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หลกัการและเหตผุล: 

 ปัจจุบันภาษา JavaScript ถอืไดว้า่เป็นองคป์ระกอบหลักองคป์ระกอบหนึง่ในการท าเว็บเพจและเว็บแอพพลเิค

ชนั  ดว้ย JavaScript เราสามารถท าเว็บของเราใหม้สีสีนัและตอบโตกั้บผูใ้ชไ้ดม้ากยิง่ขึน้  หลักสตูรนี้จงึถกูจัดท าขึน้
เพือ่ใหค้วามรูแ้ละความเขา้ใจในเทคโนโลย ีJavaScript  โดยครอบคลมุเนื้อหาทัง้ Core JavaScript Language และ 

Client-side JavaScript  นอกจากนี้คณุยังไดเ้รยีนรู ้AJAX แบบพืน้ฐานเพือ่ใหผู้ใ้ชเ้ว็บไดร้ับประสบการณ์ทีด่ยี ิง่ข ึน้  โดย
หลักสตูรจะเริม่ตน้จากพืน้ฐานไปจนกระท่ังหัวขอ้ระดับสงู  เมือ่จบหลักสตูรแลว้ผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถน า JavaScript 

ไปประยุกตใ์ชกั้บเว็บเพจและเว็บแอพพลเิคชนัของตนเองได ้

 
วตัถปุระสงค:์ 

• เขา้ใจ JavaScript Datatypes 

• เขา้ใจ Basic constructs ของ JavaScript 

• สามารถประยกุตใ์ช ้Arrays ได ้

• สามารถสรา้งและเรยีกใช ้Functions ได ้

• เขา้ใจและสามารถสรา้ง Objects ได ้

• เขา้ใจการจัดแบง่ JavaScript ออกเป็น Modules ต่างๆ 

• สามารถเรยีกใช ้JavaScript ในเว็บเพจได ้

• เขา้ใจการควบคมุ HTML และ CSS ได ้

• สามารถจัดการกับ Events ตา่งๆได ้

• เขา้ใจการใช ้AJAX 

 
หลกัสูตรนีเ้หมาะส าหรบั: 

• Web developers 

  
ความรูพ้ ืน้ฐาน: 

• HTML, Basic Programming 

 

โปรแกรมทีใ่ชป้ระกอบการอบรม: 

• Komodo Edit 

• Web browsers (IE/Firefox/Chrome/Opera/Safari) 
 

เนือ้หาหลกัสูตร: 

Module 1: แนะน าใหรู้จ้กักบั JavaScript  

 กลา่วถงึภาพรวมของ JavaScript พรอ้มทัง้ตัวอยา่งแรกดว้ย 

Module 2: Variables และ Datatypes 

 มุง่เนน้ไปทีต่ัวแปรและชนดิของตัวแปร 

Module 3: Expression และ Control Statements 

 กลา่วถงึ Operators ตา่งๆและการใช ้Control Statements ไมว่า่จะเป็นการท าเงือ่นไขหรอืการวนลปู 

Module 4: Arrays 

 กลา่วถงึการสรา้งและใชง้าน Arrays ในแบบตา่งๆ 

Module 5: Functions 

 กลา่วถงึการสรา้งและใชง้านฟังกช์นัในแบบต่างๆ 

Module 6: Objects 

 กลา่วถงึการสรา้ง Objects 

Module 7: Modules 

 กลา่วถงึการแยกโคด้ JavaScript ออกเป็นโมดูลและเรยีกใชใ้นเว็บเพจ 

Module 8: Scripting Windows and Documents 
 กลา่วถงึการใช ้JavaScript เพือ่ควบคมุเอกสารดว้ย DOM API 

JAV031: Basic JavaScript for Web Developers 
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Module 9: Scripting CSS 

 กลา่วถงึการเขา้ถงึและควบคมุโคด้ CSS 

Module 10: Event Handling 

 กลา่วถงึการเขยีนโปรแกรมแบบ Event-driven Programming 

Module 11: Basic AJAX 

 กลา่วถงึการใชง้าน AJAX พืน้ฐาน 
  

วทิยากร : อาจารยส์มบรูณ์  พฒันธ์รีพงศ ์

 

 

Sun Certified Programmer for the Java 2 Platform 1.4 

• Sun Certified Web Component Developer for the Java 2 Platform, 
Enterprise Edition 1.4 

• Sun Certified Programmer for the Java 2 Platform, Standard Edition 5.0 

• Sun Certified Business Component Developer for the Java Platform, 

Enterprise Edition 5 

• Sun Certified Programmer for the the Java Platform, Standard Edition 6 
 

 

 
จ านวนช ัว่โมงในการฝึกอบรม: 3 วัน (18 ชั่วโมง) 

ชว่งเวลาฝึกอบรม: 9.00 - 16.00 น. 

