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บริษัท โคดิ้ง คอนซัลแตนท (ไทยแลนด) จํากัด
(codingthailand.com)
539/5 หมู 11 ตําบลไรนอย อําเภอเมือง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
3 กุมภาพันธ 2563

เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเขารวมอบรมเชิ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรียน
สิ่งที่สงมาดวย
1. เอกสารรายละเอียดหลักสูตร "หลักสูตร พัฒนา Modern Web App ดวย React และ MERN Stack"
ตามที่ทาง บริษัท โคดิ้ง คอนซัลแตนท (ไทยแลนด) จํากัด ไดจัดทําหลักสูตร พัฒนา Modern Web App ดวย React
และ MERN Stack โดยเนนการเรียนการสอนแบบปฏิ
นการสอน
บัติจริง เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูม าพัพัฒนา Web Application
สมัยใหมใหกับองคกรได โดยเรี
เรียนรูตั้งแตพื้นฐานจนถึงขั้นสูง นอกจากนีท้ างบริษัทยินดีใหคําแนะนํา และเปนที่ปรึกษาใหกับ
บุคลากรอยางใกลชิดจนสามารถพัฒนา Web Application ใหกับองคกรอีกดวย
ในการนี้ บริษัท โคดิ้ง คอนซัลแตนท (ไทยแลนด) จํากัด จึงใครขอเรียนเชิญบุคลากรในหนวยงาน
ยงานหรือองคกรของทานที่
มีความสนใจเขารวม และลงทะเบี
ละลงทะเบียนอบรมกั
นอบรม บหลักสูตรของเรา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา
มานี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมตั ิ จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกนริ
นายเอกนรินทร คําคูณ)
ผูจัดการ

บริษัท โคดิ้ง คอนซัลแตนท (ไทยแลนด) จํากัด
โทร. 085-4952624 อีเมล: codingthailand@gmail.com
ขอมูลการหลักสูตรและลงทะเบียนไดท:ี่ https://codingthailand.com/reactworkshop

หลักสูตร "พัฒนา Modern Web App ดวย React และ MERNN Stack
Stack" (5 วัน)
วันที่ 9 - 13 มีนาคม 2563
สถานที:่ The Connecion กรุงเทพฯ
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปจจุบันเทคโนโลยีการพัฒนา Web Application มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว รวมถึงมีการเพิ่ม
คุณสมบัติตางๆ ทําใหนักพัฒนาเว็บมีความจําเปนที่จะตองเรียนรู ศึกษา และสามารถนํ
สามารถนําคุณสมบัติใหมๆ มาปรับใชกับการพัฒนา
เว็บในองคกรได เทคโนโลยีใหมนีน้ี จะทําใหการสราง และพั
และ ฒนาเว็บเปนไปไดงายขึ้น สามารถสรางผลงาน
งผลงานที่ดีขึ้นกวาเดิม มี
ประสิทธิภ าพ ผูใชส ามารถใช งานเว็บไดอยางรวดเร็ว และมีความปลอดภัยสูง ดวยเหตุ ผลนี้จึงได จัดทําหลัก สูตร “พัฒนา
Modern Web App ดวย React และ MERN
MER Stack” เพื่อใหนักพัฒนาไดนําความรูเพื่อปรับใชและพัฒนาองคกรตอไป
วัตถุประสงคของหลักสูตร
-

เพื่อใหผูเรียนไดเรี
เรียนรูการเขียนโคดดวยภาษา JavaScript สมัยใหม (ES6 ขึ้นไป)

-

เพื่อใหผูเรียนได
ไดเรียนรู และทําความเขาใจ React สําหรับงาน Frontend

-

เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูและใช
ใชงาน Redux (State Management) สําหรับ React ได

-

เพื่อใหผูเรียนใชงาน Bootstrap 4 และ Admin Template รวมกับ React และนํามาใชในโปรเจค
นโปรเจคได

-

เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรู Express และ Node.js สําหรับงาน Backend และการทํา REST APIs

