
 

 

บริษัท ไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด 
IT GENIUS ENGINEERING CO., 
LTD. Tel: 02-570-8449  Mobile: 088-807-9770 และ 092-841-7931 
Line ID: @itgenius 

COURSE OUTLINE 
รำยละเอียดหลักสูตรอบรม 

contact@itgenius.co.th  |  หน้า 1 www.itgenius.co.th 

พัฒนาแอพแบบ Cross Platform ส าหรับ Android และ 

iOS ด้วย Ionic Framework ข้ันสูง 

 

หลกัสูตรการพฒันาแอพแบบ Cross Platform ส าหรบั Android และ iOS ดว้ย 
Ionic Framework ขัน้สูงนี้ เป็นหลกัสูตรต่อเนื่องจากขัน้พืน้ฐานและขัน้กลาง ซึง่
หากผูเ้รยีนมคีวามตอ้งการพฒันาแอพพลเิคชัน่ทีม่คีวามซบัซ้อน เกีย่วขอ้งกบั 
API และการเชือ่มต่อกบัภายนอกมากขึน้สามารถเจาะลกึเนื้อหาต่าง ๆ ไดจ้าก

หลกัสูตรนี้ โดยผูเ้รยีนจะไดเ้รยีนรูผ้า่น Workshop ทีส่ามารถน าไปใชใ้นงานจรงิไดม้ากมาย อาท ิ 

o การเชือ่มตอ่กบั Firebase เพื่อสรา้งแอพพลเิคชัน่ทีเ่ป็น Realtime   
o การท าระบบ Push Notification ทีส่ามารถสง่จากภายนอก (backend) ได ้ 
o แนวทางการออกแบบ Web Service API ใหเ้กดิความปลอดภยั  
o การท างานกบั Offline Database แบบเจาะลกึ  
o การท างานกบั Google Map API ขัน้ประยุกต ์
o การเขยีน Callback และ Recursive ใน Ionic 
o การสรา้ง Chart และ Report แบบต่างๆ 
o การเขยีนแอพรองรบัหลายภาษาใน Ionic 
o การเรยีกใชง้าน Native API มากมายใน Ionic 
o และ Workshop อื่น ๆ ทีม่ปีระโยชน์อกีหลากหลาย 

วัตถุประสงค์: 

o สามารถเขยีนเชือ่มต่อกบั Firebase และประยุกตท์ า Realtime แอพได ้
o เขา้ใจแนวทางการท า Push Notification ทัง้บน Android และ iOS 
o สามารถออกแบบ Web API ใหม้คีวามปลอดภยัในการใชง้าน 
o เขา้ใจและออกแบบแนวทางการใชง้าน Offline Database ไดเ้หมาะสม 
o ฝึกการใชง้าน Google Map API กบังานทีซ่บัซ้อนขึน้ 
o เรยีนรูแ้นวทางการเขยีน Callback และ Recursive ใน Ionic 
o สามารถสรา้ง Report และ Chart แบบต่าง ๆ ใน Ionic ได ้
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o สามารถสรา้งแอพใหร้องรบัหลายภาษาได ้(Multi Language Support) 
o เขา้ใจการท างานกบั Native API ทีน่่าสนใจในงานจรงิ 
o ไดฝึ้กฝน Workshop ทีเ่กยีวขอ้งอกีมากมาย 

กลุ่มเปา้หมาย: 

o บุคคลทัว่ไป 
o Programmer 
o Web Developer 
o Web Master 
o Mobile Developer 
o IT Manager 
o ผูท้ีต่อ้งการใช ้Web technology สรา้ง hybrid mobile application ทีน่ าไปใชง้านไดบ้น Mobile Platform 

ยอดนยิมอย่าง iOS, Android และ Windows Phone 

ความรู้พืน้ฐาน: 

o พืน้ฐานภาษา HTML, CSS, Javascript 
o พืน้ฐาน Basic and Intermediat Ionic Framework 
o พืน้ฐานการใชง้าน Window , Mac OSX 
o พืน้ฐานการออกแบบและใชง้าน Database เชน่ mysql , sqlite , sql server, oracle เป็นตน้ 
o พืน้ฐานการใชง้าน Command line ใน Windows หรอื Terminal บน MacOS 

