
Career for the Future Academy: CFA   
 

_________________________________________________________________________________________________________ 

สถาบันพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต (Career for the Future Academy: CFA) 
73/1 อาคารส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) ชัน้ 6 ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400   

 

JAV069: Vue JS Progressive JavaScript Framework 
 

หลกัการและเหตผุล: 
          Vue.js  เป็น “Progressive Framework” ส าหรับใชเ้ป็นสว่นเพิม่ความสามารถทีเ่อาไปใชง้านกับ HTML ในสว่น

ของการสรา้ง User Interface ตา่ง ๆ เนน้ในการจัดการกับ View ใหม้คีวามสะดวกและง่ายต่อการจัดการกวา่การใช ้

JavaScript เขา้ไปจัดการ และยังสามารถใชง้านร่วมกัน Library อืน่ ๆ ไดส้ะดวกขึน้ และยังเหมาะกับการท า Single-
Page Application  

 
วตัถปุระสงค:์ 

• เรยีนรูแ้นวคดิและวธิกีารท างานของ Vue.JS  

• เรยีนรูก้ารใชเ้ครือ่งมอืต่างๆ เพือ่ใชใ้นการพัฒนาโปรแกรมโดยใช ้Vue.JS 

 

หลกัสูตรนีเ้หมาะส าหรบั: 

• Programmer   

• นักวเิคราะหร์ะบบ   

• ผูส้นใจท่ัวไป  
  

ความรูพ้ ืน้ฐาน: 

• มคีวามรูพ้ืน้ฐานการพัฒนาโปรแกรมภาษา HTML, JavaScript 

• มคีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกับระบบฐานขอ้มลู 
 

เนือ้หาหลกัสูตร: 

• What is Vue.js 

• Overview of Vue.js 

• Introduction to Vue.js 

• Javascript and Vue.js frameworks 

• Vue.js vs Angular  

• Vue.js and Node.js 

• Fundamentals of Vue 

• Installing & Making  

• Installing Node.js and Vue.js 

• Installing via NPM and CLI 

• Exploring Directives, Templates  

• Components 

• Creating Components in CLI base Project 

• Rendering HTML content in components 

• Binding Element Attributes 

• Using Vue Developer Tool 

• Conditionals and Loops 

• Handling User Input 

• Handling Key Events 

• Applying classes and styles using Vue 

• The Show & Else Directives 

• Vue Life Cycle 

• Implementing Life Cycle events 

• Using JavaScript Expressions 

• Filters, Shorthands & Modifiers 

• Computed Properties 

• Difference between Computed Properties & Methods 
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วทิยากร: อาจารย ์วเิชยีร ยงรตันกจิ  

 

• วทิยากรประจ าสถาบันพัฒนาบุคลากรแหง่อนาคต 

• Microsoft Certified Professional (MCP) 

 

 

จ านวนช ัว่โมงในการฝึกอบรม: 3 วัน (18 ชั่วโมง) 

 

ก าหนดการอบรม: ตามตารางปฏทินิอบรมประจ าปี https://www.career4future.com/trainingprogram 

 

ชว่งเวลาฝึกอบรม: 9.00 - 16.00 น. 
 

คา่ลงทะเบยีนอบรม:  

 

ราคาปกต ิ ราคาออนไลน์ 

12,500 บาท 11,500 บาท 

 
** ราคารวมภาษีมลูคา่เพิม่แลว้ 

** สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ จงึไมอ่ยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งถูกหักภาษี ณ ทีจ่่าย 

 
สถานทีฝึ่กอบรม:  

สถาบันพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต  
เลขที ่73/1 อาคารส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(NSTDA) ชัน้ 6 

ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400  

 

หมายเหต:ุ ในชว่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัส COVID 19 เพือ่ลดการท ากจิกรรมทีม่กีารรวมตัวกัน  

ทีอ่าจจะเกดิความเสีย่งต่อการตดิเชือ้ได ้สถาบันฯ จะมกีารปรับรูปแบบการอบรมเป็น "อบรมออนไลน์" 

 
รปูแบบการเรยีนออนไลน ์

1. โดยใชว้ธิกีารสอนแบบฟังบรรยาย และ ด ูPresentation ผ่านโปรแกรม Zoom (https://zoom.us/join) 

    เพือ่ประสทิธภิาพในการเรยีน ควรใช ้Internet ทีม่คีวามเสถยีร (ไมแ่นะน าใหใ้ช ้Internet ผา่นมอืถอื) 
2. ลงโปรแกรม Anydesk หรอื Teamviewer ทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรข์องทา่น  

    (ส าหรับหลักสตูรฝีกปฏบัิตทิีผู่เ้ขา้อบรมจะตอ้งใชว้ธิกีาร Remote เพือ่มาใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอรข์องสถาบันฯ 
    หรอื กรณีทีว่ทิยากรตอ้ง Remote ไปทีเ่ครือ่งผูอ้บรม และ Share File ทีใ่ชใ้นการอบรม) 

3. ส าหรับหลักสตูรฝึกปฏบัิต ิขอแนะน าผูเ้ขา้อบรมเตรยีมหนา้จอ 2 หนา้จอ เพือ่แยกการใชง้าน  

    คอื หนา้จอส าหรับ Zoom พรอ้มหนา้จอส าหรับปฏบัิตหิรอื remote  ซึง่อาจจะเป็นหนา้จอคอมพวิเตอรทั์ง้ 2 เครือ่ง  
    หรอื หนา้จอเครือ่งคอมฯ เพือ่ใชใ้นการ remote  และ หนา้จอโทรศัพทม์อืถอื/แทปเล็ท เพือ่ใชกั้บ zoom 

4. จัดตัง้ไลนก์ลุม่เพือ่ใชใ้นการสือ่สารร่วมกันระหว่างวทิยากร ผูเ้ขา้อบรม และเจา้หนา้ทีข่องสถาบันฯ 
5. สง่ไฟลเ์อกสารใหก้อ่นการอบรม  

6. จัดสง่วุฒบัิตรภายหลังจบการอบรม       
 

วธิกีารการส ารองทีน่ ัง่: 

          ตดิต่อส ารองทีน่ั่งล่วงหนา้ ในวัน-เวลาราชการ 
          โทรศัพท:์ 0 2644 8150 ต่อ 81886, 81887 

          โทรสาร: 0 2644 8110 
          Website: www.career4future.com 

          E-mail:  
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