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พัฒนาแอพแบบ Cross Platform สาหรับ Android และ
iOS ด้วย Ionic Framework พื้นฐานถึงขั้นกลาง
การพัฒนาแอพพลิเคชันสมั
่ ยใหม่นอกจากความสวยงามของ UI และ UX แล้ว
ความง่ายและความรวดเร็วในการพัฒนาเป็นอีกปจั จัยหนึ่งทีน่ กั พัฒนาต้องการ
ด้วยเทคโนโลยีทก่ี า้ วหน้าทุกวัน การแข่งขันทีส่ งู ขึน้ เวลาจึงเป็นเรื่องสาคัญเป็น
อย่างมาก นักพัฒนาจึงต้องมองหาแนวทางใหม่ ๆ ในการพัฒนาแอพพลิเคชันที
่ ่
ตอบโจทย์ความต้องการของตัวเองมากขึน้
Ionic Framework เป็นหนึ่งในเครื่องมือทีก่ าลังได้รบั ความนิยมอย่างสูงในการพัฒนาแอพแบบ Hybrid โดยใช้
เทคโนโลยีของเว็บไซต์ในการออกแบบและสร้างแอพพลิเคชันของเราขึ
่
น้ มา นันหมายความว่
่
า เราสามารถใช้ภาษา
HTML, CSS และ JavaScript พืน้ ฐานทัวไปมาสร้
่
างแอพพลิเคชันได้
่ ทนั ที โดยรองรับทัง้ Android และ iOS และ
Windows Phone ในการพัฒนาครัง้ เดียว ทาให้เราสามารถลดเวลาในการพัฒนาลงไปได้อย่างมาก อีกทังตั
้ ว Ionic
framework เองมีการใช้ Command-line interface (CLI) เข้ามาช่วยในการจัดการดูแลบริการต่างๆ ในการสร้าง
หน้า หรือ การติดตัง้ ให้ง่ายขึน้ อีกด้วย และถ้าต้องการเข้าถึงฟี เจอร์ทเ่ี ป็น Native ก็จะเข้าถึงผ่าน Runtime ของ
Cordova ทีส่ าคัญสามารถใช้โค้ดเดียวกันรันทีเดียวสองแพลตฟอร์มได้เลย iOS และ Android
เขียนครัง้ เดียว ได้ทงั ้ Android และ iOS เรียน 24 ชัวโมงจบ
่
ครบทุกประเด็น สำหรับมือใหม่จนถึงขันใช้
้
งำนจริ ง
วัตถุประสงค์:
o
o
o
o
o
o

เข้าใจแนวคิดของการพัฒนาแอพแบบ Hybrid ทัง้ iOS และ Android
เข้าใจศักยภาพและขีดจากัดของเทคโนโลยี Cordova / IONIC Framework
สามารถเขียน Mobile App ด้วยภาษา HTML, CSS, และ JavaScript รวมถึงใช้งาน
PhoneGap/Cordova, Angular JS และ Ionic Framework ในการพัฒนา Mobile App
สามารถออกแบบ และสร้าง UI ของ Mobile App ทีใ่ ช้งานได้ง่ายและสวยงาม
สามารถสร้าง Mobile App ทีจ่ ดั การข้อมูลใน MySQL Database
สามารถสร้าง Mobile App ทีร่ บั ส่งข้อมูลกับ Web Service ได้
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เรียนรูก้ ารใช้งาน Plugin เพื่อควบคุมเซ็นเซอร์บนอุปกรณ์ iOS และ Android ได้
สามารถอัพโหลด Mobile App ของตัวเองขึน้ App Store และ Play Store ได้

กลุ่มเป้าหมาย:
o
o
o
o
o
o
o

บุคคลทัวไป
่
Programmer
Web Developer
Web Master
Mobile Developer
IT Manager
ผูท้ ต่ี อ้ งการใช้ Web technology สร้าง hybrid mobile application ทีน่ าไปใช้งานได้บน Mobile Platform
ยอดนิยมอย่าง iOS, Android และ Windows Phone

ความรู้พน
ื้ ฐาน:
o
o
o
o
o

ใช้งานคอมพิวเตอร์พน้ื ฐานบนระบบปฎิบตั กิ ารวินโดว์หรือ mac ได้
มีประสบการณ์ดา้ นการทางานกับ HTML, CSS, และ Javascript
ใช้งานอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์พน้ื ฐานได้
ไม่จาเป็นต้องเคยทา Mobile App มาก่อน
ไม่จาเป็นต้องเคยใช้ JQuery หรือ Angular Framework มาก่อน