ระยะเวลาในการอบรม: 

o 30 ชัว่โมง (5 วนั) 

ราคาคอร์สอบรม: 

o 12,500 บาท / คน (ราคานี้ยงัไม่ไดร้วมภาษมีูลค่าเพิม่) 

วิทยากรผูส้อน: 

o อาจารยส์ามติร โกยม และทมีงาน 
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คอรส์ทีค่วรอบรมก่อนหน้า: 

o พฒันาแอพแบบ Cross Platform ส าหรบั Android และ iOS ดว้ย Ionic Framework พืน้ฐานถงึข ัน้กลาง 

เนื้อหาการอบรม: 

Module 1: Ionic with Firebase ขัน้ประยกุต์ใช้งาน 

o แนวทางการเปิดใชง้าน Firebase และขอ้ด ีขอ้จ ากดัทีค่วรทราบ 
o การตัง้กฏ (rule) ใน ionic เพื่อใหส้ามารถใชง้านไดอ้ย่างปลอดภยัจากผูไ้ม่ประสงคด์ ี
o การเขยีนระบบส่ง SMS เพื่อประยุกตท์ าระบบ OTP ใหก้บั ionic app ของเราแบบฟรีๆ  
o การใชง้าน Realtim Database ใน Firebase โดยฝึกหดัเขยีน (CRUD) ในการใชง้านจรงิ 
o การอพัโหลดไฟลแ์ละรูปภาพขึน้ไปฝากบน Firebase 
o การท า Firebase Authentication ผา่น Facebook , Google , Email 
o การเขยีน Socail Sharing ดว้ย Firebase 
o Workshop Social Login with Facebook , Google , Twitter etc... 

Module 2: การออกแบบและเขียน Push Notification ส าหรบั Android และ iOS แบบใช้งานจริง 

o การสมคัรใชบ้รกิาร Firebase messenger ส าหรบัส่ง push 
o การตดิตัง้ Library และ Plugin ทีจ่ าเป็นส าหรบัการส่ง push ใน ionic 3.x และ 4.x ทีร่องรบัทัง้ Android 

และ iOS 
o การส่ง push จากภายนอก (Own server) ดว้ย PHP และการ custom รูปแบบการส่งขอ้มูล (data pays 

load) 
o การจดัการกบัขอ้มูลที ่push เขา้มาในแอพ เชน่แสดงเป็น popup หรอืท างานเป็น service อยู่เบือ้งหลงั 
o การปรบัแต่ง push เชน่ รูปภาพไฟลแ์นบ เสยีง และการแสดงบนหน้าจอ 
o การสรา้ง Certificate iOS APNs ทีส่ าคญั และการส่ง PHP Push Message ส าหรบั iOS 

Module 3: การออกแบบ Web Service API ส าหรบัใช้ในแอพให้ปลอดภยั 

o แนวทางการเขยีนเวบ็ API แบบ Restful ดว้ยภาษา PHP หรอื Node JS 
o การ Authentiction API เพื่อความปลอดภยัในการส่งขอ้มูล 
o เทคนคิการสง่ขอ้มูลจาก Application ไปยงั API อย่างปลอดภยั 
o แนวทางการเพิม่ประสทิธภิาพในการท างานกบั Web Service ทีใ่ชง้าน 
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Module 4: การจดัเกบ็ข้อมูลแบบ Offline Database 

o การใช ้Offline Database โดยใชภ้าษา SQL Command 
o Offline Database และการ Config 
o การ Config Offline Database ส าหรบัการพฒันาบนเวบ็บราวเซอร ์
o แนวทางการเขยีน Callback เพื่อแสดงผลขอ้มลู,เพิม่,แกไ้ข,ลบ (CRUD) กบั Offline Database 
o การจดัเกบ็รูปภาพจาก Camera และ Gallery ลง Offline Database ใน Device 
o Workshop การอพัโหลดรูปภาพและไฟลเ์กบ็ลง Offline Database 

