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jQuery for Application 

หลกัสูตรนี้เหมาะส าหรบัผูท้ีใ่ชง้าน jQuery มาซกัระยะหนึ่ง ในหลกัสูตรนี้จะเน้น
การใชง้าน Function ต่างๆและการ customize jQuery รวมทัง้การน าเอา jQuery 
Plug-in ซึ่งจ าเป็นตอ้งใชใ้นกจิกรรมมาแนะน าให ้หลงัจากทีเ่รยีนจบหลกัสูตรนี้แลว้ 
จะสามารถน า jQuery เขา้ไปประยุกตใ์ชง้านภายในหน่วยงานหรอืองคก์รไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล 
 

 วัตถุประสงค์: 

o เขา้ใจหลกัการสรา้งเวบ็ทีส่ามารถท างานไดบ้นอุปกรณ์ทุกชนิด (Responsive Design) 
o เขา้ใจวธิกีารท างานร่วมกนัของ mobile application และ web service 
o สามารถสรา้ง mobile application อย่างง่ายได ้

 

กลุ่มเปา้หมาย: 

o ผูส้นใจทัว่ไปทีต่อ้งการเรยีนรูก้ารเพิม่ลกูเล่นบนเวบ็เพจดว้ย jQuery 
o นกัเรยีน นกัศกึษาทีต่อ้งการพฒันาโครงงานคอมพวิเตอรด์ว้ยภาษา jQuery 

 

ความรู้พืน้ฐาน: 

o มพีืน้ฐานในการสรา้งเวบ็ดว้ย HTML+CSS+JavaScript 
 

ระยะเวลาในการอบรม: 

o 20 ชัว่โมง (3 วนั) 

ราคาคอร์สอบรม: 

o 4,900 บาท / คน (ราคานี้ยงัไม่ไดร้วมภาษมีูลคา่เพิม่) 
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วิทยากรผูส้อน: 

o อาจารยส์ามติร โกยม และทมีงาน 

คอรส์ทีค่วรอบรมก่อนหน้า: 

o Basic HTML+CSS (คอรส์เขยีนเวบ็พืน้ฐาน) 

คอรส์ต่อเนือ่งที่แนะน า: 

o Mobile Web Application 

เนื้อหาการอบรม: 

1. Utility Method 
o Type Testing Function 
o Collection Manipulation Functions 
o getScript Function 
o holdReady Function 
o pushStack Function 
o parseJSON Function 
o extend Function 
o sub Function 
o Proxy Function 

 
2. Customizing jQuery 

o Custom Speeds 
o Custom Selectors 
o Adding utility Function 
o Overridding Built-in jQuery Functions 
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3. Performance 
o Identifying Performance Problems 
o General Performance Tips 
o Selector Performance 
o DOM Manipulation 

 
4. jQuery Template 

o jQuery Template Basic 
o Nesting with jQuery Templates 
o Scripting jQuery Templates 

 
5. Image Slider 

o การใชง้าน Nivo Image Slider 
o การใชง้าน jQuery Light box 

 
6. jQuery Validity 

o การ Validate ขอ้มูลเบือ้งตน้ 
o การใชง้านกฏต่างๆ เชน่การก าหนดรูปแบบของ E-mail หรอื กรอกไดเ้ฉพาะตวัเลขเท่านัน้ 
o การห าหนดลกัษณะของ Error message 
o การ Validate Ajax 

 
7. jQuery Uploadify 

o การตดิตัง้และใชง้าน jQuery Uploadify 
o การ upload ไฟลท์ลีะไฟล ์
o การ upload ไฟลท์ลีะหลายๆไฟล ์
o การท างานกบั Events ต่างๆ 
o Module 8 jQuery Addrow 
o การประยุกตใ์ชง้าน Addrow 
o การ Validate ขอ้มูล 
o การรบัขอ้มูลทีฝ่ ัง่ Server 


