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JAV058 : JavaScript, Ract, WebRTC Microservices Development 

 
หลกัการและเหตผุล : 

          การพัฒนาโปรแกรมในปัจจุบนัการเขยีนโปรแกรมใหท้ างานในลักษณะ Service มปีรมิาณเพิม่มากขึน้ ซึง่ในการ
พัฒนางานแบบ Service เดมิมรีูปแบบการจัดการทีไ่ม่สะดวก จงึเกดิการพัฒนางาน Service ในแบบทีเ่ป็น Microservice 

ทีใ่ชใ้นคดิของการท าเป็น Service ย่อย ๆ แต่ละส่วนอสิระจากกัน สามารถ build และ deploy ไดด้ว้ยตัวเอง ท าให ้

สะดวกและงา่ยกบังานประเภท Integrate 
 

วตัถปุระสงค ์: 
 เรยีนรูแ้นวคดิการพัฒนา Microservices 

 เรยีนรูว้ธิกีารเขยีนภาษา JavaScript และ Library เพือ่สรา้ง Microservice   

 

หลกัสตูรนีเ้หมาะส าหรบั : 

 Programmer 

 นักวเิคราะหร์ะบบ 

 ผูท้ีส่นใจทัว่ไป 

 
ความรูพ้ ืน้ฐาน : 

 มคีวามรูพ้ืน้ฐานการพัฒนาโปรแกรมภาษา JavaScript, Ract 

 มคีวามรูเ้กีย่วกับ Database 

 
เนือ้หาหลกัสูตร : 

 Microservices Architecture 

 Introduction to Microservices Architecture  

 Introduction to Seneca 

 Using Seneca  

 How to write a plugin 

 How to write unit tests 

 Understanding data entities 

 Understanding query syntax 

 Understanding prior actions 

 Seneca with promises 

 Creating Seneca Application  

 Communication 

 WebRTC  

 WebRTC Applications Using PeerJS  

 Introduction to Socket.IO  

 Functional Reactive Programming 

 Introduction to Reactive Programming  

 Functional Programming in a Nutshell  

 Using the FRP Library 

 Errors and Exception Handling 

 Bacon APIs  

 Using the Features of Bootstrap  

 Introduction to Bootstrap  

 Understanding the rem and em CSS Units  

 The Card Component  

 React and Flux 

 Understanding React  

 Getting Started with JSX  

 Flux and Flux.js  

 Introduction to React Router  
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วทิยากร : 

 

อาจารย ์วเิชยีร ยงรัตนกจิ  

 วทิยากรประจ าสถาบนัพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต 

 Microsoft Certified Professional (MCP) 

 

 

 
จ านวนช ัว่โมงในการฝึกอบรม : 3 วนั (18 ชัว่โมง) 

 
ก าหนดการอบรม : ตามตารางปฏทินิอบรมประจ าปี http://www.nstdaacademy.com/trainingprogram 

 
ชว่งเวลาฝึกอบรม: 9.00 - 16.00 น. 

 

คา่ลงทะเบยีนอบรม : ทา่นละ 11,000 บาท (ราคารวมภาษีมลูคา่เพิม่แลว้) 
** สถาบนัฯ เป็นหน่วยงานราชการ จงึไมอ่ยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งถูกหักภาษี ณ ทีจ่่าย  

 
สถานทีฝึ่กอบรม : 

          สถาบนัพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต 

          เลขที ่73/1 อาคารส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) ชัน้ 6 
          ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 

 
วธิกีารการส ารองทีน่ ัง่ : 

          ตดิตอ่ส ารองทีน่ั่งลว่งหนา้ ในวนั-เวลาราชการ 

          โทรศพัท:์ 0 2644 8150 ตอ่ 81886, 81887 
          โทรสาร: 0 2644 8110 

          Website: www.NSTDAacademy.com 

          E-mail:  
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