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

 

คา่ลงทะเบยีนอบรม:  
 

ราคา Onsite ราคา Online 

11,000 บาท 10,000 บาท 

* ราคาคา่ลงทะเบยีนอบรม ไม่รวมภาษีมลูคา่เพิม่ 
* สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ จงึไม่อยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งถูกหักภาษี ณ ทีจ่่าย 

* คา่ใชจ่้ายในการสง่บคุลากรเขา้อบรมทางวชิาชพีของบรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นนติบิคุคล  
   สามารถน าไปลดหย่อนภาษีได ้200% 

* สถาบันฯ ไดม้กีารปรับรูปแบบการอบรมทกุหลักสตูรใหพ้รอ้มบรกิาร ทัง้ แบบ Onsite (Classroom) และ แบบ Online 

* ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงก าหนดการ และปรับรูปแบบการอบรมตามความเหมาะสม 
* ในการอบรม Online & Onsite สถาบันฯ ขอสงวนสทิธิ ์ไมบั่นทกึภาพวดีโิอ หรอืบันทกึเสยีง ตลอดระยะเวลาการอบรม 

เนื่องจากเป็นลขิสทิธิร์่วมระหว่างวทิยากรกับสถาบันฯ และเพือ่ป้องกันการละเมดิขอ้มูลสว่นบคุคล ตาม พ.ร.บ.คุม้ครอง

ขอ้มลูสว่นบคุคล 

รปูแบบการเรยีน Online 

1. โดยใชว้ธิกีารสอนแบบฟังบรรยาย และ ด ูPresentation ผ่านโปรแกรม Zoom (https://zoom.us/join)     
เพือ่ประสทิธภิาพในการเรยีน ควรใช ้Internet ทีม่คีวามเสถยีร (ไมแ่นะน าใหใ้ช ้Internet ผา่นมอืถอื) 

2. หลักสตูรฝีกปฏบัิต ิผูเ้ขา้อบรมจะตอ้งลงโปรแกรม Teamviewer หรอื Anydesk ทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรข์องทา่น 
เพือ่ Remote มาใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอรข์องสถาบันฯ ในการท า Lab / Workshop หรอื กรณีทีว่ทิยากรตอ้งการ 

Remote ไปทีเ่ครือ่งผูอ้บรม และ Share File ทีใ่ชใ้นการอบรม  
3. หลักสตูรฝึกปฏบัิต ิขอแนะน าผูเ้ขา้อบรมเตรยีม 2 หนา้จอ เพือ่แยกการใชง้าน ระหวา่งหนา้จอส าหรับ Zoom  

และหนา้จอส าหรับปฏบัิตหิรอื remote   

4. จัดตัง้ไลนก์ลุม่เพือ่ใชใ้นการสือ่สารร่วมกันระหวา่งวทิยากร ผูเ้ขา้อบรม และเจา้หนา้ทีข่องสถาบันฯ 
5. สง่ไฟลเ์อกสารให ้Download กอ่นการอบรม 

6. จัดสง่วฒุบัิตรภายหลังจบการอบรม     

สถานทีฝึ่กอบรม (กรณี Onsite)  

สถาบันพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต  

เลขที ่73/1 อาคารส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(NSTDA) ชัน้ 6 

ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400  

https://zoom.us/join


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   

 

วธิกีารการส ารองทีน่ ัง่: 
          ตดิต่อส ารองทีน่ั่งล่วงหนา้ ในวัน-เวลาราชการ 

          โทรศัพท:์ 0 2644 8150 ต่อ 81886, 81887  
          โทรสาร: 0 2644 8110 

          Website: www.career4future.com 

          E-mail: training@nstda.or.th 