Module 5: การท างานกบั Google Map API 

o ดงึ data lat,lon จาก map เกบ็ลงฐานขอ้มูล 
o ดงึ data จากฐานขอ้มูลมาแสดงผลแผนที ่
o แสดง marker พรอ้มเปลีย่น icon แสดง infomation บน marker 
o ท า multi marker เพื่อแสดงพกิดัหลายจุดพรุอ้มกนั 
o แนะน า Plugin ทีจ่ าเป็นในการใช ้Google Map บน Device จรงิ 
o Plugin ทีไ่ม่มใีน ngCordova เรยีกใชง้านในรูปแบบของ Service Function 
o แสดงผล Marker และ Location Information แบบ Recursive Function 

Module 6: การเขียน Callback และ Recursive ใน Ionic 

o แนวทางการใช ้Callback และ Recursive กบัการจดัเกบ็รูปภาพลงระบบไฟล ์(File System) 
o การ Config Database plugin และ Service ทีเ่กีย่วขอ้งก่อนเริม่ท างาน 
o แนะน าความแตกต่างของ Plugin Camera, Image Picker 
o การใช ้Service จดัการไฟลร์ะบบ (File System) 
o แนวทางการเขยีนคดัลองไฟลไ์ปเกบ็ในอุปกรณ์ (device) จรงิ 
o แนะแนวทางแกป้ญัหาขอ้ผดิพลาดจากการใชง้าน Recursive Function 
o การลบรูปภาพออกจาก File system แบบออฟไลน์ 
o Workshop การท า Multi Upload ไฟลห์รอืรูปภาพไปยงั Web Service และเรยีกแสดงผลใน In App 

Browser 
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Module 7: การสร้างและท างานกบั Chart 

o สรา้ง  Chart จาก External Library และ ท าความรูจ้กักบั Directive 
o ท าความเขา้ใจถงึ Directive ของ Ionic และการสรา้งขึน้มาใชง้านไดอ้ย่างถกูตอ้ง 
o แนวทางการดงึขอ้มูลจากฐานขอ้มูลมา Plot ลงใน Chart 
o การออกแบบ Chart แบบ Realtime ดว้ย Web socket 

Module 8: การเขียนแอพรองรบัหลายภาษาใน Ionic Multi Language Support (i18n) 

o แนะน า Dependency ทีจ่ าเป็นในการท า Multi Language 
o แนวทางการสรา้งไฟล ์Json ส าหรบัเกบ็ขอ้มูลภาษาต่างๆ ไว ้
o การอกกแบบ UI และค าสัง่ในการเลอืกภาษาใหก้บัผูใ้ช ้
o การใช ้local storage เพื่อจ าภาษาทีผู่ใ้ชเ้ลอืกไวก้่อนหน้า 
o การตัง้ค่าภาษาเริม่ตน้เมื่อเขา้ใชง้านแอพครัง้แรก 
o แนวทางการแกป้ญัหาทีพ่บจากการใชง้าน library ต่างๆ 

Module 9: แนวทางการใช้งาน Native API ท่ีน่าสนใจ 

o การตดิตัง้โฆษณาเพื่อหารายไดล้งใน Application ดว้ย AdMob API 
o การเขยีน Login ดว้ยการสแกนนิ้ว โดยใช ้Fingerprint AIO 
o การใช ้QR Scanner เพื่อประยกุตใ์นงานจรงิ 
o การเล่นไฟลเ์สยีงดว้ย Native Audio 
o การท างานกบั BluetoothLE 
o การจดัเกบ็และแสดงรูปภาพดว้ย Base64 To Gallery 

Module 10: Workshop แอพอ่านข่าวเช่ือมต่อจาก Web Service 

o การเตรยีมโปรเจก็ต ์
o การออกแบบหน้าจอดว้ย Ionic Component 
o การใส่ Navigation ในแอพพลเิคชัน่ 
o การเตรยีมฐานขอ้มูลส าหรบั web service 
o การใช ้PHP framework สรา้ง Web API 
o แสดงผลขอ้มูลเป็น JSON 
o สรา้ง Route ส าหรบัการ GET Request 
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o การดงึขอ้มูลรูปภาพและเนื้อหาขา่วมาแสดงใน listview ของ Ionic 
o การสรา้งหน้ารายละเอยีด (Detail) ของขา่ว 
o การปรบัแต่งความเรยีบรอ้ยดว้ยการใส่ Loading component และ Pull to refresh 
o การทดสอบ Build และ Run ขึน้อุปกรณ์ (device) จรงิ 