ระยะเวลาในการอบรม:
o

24 ชัวโมง
่ (4 วัน)

ราคาคอร์สอบรม:
o

7,500 บาท (ราคานี้ยงั ไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิม่ )

วิทยากรผูส
้ อน:
o

อาจารย์สามิตร โกยม และทีมงาน
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คอร์สทีค
่ วรอบรมก่อนหน้า:
o

Basic HTML+CSS (คอร์สเขียนเว็บพืน้ ฐาน)

คอร์สต่อเนือ
่ งที่แนะนา:
o

พัฒนาแอพแบบ Cross Platform สาหรับ Android และ iOS ด้วย Ionic Framework ขันสู
้ ง

เนื้อหาการอบรม:

หมำยเหตุ ในกำรเรียนสำมำรถใช้เครื่อง Windows หรือ Mac อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ งก็ได้
เนื้ อหำจะใช้ Ionic Framework รุ่นล่ำสุด (ปัจจุบนั เวอร์ชนั ่ 3.x.x) ในกำรเรียนรู้ แต่จะมีกำรพูดถึงเวอร์ช ั ่น
ก่อนหน้ ำด้วย
Module 1: รู้จกั กับกำรพัฒนำ Mobile Application แบบ Hybrid
o
o
o
o

รูจ้ กั กับการพัฒนา Mobile Application แบบ Hybrid
แนวคิดการพัฒนาแอพแบบ Cross Platform ทัง้ Android และ iOS
ทาความเข้าใจแนวคิดของ Cordova framework
ทาความเข้าใจแนวคิดของ Ionic framework

Module 2: กำรติ ดตัง้ และเตรียมระบบ
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ระบบและโปรแกรมทีใ่ ช้บน Windows
ระบบและโปรแกรมทีจ่ ะใช้บน Mac
การติดตัง้ Microsoft Visual Studio Code สาหรับเขียนโปรแกรม
การลงส่วนเสริม (Extension) ให้กบั Visual Studio Code
วิธตี ดิ ตัง้ JDK (Java Development Kit)
การกาหนด (config) Path ของ JDK
วิธตี ดิ ตัง้ Node JS บน Windows
วิธตี ดิ ตัง้ Node JS บน MacOS
วิธตี ดิ ตัง้ Git และกาหนดค่าเริม่ ต้น สาหรับ Windows
วิธตี ดิ ตัง้ Git และกาหนดค่าเริม่ ต้น สาหรับ MacOS
วิธกี ารติดตัง้ Android Studio และการ Config Path บน Windows
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วิธกี ารติดตัง้ Android Studio และการ Config Path บน Mac OS
การติดตัง้ Cordova และ Ionic framework
ลง Driver ADB interface บน Windows สาหรับเชือ่ มต่อกับ Smart Phone Android

Module 3: รู้จกั กับ Ionic Framework
o
o
o
o
o
o
o
o

แนะนาเวอร์ชนของ
ั่
Ionic และความแตกต่าง
ระบบและโปรแกรมทีใ่ ช้ใน Ionic framework
ทาความรูจ้ กั Ionic CLI
สร้างโปรเจ็กต์แรกใน Ionic framework
ทาความเข้าใจโครงสร้างของโปรเจค Ionic
คาสังรั
่ น Web server: ionic serve
ทดสอบใช้งาน Ionic Serve
วิธแี สดงแอพแบบ 2 แพลตฟอร์มบน Ionic Serve

Module 4: พืน้ ฐำน Angular , TypeScript และ Sass สำหรับ Ionic
o
o
o
o
o
o
o
o

พืน้ ฐาน Angular
Angular Module
Angular Decorators
Angular Components
พืน้ ฐาน TypeScript
ชนิดข้อมูลของ TypeScript และการประกาศตัวแปร
พืน้ ฐาน Sass (Syntactically Awesome StyleSheets)
แนวทางประยุกต์ใช้งาน Angular + TypeScript + Sass กับ Ionic 3

Module 5: กำรสร้ำงหน้ ำ Page , Basic Navigation และกำรส่งข้อมูลระหว่ำงเพจ (Passing Data)
o
o
o
o
o

การใช้คาสัง่ Ionic CLI สร้าง Page
ทดลองสร้างเพจใหม่ พร้อมแก้ไขเมนู
พืน้ ฐานการใช้งาน Navigation
การ Push หน้าเพจขึน้ มาแสดง
การ Pop หน้าเพจ
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การกาหนดเพจให้เป็น root page
การส่งข้อมูลระหว่างหน้าเพจ (Passing Data between Pages)
การปรับแต่งรูปแบบการเปลีย่ นหน้าเพจ (Configuring Page Transitions)
ทาความเข้าใจวงจรการทางานของเพจ (Page Lifecycle) ใน Ionic

