หลักสูตร "พัฒนา Mobile App ดวย React Native (Android และ iOS)"
วันที่ 28-31 ตุลาคม และ 1 พฤศจิกายน 2562 (5 วัน)
สถานที:่ The Connecion@MRT Ladphrao กรุงเทพฯ

หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปจจุบันเทคโนโลยีการพัฒนา Mobile Apps มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว รวมถึงมีการเพิ่มคุณสมบัติ
ใหมๆ มากมาย ทําใหนักพัฒนามีความจําเปนที่ตองเรียนรู ศึกษา และตองสามารถนําคุณสมบัติใหมๆ มาปรับใชกับการพัฒนา
Mobile App ขององคกรได เทคโนโลยีใหมนี้ จะทําใหการสรางและพัฒนา Mobile App เปนไปไดงายขึ้น สามารถสราง
ผลงานไดเร็วกวาเดิม มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง ในสวนของ React Native นั้น เปน Framework ที่ใชงานงาย
และไดรับความนิยมอยางสูง สามารถสราง Mobile App ไดทั้ง Android และ iOS ดวยเหตุผลนีจ้ ึงไดจัดทําหลักสูตร “พัฒนา
Mobile App ดวย React Native (Android และ iOS)” ขึ้น เพื่อใหนักพัฒนาไดนําความรูไปปรับใช และพัฒนาองคกรตอไป

วัตถุประสงคของหลักสูตร


เพื่อใหผูเรียนสามารถเขาใจหลักการทํางานของ JavaScript สมัยใหม และ React ได



เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และหลักการทํางานของ React Native



เพื่อใหผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีใหมๆ ทั้งในสวนของ Mobile App และ Back-end ได



เพื่อใหผูเรียนสามารถเขียน React Native เชื่อมตอกับฐานขอมูลได (REST APIs/Web Services)



เพื่อใหผูเรียนสามารถใชงาน Redux รวมกับ React Native ได



เพื่อใหผูเรียนสามารถสรางฟอรม และตรวจสอบความถูกตองของขอมูลได



เพื่อใหผูเรียนสามารถทําระบบ Authentication (JSON Web Token) ดวย React Native ได



เพื่อใหผูเรียนสามารถเขียน React Native ใชกับรวมกับ กลอง, barcode/QR Code scanner, Google Map ได



เพื่อใหผูเรียนมีความรู และแนวปฏิบัตใิ นการเขียนโคดทีด่ ี ทั้งในสวนของความปลอดภัย และเรื่องประสิทธิภาพของ
Mobile App



เพื่อใหผูเรียนสามารถพัฒนา Mobile App ดวย React Native ที่รันไดทั้ง Android และ iOS



เพื่อใหผูเรียนสามารถนํา Mobile App ที่สรางขึ้นเผยแพรไปยัง App Store ได

พื้นฐานผูเรียน
 เคยพัฒนาเว็บมากอน หรือมีความรูพื้นฐาน HTML, CSS และภาษา JavaScript

เนื้อหาการเรียนและตารางเรียน 5 วัน
เวลา
วันที่ 1
09.00 – 10.30 น.

เนื้อหา
- การเตรียมเครื่องมือและโปรแกรม

เวลา






เนื้อหา
ติดตั้ง Visual Studio Code (Editor)
ติดตั้ง Extensions สําหรับเขียน React และ React Native
ติดตั้ง Android Studio และ SDK
ติดตั้ง JDK และ JRE
การตั้งคาตางๆ

- แนะนําภาษา JavaScript สมัยใหม
 พื้นฐานภาษา JavaScript เวอรชันใหม เชน arrow functions, destructuring , class,
template literals
 ฟงกชันที่ใชงานบอย
- แนะนํา React เบื้องตน
 React คืออะไร
 สถาปตยกรรมของ React
 การเขียน React เบื้องตน
- แนะนํา React เบื้องตน (ตอ)
 ทําความรูจักกับ Component
 การติดตอสื่อสารระหวาง Component
 ทําความรูจักกับ Props และ State
 แนะนํา Lifecycle ของ React
 การจัดการกับ Events
10.30 – 10.45 น.
10.45-12.00 น.

พักเบรก
- แนะนํา React Native
 React Native คืออะไร
 การติดตั้ง React Native
 การ run และ build โปรเจค
 ทดลองเขียน React Native

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.

พักรับประทานอาหาร
- การเขียน และใชงาน JSX
 JSX คืออะไร
 การเขียน JSX เบื้องตน
 Embedding Expressions
 JSX is an Expression
 การใชงาน Props รวมกับ JSX
 การใชงาน String Literals
 การใชงาน Spread Attributes

เวลา

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.

