักสูตร “สราง
RESTful API ดวย NestJS, TypeORM, GraphQL และ MySQL” เพื่อใหนักพัฒนาไดนำความรูเพื่อปรับใชและพัฒนาองคกร
ตอไป
วัตถุประสงคของหลักสูตร
-

เพื่อใหผเู รียนไดเรียนรู และสามารถเขียนโคดดวยภาษา TypeScript ได

-

เพื่อใหผเู รียนไดเรียนรู NestJS และ Node.js สำหรับงาน Backend และการทำ RESTful APIs

-

เพื่อใหผเู รียนไดเรียนรูการทำระบบล็อกอิน และการจัดการสิทธิ์ของผูใช ดวย NestJS
ตามมาตรฐาน JSON Web Tokens (JWTs) และ Basic Auth ได

-

เพื่อใหผเู รียนสามารถใชงาน TypeORM รวมกับ NestJS และติดตอกับฐานขอมูลได

-

เพื่อใหผเู รียนไดเรียนรู และเขียนติดตอกับเฐานขอมูล MySQL

-

เพื่อใหผเู รียนไดเรียนรู และใชงาน NestJS รวมกับ GraphQL ได

-

เพื่อใหผเู รียนไดเรียนรู และเขียน NestJS เพื่อ อัปโหลดรูปภาพ ได

-

เพื่อใหผเู รียนไดเรียนรูแนวปฏิบตั กิ ารเขียนโคดที่ดี และการจัดการกับเกี่ยวกับความปลอดภัย

-

เพื่อใหผเู รียนไดเรียนรูก ระบวนการ Build NestJS และสามารถนำไปใชงานจริง

พื้นฐานผูเรียน
 เคยพัฒนา Web Application มากอน หรือมีความรูพื้นฐาน HTML, CSS และ JavaScript

เนื้อหาการเรียน 3 วัน วันละ 6 ชม. รวมทั้งหมด 18 ชม.
เวลา
วันที่ 1
09.00 – 10.30 น.

เนื้อหา
การเตรียมเครื่องมือ และโปรแกรมสำหรับพัฒนา NestJS
 การติดตั้งโปรแกรมตางๆ ที่จำเปน
 การติดตั้ง Node.js
 การติดตั้ง Visual Studio Code (Editor)
 การติดตั้ง Extensions สำหรับเขียน NestJS
 การตั้งคาตางๆ ของ Editor
ปูพื้นฐานภาษา TypeScript
 พื้นฐานภาษา TypeScript
 ทำไมตองเขียน TypeScript
 ชนิดขอมูลรูปแบบตางๆ
 การเขียนฟงกชันพื้นฐาน
 การเขียนฟงกชันขั้นสูง
 การใชงาน Object Types
 การใชงาน Generics
 การเขียน Class ในภาษา TypeScript

10.45 - 12.00 น.

ทำความรูจักกับ NestJS
 NestJS คืออะไร
 พื้นฐานของ RESTful API
 การติดตั้ง Nest CLI
 การใชงาน Nest CLI พื้นฐาน
 การสรางโปรเจคใหม และรันโปรเจค

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.

พักรับประทานอาหาร
NestJS พื้นฐาน (ตอ)
 Providers คืออะไร
 การสราง และใชงาน Services
 Concept และการใชงาน Dependency injection
 การสราง และการใชงาน Providers รูปแบบตางๆ
 เรียนรูการจัดการ Modules
 Concept ของ Middleware
 ทำความรูจักกับ Pipes
 การใชงาน Guards
 Concept ของ Interceptors

14.45 – 16.00 น.

การสราง และใชงาน Controllers
 Controller คืออะไร

เวลา

เนื้อหา







วันที่ 2
09.00 – 10.30 น.

การสรางและจัดการ Route
การเขียน Request object และการใชงาน Resources
การระบุ Status code และ Headers
การสราง และใชงาน Route parameters และ query strings
การจัดการ errors รูปแบบตางๆ
การทดสอบ API ดวย Insomnia

การใชงาน TypeORM และการติดตอกับฐานขอมูล MySQL
 ติดตั้งโปรแกรมตางๆสำหรับจัดการฐานขอมูล MySQL
 การสรางฐานขอมูล MySQL
 ทำความรูจักกับ TypeORM
 การใชงาน TypeORM พื้นฐาน
 การนำ TypeORM มาใชรวมกับ NestJS
 การใชงาน TypeORM รวมกับ MySQL

10.45 - 12.00 น.

Workshop: การติดตอกับฐานขอมูล MySQL

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.

พักรับประทานอาหาร
การใชงาน TypeORM และการติดตอกับฐานขอมูล MySQL (ตอ)
 การสราง Entity
 การคิวรี่ขอมูลแบบตางๆ
 การสั่งรัน SQL Command
 การแบงหนาขอมูล (Pagination)

14.45 – 16.00 น.

การใชงาน TypeORM ขั้นสูง
 การใชงาน relations
 One to One
 Many to One
 One to Many

วันที่ 3
09.00 – 10.30 น.

10.45 - 12.00 น.

การใชงาน NestJS กับ GraphQL
 GraphQL คืออะไร
 พื้นฐานการใชงาน GraphQL
 การนำ GraphQL มาใชรวมกับ NestJS
 Workshop
การทำระบบล็อกอิน ดวย JSON Web Tokens
 ติดตั้ง และใชงาน Passport, passport-jwt
 ทำความรูจักกับ Passport Strategies
 การทำระบบล็อกอินดวย Username และ Password

เวลา

เนื้อหา
 การทำ Validation ใหกับระบบ
 การใชงานเกี่ยวกับ Encryption และ Hashing
การทำระบบล็อกอิน ดวย JSON Web Tokens (ตอ)
 การจัดการกับสิทธิ์ผูใช
 การจัดการกับ tokens

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.

พักรับประทานอาหาร
Workshop: ระบบล็อกอิน และการอัปโหลดไฟล

14.45 – 16.00 น.

การจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยของ NestJS
 เรียนรูการใชไลบารีในการจัดการ config ระบบ และสภาพแวดลอมการพัฒนา
 การติดตั้งและใชงาน Helmet
 การติดตั้งและใชงาน Cross-origin resource sharing (CORS)
 การสราง Rate Limiting ใหกับ API
การนำ NestJS ไปใชงานบน Production
 การเตรียมและ build โปรเจค
 แนะนำการเตรียม Server หากตองการ Deploy เอง
 แนะนำ libraries ตางๆ ที่นาสนใจ
 ทดลอง deploy
ปดการอบรม

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

