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Basic Node.js (คอรส์ Node.js พืน้ฐาน) 
 

Node.js เป็นเครือ่งมอืทีค่อ่นขา้งทรงพลงัในการพฒันาแอพพลเิคชนัของยุคน้ี ซึง่แนวคดิของมนัถูก
ออกแบบมาใหท้ างานฝัง่ Server ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ช่วยใหเ้ราสามารถใช ้JavaScript นอกเวบ็ Browser ได ้
การท างานสามารถเริม่ไดจ้ากเครือ่งบน Local ของคณุไปจนถงึระบบ Cloud 
 ในหลกัสตูรนี้คุณจะไดเ้รยีนรูก้ารเริม่ตน้เตรยีมความพรอ้มในการใช ้Node.js การตดิตัง้พรอ้มปรบัแต่งบน 
Windows และ Mac โดยจะไดเ้รยีนรูก้ารท างานกบั module , file system, even loop, global object เป็นตน้ 
เหมาะส าหรบัผูเ้ริม่ตน้และผูส้นใจในเทคโนโลยสีมยัใหมใ่นการพฒันาแอพพลเิคชัน่ 
 
วตัถปุระสงค:์ 

 เขา้ใจพืน้ฐานการใชง้าน Node.js  
 เรยีนรูก้ารน า Node.js มาประยกุตก์บังานของตนเองได ้

กลุ่มเป้าหมาย: 

 นกัพฒันาแอพพลชิัน่ทัว่ไป 
 โปรแกรมเมอรแ์ละผูด้แูลระบบ 
 ฝ่ายไอท ีผูด้แูลและพฒันาระบบขององคก์ร 
 คร ูอาจารย ์ทีต่อ้งการพฒันาทกัษะและความรูใ้นการเขยีนโปรแกรม 
 นกัเรยีน-นกัศกึษา 

ความรูพ้ืน้ฐาน: 

 การใชง้านคอมพวิเตอรพ์ืน้ฐาน 
 มคีวามรูภ้าษาโปรแกรมมิง่เชน่ JavaScript มาบา้ง 
 เขา้ใจการท างานฝัง่ Frond-end และ Backend มาบา้ง 

ระยะเวลาในการอบรม: 

 12 ชัว่โมง 
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ราคาคอรส์อบรม: 

 4,500 บาท 

วิทยากรผูส้อน: 

 อาจารยส์ามติร โกยม และทมีงาน 

คอรส์ท่ีควรอบรมก่อนหน้า: 

 Basic JavaScript 

คอรส์ต่อเน่ืองท่ีแนะน า: 

 Mean Stack Framework 

เน้ือหาการอบรม: 

หวัข้อหลกั 

 What is Node.js? 
 Installing Node.js 
 Understanding the global object and global timing 
 Importing the core modules 
 Handling events 
 Creating child processes 
 Reading, writing, and removing files 
 Working with file streams 
 Making http requests 
 Serving files and JSON data 
 Installing npm, the node package manager 
 Working with Express, the web server framework 
 Using WebSockets 
 Testing and debugging Node.js code 
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 Working with Grunt and Browserify 
 Automating tasks with npm scripts 

รายละเอยีดหลกัสตูร 

1. What Is Node.js? 

 Node.js history  
 How Node.js works 

2. Installing Node.js 

 Installing Node.js on a Mac 
 Installing Node.js on a PC 

3. Node Cord 

 The global object 
 Argument variables with process.argv 
 Standard input and standard output 
 Global timing functions 

4. Node Modules 

 Core modules 
 Collecting information with Readline 
 Handling events with EventEmitter 
 Exporting custom modules 
 Creating child process with exec 
 Creating child process with spawn 
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5. The File System 

 Listing directory files 
 Reading files 
 Writing and appending files 
 Directory creation 
 Renaming and removing files 
 Renaming and removing directories 
 Readable file streams 
 Writable file streams 

6. The HTTP Module 

 Making a request 
 Building a web server 
 Serving files 
 Serving JSON data 
 Collecting POST data 

7. Node Package Manager 

 Installing npms locally 
 Installing npms globally on a Mac 
 Installing npms globally on a PC 
 File servers with httpster 

8. Web Servers 

 The package.json file 
 Intro to Express 
 Express routing and CORS 
 Express post bodies and params 