Module 6: Ionic Components
o
o
o
o
o
o
o

การออกแบบหน้าแอพพลิเคชันด้
่ วย Component ที่ Ionic เตรียมไว้
เรียนรูก้ ารใช้งาน Component ขัน้ ประยุกต์
การสร้างเพจแบบ Master Detail
การใช้งาน HTTP Services และ Provider ใน Ionic
การสร้างแบบฟอร์ม
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Validations)
การเพิม่ ข้อมูลไปทีส่ ่วน Backend

Module 7: กำรใช้งำน Git Version Control กับ Ionic
o
o
o
o
o
o
o
o

การ Config โปรแกรม git ก่อนเริม่ ใช้งาน
การ init git ในโปรเจ็กต์ Ionic
การ Add ข้อมูลเข้า git ผ่านโปรแกรม VS Code
การ Commit ข้อมูลใน VS Code
การส่งข้อมูล (push) ขึน้ Github / Bitbucket
การ Clone Project Ionic จาก github / Bitbucket มาใช้งาน
การติดตัง้ Node module component ในโปรเจ็กต์ท่ี clone มา
การ add และ commit อัตโนมัตใน VS Code

Module 8: กำรเก็บข้อมูลแบบ Local ด้วย Ionic Storage
o
o
o
o

การติดตัง้ Storage
ขัน้ ตอนการใช้งานและเก็บข้อมูลแบบ Key/Value
การใช้งาน Ionic Storage เพื่อเก็บข้อมูลแบบฐานข้อมูล (SQLite) แสดง เพิม่ ลบ แก้ไข
การใช้งาน Ionic View สาหรับทดสอบบนเครื่องจริง
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Module 9: กำรใช้งำน web API (httpclient) แบบ RESTful Web Service
o
o
o
o
o
o
o
o
o

สร้าง Web API ด้วย PHP framework อย่างง่ายๆ
ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล MySQL มาแสดงผลใน Web API
วิธแี สดงผลข้อมูลจาก Web API เป็น JSON
เรียกใช้งาน API ด้วย Angular 5 Restful API/Web Services และ RxJS
การจัดการข้อมูลได้จาก Web API ด้วย Observable
การดึงข้อมูลจาก Web Service มาแสดงผลใน Listviews
การเพิม่ ตัวช่วย Loading แสดงหน้าจอโหลดข้อมูล
การเพิม่ Component Pull to refresh เพื่ออัพเดทข้อมูลใหม่
การปรับแต่งการ Scroll ข้อมูลให้มปี ระสิทธิภาพด้วย VirtualScroll

Module 10: กำรใช้งำน Ionic Native
o
o
o
o
o
o
o
o

กาหนด Runtime Permission
การติดต่อกับกล้องถ่ายภาพ (Camera)
การเขียนคาสังเรี
่ ยกใช้งานกล้องถ่ายภาพ
การเลือกภาพจาก gallery
การอัพโหลดภาพทีถ่ ่ายขึน้ Server
การใช้งาน Barcode และ QR Code Scanner
การใช้งาน InAppBrowser
การใช้งาน Toasts

Module 11: กำรปรับแต่งรำยละเอียดของแอพพลิ เคชัน่
o
o
o

การปรับแต่งไอคอน (Icon) และ Splash Screen ของแอพ
การปรับเปลีย่ นชือ่ และไอดีของแอพ
การปรับแต่งการแสดงผลแอพ แนวตัง้ หรือแนวนอนตามต้องการ

Module 12: แนวทำงกำร Publish App ขึน้ Store
o
o
o

การตัง้ ค่า Bundle ID, App Name, เลขเวอร์ชนั ใหักบั App
การลดขนาดไฟล์รูปภาพก่อน Build App
การปรับแต่ง Icon และ Splash Screen ก่อนขึน้ Store
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การ Publish to Google Play Store
การ Publish to Apple AppStore

Bonus พิ เศษส่งท้ำย
o
o

แถม Template Ionic สาหรับแอพอ่านข่าว แอพร้านอาหาร และแอพถ่ายภาพแสดงแกลอรี่
แถมไฟล์ภาพ Icon และ Splash Screen ทีอ่ อกแบบจาก Photoshop (PSD)
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