Module 11: Workshop การถ่ายภาพหรือเลือกจาก gallery และอพัโหลดขึน้ Server 

o เตรยีมฐานขอ้มูลส าหรบัเกบ็ขอ้มูลทีอ่พัโหลด 
o เขยีน Web Service ส าหรบัการอพัโหลดไฟลร์ปู และแสดงผล 
o สรา้งโปรเจก็ตใ์น Ionic พรอ้มออกแบบหน้าจอ UI ดว้ย Ionic Component 
o ตดิตัง้ Cordova Plugin ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการถ่ายรูป การจดัการไฟล ์และการอพัโหลดไฟลข์ึน้ 

Server 
o เขยีนค าสัง่เรยีกใชง้านกลอ้งถ่ายภาพ 
o เขยีนค าสัง่จดัการภาพทีถ่่าย ย่อ ลดขนาด หมนุภาพ 
o เขยีนชดุค าสัง่อพัโหลดไฟลผ์า่น Web Service 
o แสดงผลไฟลภ์าพทีถ่า่ยโดยดงึจากขอ้มูลจาก  Web API ทีส่รา้งไว ้
o การปรบัแต่งความเรยีบรอ้ยดว้ยการใส่ Loading component และ Pull to refresh 
o การทดสอบ Build และ Run ขึน้อุปกรณ์ (device) จรงิ 

Module 12: Workshop แอพสแกน BarCode / QR Code สินค้าใน Stock 

o เตรยีมฐานขอ้มูล Stock สนิคา้ 
o เขยีนเวบ็ API แสดง Stock สนิคา้ 
o เขยีนเวบ็ API รบัขอ้มูล BarCode จากแอพ และคน้หารายการสนิคา้ 
o สรา้งโปรเจก็ตใ์น Ionic พรอ้มออกแบบหน้าจอ UI ดว้ย Ionic Component 
o ตดิตัง้ Cordova Plugin ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักบัการเรยีกใชง้านกลอ้ง เรยีกใชง้าน BarCode / QR Code 

Scanner  
o เขยีนค าสัง่ส่งขอ้มูลไปคน้หารายการสนิคา้ผา่น Web API 
o แสดงผลรายละเอยีดสนิคา้ทีค่น้พบจาก Web API 
o การปรบัแต่งความเรยีบรอ้ยดว้ยการใส่ Loading component และ Pull to refresh 
o การทดสอบ Build และ Run ขึน้อุปกรณ์ (device) จรงิ 
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Module 13: Workshop การออก Report ใน Ionic app 

o การแสดงผลขอ้มูล Report จาก Web API 
o การแสดงผลกราฟแบบต่าง (แท่ง เสน้ โดนทั) ดว้ย Chart.js ใน Ionic 
o การ Export ขอ้มูลออกเป็น PDF 
o การ Export ขอ้มูลออกเป็น ZIP 
o การ Export ขอ้มูลออกเป็น CSV 
o การออก Report เป็นรายสปัดาห ์เดอืน รายปี และอื่น ๆ ตามตอ้งการ 
o การปรบัแต่งความเรยีบรอ้ยดว้ยการใส่ Loading component และ Pull to refresh 
o การทดสอบ Build และ Run ขึน้อุปกรณ์ (device) จรงิ 

Module 14: Live Workshop ท่ีน่าสนใจเพ่ิมเติม 

o Workshop การส่งขอ้มูลแจง้เตอืนใน Line group และไลน์ส่วนตวั 
o Workshop ระบบตดัช าระเงนิผา่น PayPal 
o Workshop การสรา้ง QR Code เพื่อไวช้ าระเงนิ 

Bonus พิเศษส่งท้าย 

o แถม Template Ionic ส าหรบัแอพอา่นขา่ว แอพรา้นอาหาร และแอพถ่ายภาพแสดงแกลอรี ่
o แถมไฟลภ์าพ Icon และ Splash Screen ทีอ่อกแบบจาก Photoshop (PSD) 
o แถม พืน้ที ่hosting ส าหรบัไวท้ดสอบ API และ Web Service ฟร ี1 ปี (พืน้ที ่200MB) 