-

เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูการทํ
การทําระบบล็อกอิน และการจั
และ ดการสิทธิ์ของผูใช เขียนดวย Express ตามมาตรฐาน JSON
Web Token (JWT)

-

เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรู GraphQL และสามารถนํามาใชกับ React ได

-

เพื่อใหผูเรียนได
ไดเรียนรูเกี่ยวกับการออกแบบ และจัดการฐานขอมูล MongoDB

-

เพื่อใหผูเรียนรูมีแนวปฏิ
แนวปฏิบัติในการเขียนโคดทีด่ ี และการจัดการกับเกีย่ วกับความปลอดภัย

-

เพื่อใหผูเรียนสามารถพัฒนา React และสราง Workshop ได

-

เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูกระบวนการ
กระบวนการ Build React และ Node.js และสามารถนําไปใชงานจริงได

พื้นฐานผูเรียน
 เคยพัฒนาเว็บมากอน หรือมีความรูพื้นฐาน HTML, CSS และ JavaScript

เนื้อหาการเรียน 5 วัน
เวลา
วันที่ 1
09.00 – 10.30 น.

เนื้อหา
การเตรียมเครื่องมือ และโปรแกรมสําหรับพัฒนา React และ Node.js
 ติดตั้ง Visual Studio Code (Editor)
 ติดตั้ง Extensions สําหรับเขียน React และ Node.js
 การตั้งคาตางๆ
แนะนํา Node.js
 Node.js พื้นฐาน
 การเขียนในรูปแบบ Server Side JavaScript
 การใชงาน The Event Loop
 การทํางานของ Asynchronous Execution
 รูปแบบการ Node ตางๆ (Pattern)
 ทําความรูจักกับ Modules และ npm
 สถาปตยกรรมของ Node.js
แนะนํา และติดตั้ง Express
 จัดการโครงสรางของ Express และโปรเจค
 ทําความรูจักกับ Middleware
 การจัดการ static files

10.30 – 10.45 น.
10.45-12.00 น.

พักเบรก
แนะนํา Express Routing
 การใชงาน Route และการแยกไฟล
 404 และ Error Routes
 การใชงาน Route parameters และ queries

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.

พักรับประทานอาหาร
การจัดการ และใชงาน Request
การจัดการ และใชงาน Response
การติดตอกับฐานขอมูล ดว ย Express
 แนะนําและติดตั้ง MongoDB
 การใชงาน Mongo Shell
การจัดการกับขอมูลใน MongoDB
 ติดตั้ง ออกแบบ และใชงาน Mongoose
 สราง Models ดวย Mongoose
 การเพิ่ม แกไข ลบขอมูล

เวลา
14.30 – 14.45 น.
14.45 – 17.00 น.

วันที่ 2
09.00 – 10.30 น.

เนื้อหา
พักเบรก
การออกแบบ MongoDB Schema
 การจัดการกับ Data Modeling
 เรียนรู Documents และ Collections
 การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล (MongoDB)

การสราง REST APIs ดว ย Express
 การสราง Controller
 ติดตั้ง และใชงาน Passport, jwt
 Passport Strategies
 การทําระบบล็อกอินดวย Username และ Password
การสราง REST APIs ดว ย Express (ตอ)
 การจัดการผูใชงาน
 การจัดการกับสิทธิ์ผูใช
 การแสดงผล และการแบงหนาขอมูล

10.30 – 10.45 น.
10.45-12.00 น.

พักเบรก
การทําระบบล็อกอิน ดว ย JSON Web Token
 ทดสอบ REST APIs ดวย POSTMAN
 ทดลองเชื่อมตอ APIs กับ React
 การทํา Rate Limit ใหกับ APIs

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.

พักรับประทานอาหาร
การนํา Node.js ไปใชงานบน Production
 การจัดการความความปลอดภัย ของ Web Application ที่เขียนดวย Node.js
 แนะนํา Libraries ที่นาสนใจ
 การตั้งคา สําหรับ Server

14.30 – 14.45 น.
14.45 – 17.00 น.

พักเบรก
ทดลองนํา Workshop ขึ้น Server จริง
 การใชงาน Git เบื้องตน
 การใชงาน Heroku

วันที่ 3
09.00 – 10.30 น.