เนื้อหา
- การออกแบบ Layout
 การออกแบบ Layout ดวยแนวคิด Flexbox
 การจัดการกับ Style
 การจัดการกับความกวาง และความสูง
พักเบรก
- การสราง และใชงานฟอรมพื้นฐาน
 การออกแบบ Layout ของฟอรม
 ทําความรูจักกับ Text Input
 การกําหนดคา และดึงคาจาก Text Input

- การใชงาน React Navigation
 การสราง Stack Navigation
 การสรางหนา Screen หรือ Component ใหม
 การเปดหนา Screen ใหม
 การสงคาพารามิเตอรขามเพจ
 การสราง และตั้งคา header bar
 การสรางปุมที่ Header bar
พักเบรก
- การใชงาน React Navigation
 การสราง Drawer Navigation
 การสราง Tab Navigation
- การใชงาน UI สําเร็จรูป
 แนะนําและติดตั้ง Native Base
 การใชงาน Components ตางๆ ของ Native Base
 แนะนําการจัดการและใชงาน Theme

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.

พักรับประทานอาหาร
- การติดตอกับฐานขอมูล (REST APIs)
 การใชงาน axios
 การเพิ่มขอมูล
 การแกไขขอมูล
 การลบขอมูล
- การติดตอกับฐานขอมูล (REST APIs) ตอ
 การเรียกดูขอ มูลในรูปแบบตางๆ
 การแสดงผลขอมูลรูปแบบ Pagination
 การคนหาขอมูล

เวลา

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.

เนื้อหา
- การติดตอกับฐานขอมูล (ตอ)
 การใชงาน Components ที่รวมกับฐานขอมูล ไดแก Alert, FlatList,
ActivityIndicator, Image เปนตน
 การใชงาน FlatList สําหรับทํา Load more (Infinite Scroll) และ Pull to Refresh
พักเบรก
- การติดตอกับฐานขอมูล (ตอ)
 การทํางานกับรูปภาพ และแสดงรูปภาพ
 การใชงาน Animation

- แนะนําการใชงาน Redux
 Redux เบื้องตน
 การใชงาน Redux รวมกับ React Native
 การใชงาน Redux Thunk
พักเบรก
- แนะนําการใชงาน Form
 การติดตั้ง Formik
 การใชงาน และตรวจสอบความถูกตองของฟอรม
พักรับประทานอาหาร
- การทําระบบล็อกอิน
 สรางฟอรมสมัครสมาชิก
 สรางฟอรมล็อกอิน และจัดการระบบสมาชิกโดยเรียกใช REST APIs
 การใชงาน Components ที่เกี่ยวของ เชน AsyncStorage เปนตน
พักเบรก
- การทําระบบล็อกอิน
 ทดลองสรางระบบล็อกอิน และระบบสมาชิกโดยเรียกใช REST APIs
 การใชงาน Components เชน AsyncStorage
 การดึงขอมูลผูใ ชงาน
 การแสดงผลขอมูลผูใ ชงาน

- การทําระบบล็อกอิน (ตอ)
 การทําฟอรมแกไขขอมูลดวย
 การแกไขขอมูลสวนตัวของผูใ ช
พักเบรก
- การนํา Libraries ภายนอกมาใชงานรวมกับ React Native
 Google Map (แผนที่)
 การตรวจสอบการเชื่อมตออินเตอรเน็ต

เวลา

เนื้อหา

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.

พักรับประทานอาหาร
- การใชงาน React Native รวมกับกลอง
 การใชงานกลอง และถายภาพ
 การอัปโหลดภาพไปยัง Server

14.30 – 14.45 น.
14.45 – 17.00 น.

พักเบรก
- การใชงาน Barcode / QR Code Scanner
 ติดตั้ง Library ที่เกี่ยวของ
 ทดลองเขียนเพื่อทดสอบการใชงาน

วันที่ 5
09.00 – 10.30 น.

- การใชงาน React Native รวมกับ Native Modules
 การเขียน React Native รวมกับ JAVA (Android)

10.30 – 10.45 น.
10.45-12.00 น.

พักเบรก
- การอัปเดต React Native
 แนะนําการอัปเดต React Native
 ทดสอบการอัปเดต React Native

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.

พักรับประทานอาหาร
- การนําโปรเจคไปใชงานบน Production
 แนะนําการ build project เปน Android (.apk)
 การ Signed APK
 ขั้นตอนการอัปโหลด app ไปยัง store

14.30 – 14.45 น.
14.45 – 16.30 น.

พักเบรก
- การนําโปรเจคไปใชงานบน Production (ตอ)
 แนะนําการ build project เปน iOS
 ขั้นตอนการอัปโหลด app ไปยัง store
- สรุป และปดอบรม



Workshop จะแทรกในแตละวัน



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

สเปคเครื่องคอมพิวเตอรที่ตองการ


ผูเขาอบรมนํา Notebook หรือ Mac มาเอง



Ram อยางนอย 8 GB ขึ้นไป

