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Basic React.js 

 

ในปจัจุบนัภาษา JavaScript มกีารพฒันาเป็นรูปแบบ Framework ต่างๆ มากมาย 
ส าหรบันกัพฒันาเวบ็ไซตน่์าจะเคยผา่นการใชง้าน JavaScript ยอดนิยมหลายตวั
มาบา้ง อาท ิjQuery, Angular, VueJS และ Framework หนึ่งทีไ่ดร้บัความนิยม
อย่างรวดเรว็ในหมู่นกัพฒันายุคนี้คอื React.js  นัน่เอง โดยผูพ้ฒันาคอื Facebook 

ไดพ้ฒันาเพื่อใชง้านใน Web Site Facebook และแจกใหใ้ชง้านส าหรบัผูท้ีต่อ้งการ React เป็นส่วนทีใ่ชใ้หผู้พ้ฒันา 
Web Applicationฝ ัง่ Clientในส่วน Render UI ท าใหส้ามารถพฒันาไดส้ะดวก 

ในหลกัสูตรนี้ผูเ้ขา้อบรมจะไดเ้รยีนรูแ้นวคดิตัง้แต่พืน้ฐานการใชง้าน React.js การเขยีนในรูปแบบ JSX การ

ท างานกบั Babel การสรา้ง Component การท างานกบั props และ state ใน React.js การก าหนดเสน้ทาง 
(Routes) ของแอพพลเิคชัน่ทีส่รา้ง ไปจนถงึการ Deployed งานทีเ่สรจ็แลว้ไปใชจ้รงิต่อไป 

วัตถุประสงค์: 

o เรยีนรูเ้รื่องเกีย่วกบัหลกัและแนวทางในการพฒันางานดว้ย React 
o เรยีนรูเ้รื่องเกีย่วกบัการใชง้าน React 
o เรยีนรูก้ารเขยีน JSX 
o เรยีนรูก้ารท างานกบั Bable 
o เรยีนรูก้ารสรา้ง Component 
o เรยีนรูก้ารก าหนดคุณสมบตัใิหก้บั Component ทีน่รา้ง 
o เรยีนรูก้ารท างานกบั Props และ State 
o เรยีนรูก้าร Setting routes 
o เรยีนรูก้ารท างานกบัแบบฟอรม์ 
o เขา้ใจ life cycle ของ component 

กลุ่มเปา้หมาย: 

o นกัเรยีนนกัศกึษา 
o ครู อาจารย ์วทิยากรทีส่นใจ 
o นกัวชิาการ นกัไอท ีหรอืผูดู้และระบบ 
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o ตลอดจนผูส้นใจทัว่ไป 

ความรู้พืน้ฐาน: 

o มคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรื่องเกีย่วกบั Internet และสามารถใชง้านภาษา HTML ได ้
o มพีืน้ฐานการเขยีนโปรแกรม 
o มคีวามรูเ้กีย่วกบั Software Development 
o มคีวามรูเ้กีย่วกบัการเขยีน Web Application 
o มคีวามรูเ้กีย่วกบัระบบฐานขอ้มูล 

ระยะเวลาในการอบรม: 

o 18 ชัว่โมง (3 วนั) 

ราคาคอร์สอบรม: 

o 5,500 บาท / คน (ราคานี้ยงัไม่ไดร้วมภาษมีูลคา่เพิม่) 

วิทยากรผูส้อน: 

o อาจารยส์ามติร โกยม 

คอรส์ทีค่วรอบรมก่อนหน้า: 

o Basic JavaScript 

เนื้อหาการอบรม: 

Module 1: รู้จกั React.js 

o React.js คอือะไร 
o ตดิตัง้เครื่องมอืบน Google Chrome ส าหรบัใชพ้ฒันา React 
o ส ารวจเวบ็ไซตท์ีพ่ฒันาดว้ย React 
o การ Render ดว้ย React อย่างมปีระสทิธภิาพ 
o อพัเดท React เป็นรุ่นล่าสดุ 
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Module 2: แนะน ำ JSX และ Babel 

o Pure React 
o Refactoring elements using JSX 
o Babel inline transpiling 
o Babel static transpiling with babel-cli 
o Building with webpack 
o Loading JSON with webpack 
o Adding CSS to webpack build 
o Migrating to webpack 3 

Module 3: แนะน ำ React Component 

o Planning an ActivityCounter 
o Creating components with createClass() 
o Adding component properties 
o Adding component methods 
o Creating components with ES6 class syntax 
o Creating stateless functional components 
o Adding react-icons 

Module 4: กำรท ำงำนกบั Props และ State 

o Composing components 
o Displaying child components 
o Default props 
o Validating with React.PropTypes 
o Custom validation 
o Working with state 
o Passing state as props 
o State with ES6 classes 
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Module 5: กำรใช้งำน React Router 

o Incorporating the router 
o Setting up routes 
o Navigating with the link component 
o Using route parameters 
o Nesting routes 

Module 6: กำรท ำงำนกบัแบบฟอรม์และ Refs 

o Creating a form component 
o Using refs in class components 
o Two-way function binding 
o Adding an autocomplete component 

Module 7: Lifecycle ของ Component 

o Building the Member component 
o Building the MemberList component 
o Understanding the mounting lifecycle 
o Understanding the updating lifecycle 

Module 8: Live Workshop สร้ำงแอพด้วย React 

o Introduction create react app 
o Generating a React project 
o Workshop CRUD 

 

 