แนะนําภาษา JavaScript สมัยใหม
 พื้นฐานภาษา JavaScript เวอรชันใหม เชน arrow functions, destructuring , class,
template literals

เวลา

เนื้อหา
 ฟงกชันที่ใชงานบอย
- แนะนํา React
 React คืออะไร
 สถาปตยกรรมของ React
 การเขียน React เบื้องตน
 การนํา Bootstrap 4 เขามาใชงาน
 การสรางโปรเจคใหม
 เทคนิคการ Debugging
แนะนํา React (ตอ)
 ทําความรูจักกับ Components
 การติดตอสื่อสารระหวาง Components
 Class vs. Function Components
 ทําความรูจักกับ Props และ State
 แนะนํา Lifecycle ของ React
 การจัดการกับ Events
 ทําความรูจักกับ PropTypes

10.30 – 10.45 น.
10.45-12.00 น.

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

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.

พักรับประทานอาหาร
แนะนําการใชงาน React Hooks
 useState
 useEffect
 ขอแนะนําการใช React Hooks
 ทดลองเขียน React Hooks
การใชงาน React Router

เวลา

เนื้อหา







14.30 – 14.45 น.
14.45 – 17.00 น.

วันที่ 4
09.00 – 10.30 น.

การใชงาน Router พื้นฐาน
Links และ NavLinks
Switch และ 404s
Redirects
URL Parameters และ Querystrings
Prompt on Transition

พักเบรก
การจัดการ Styles (CSS) ดว ย React
 การจัดการ CSS รูปแบบตางๆ
 การใชงาน styled-components

การใชงาน Form
 การใชงานฟอรมใน React
 การสรางฟอรม Form , การรับขอมูลจากผูใชดวย Form
 การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล (Form Validation)
 การใชไลบรารีภายนอก (Formik)

10.30 – 10.45 น.
10.45 -12.00 น.

พักเบรก
การใชงาน Admin Template
 ทดลองนํา Admin Tempalte เขามาใชงาน
 การใชงาน Reactstrap
 การใชงานไลบรารีที่ใชบอย เชน date-picker, calendar เปนตน

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.

พักรับประทานอาหาร
การติดตอกับ REST APIs ดว ย React
 ติดตั้งและใชงาน axios
 การเพิ่มขอมูล
 การแกไขขอมูล
 การลบขอมูล
 การเรียกดูขอมูลในรูปแบบตางๆ
 การแสดงผลขอมูลรูปแบบ Pagination
 การคนหาขอมูล
 ทําความรูจักกับ GraphQL เบื้องตน

14.30 – 14.45 น.
14.45 – 17.00 น.

พักเบรก
แนะนําการใชงาน Redux

เวลา

เนื้อหา








วันที่ 5
09.00 – 10.30 น.

Redux เบื้องตน
การใชงาน Redux รวมกับ React
การสราง Reducers
mapStateToProps
mapDispatchToProps
การเขียน Actions
การใชงาน Redux Thunk

การล็อกอินดว ย JSON Web Token
 การ decode token
 การจัดการกับวันหมดอายุของ token
 การใชงานรวมกับ Redux Persist

10.30 – 10.45 น.
10.45-12.00 น.

พักเบรก
การจัดการขอมูลผูใชงาน
 การจัดการ Profile ของผูใช
 การอัปโหลดไฟลภาพ

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.

พักรับประทานอาหาร
การสรางรายงานรูปแบบตางๆ
 การสรางรายงานรูปแบบ Charts
 การสรางรายงานรูปแบบ PDF

14.30 – 14.45 น.
14.45 – 16.30 น.

แนะนํา NEXT.js
พักเบรก
การนํา React ไปใชงานจริง
 การเตรียมสภาพแวดลอมและการนํา React ไปใชจริง (production)
 แนะนําเรื่องความปลอดภัยตางๆ

ติดตอ: codingthailand@gmail.com โทร: 085-4952624 อ.เอก
รายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม: https://codingthailand.com/reactworkshop

