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หล ักสูตร Test-Driven Development Workshop
อธิบายเกียวก ับหลกั สูตร
หลักสูตรเรียนรู ้การพัฒนาระบบภาคปฏิบัตดิ ้วยองค์ความรู ้หลากหลายอย่าง
ตังแต่เริมต ้นวิเคราะห์ออกแบบจนได ้ระบบทางธุรกิจทีใช ้ได ้จริงด ้วยตนเอง
โดยเนน้ วิธกี าร Object-Oriented Analysis and Design / UML และพัฒนา
Application ในรูปแบบ Test-Driven Development
ซึงทําให ้ได ้โค ้ดทีลดข ้อผิดพลาดในอนาคตและบํารุงรักษาได ้ง่าย
โดยเนน้ สอน 40% และปฏิบัต ิ 60%
ผู ้เรียนจะได ้รับประสบการณ์ ทดลอง ฝึ กฝน
ในการพัฒนาซอฟท์แวร์ในแต่ละขันตอน ทังในแง่การคิดวิเคราะห์
การออกแบบ การโค ้ด และองค์ประกอบอืนๆ ทีจําเป็ น
การเรียนแต่ละวันจะแบ่งเป็ นช่วงเช ้าและบ่าย
โดยเรียนจากเนือหาทฤษฎีพร ้อมตัวอย่างในครึงแรก
และเรียนจากการปฏิบัตริ ว่ มกันเป็ นทีม โดยมีอาจารย์เป็ นทีปรึกษาในครึงหลัง
อาจารย์จะให ้โค ้ดและโจทย์ตังต ้น ผู ้เรียนจะต ้องคิดฟี เจอร์เพิมเติมเสริมเข ้าไป
โดยให ้ทํางานเป็ นกลุ่ม ประสานงานพัฒนาโปรเจ็กต์รว่ มกันด ้วย git และ
GitHub
โค ้ดทีสร ้างขึนจะมีพนฐานมาจากการออกแบบเชิ
ื
ง object-oriented / UML
diagrams อย่างพอดีเท่าทีจําเป็ นในการทํางาน โดยจะได ้ Models และ
Services ทีนํ าไปใช ้กับ Application ได ้หลายรูปแบบ เช่น Windows Apps,
Web App, และ Mobile App ต่อไป
ผู ้เรียนจะได ้เข ้าใจทังทฤษฎีและองค์ความรู ้เกียวกับ TDD
อย่างรอบด ้านหลายแง่มมุ
เพือให ้เกิดความเข ้าใจในตัวเองจนนํ าไปประยุกต์ใช ้ต่อไปได ้อย่างมีหลักการ
หลักสูตรนียังเนน้ การปฏิบัตดิ ้วยตนเองเป็ นอย่างมาก
เพือให ้เกิดประสบการณ์ตรง
โดยมีอาจารย์ชว่ ยชีแนะเพือให ้ผู ้เรียนมันใจว่าจะไปในแนวทางทีได ้ผลดีทสุี ด
ผู ้เรียนแต่ละทีมจะต ้องสร ้างผลงาน Application
ทีใช ้งานได ้ตามทีกําหนดไว ้ในวันสุดท ้าย
Application ในหลักสูตรนีจะสร ้างและเรียนรู ้เกียวกับ ASP.NET MVC / VB and
C# programming / LINQ / Entity Framework / Bootstrap / jQuery /
Angular / และอืนๆ อีกมากมาย
โดยผู ้เรียนในแต่ละกลุ่มสามารถเลือกและเสนอเทคโนโลยีทเหมาะสมกั
ี
บโจทย์ของตัวเองได ้

เหมาะสําหร ับ
Programmer and Senior Programmer

ความรูเ้ บืองต้นทีต้องมี
มีประสบการณ์กบั ASP.NET MVC และ OOP มาก่อน. ใช ้ภาษา C#
ในการเรียนการสอน

เนือหาวิชา
Day 1
Main problem setting
Use cases / UI / Class models
Introduction to Unit Testing
TDD with xUnit.net
Unit Testing: Domain Models

Download PDF

Day 2
More Advanced Scenarios with xUnit.net
BDD with Machine.Specifications
Basic of git version control and GitHub
TDD with ASP.NET MVC and Entity Framework

Day 3
Using Entity Framework
Mock with Moq
Repository and Unit of Work Patterns
Testing without Database

Day 4
Testing ASPNET MVC: Controller
Testing ASPNET MVC: Routing
Understanding and Using Code Contracts

Day 5
UI Testing
Unit Testing in JavaScript
Using Jasmine and others
Completing the Apps
Group Presenting, Sharing, and Retrospective
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