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Advanced AngularJS 

 
หลกัสูตรขัน้สูงใน Angular JS นี้ออกแบบมาส าหรบัผูท้ีต่อ้งการพฒันา Application ดว้ย Angular JS 

อย่างเชีย่วชาญ โดยเนื้อหาครอบคลมุดา้นการวางโครงสรา้งทางอุตสาหกรรมซอฟแวร ์สามารถดงึเอาขอ้ดแีละ
ประโยชน์จากเฟรมเวริค์ไดอ้ยา่งเตม็ที ่มปีระสทิธภิาพ อนัจะน าไปประยุกตร์่วมกบัการท างานในโปรเจก็ตข์องผู้
อบรมในอนาคตตอ่ไป  

The Advanced AngularJS training course is designed for AngularJS developer to get more 
expertise, to covers enterprise architecture concept, to integrate and take benefits of 3rd framework such 
as user interface and JavaScript framework and to make the architecture to be more maintainability and 
extensible with less effort 

In order to enterprise architectural design of AngularJS it can be make an automation 
development, build, analysis the code and test to improve productivity of developers in a team. 

 
วตัถปุระสงค:์ 

 เพื่อต่อยอดการใชง้าน Angular JS ในขัน้สูง 
 ประยุกตใ์ช ้Angular JS ร่วมกบัการจดัการฐานขอ้มูลต่างๆ 
 เรยีนรูเ้ทคนิคข ัน้สูงทีเ่ป็นประโยชน์ในการใชง้าน Angular JS ร่วมกบัโปรเจก็ตข์องคุณ 
 สรา้งเวบ็ API แบบ REST ดว้ย Angular JS ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 น าความรูแ้ละเทคนคิทัง้หมดในหลกัสูตรนี้ไปใชง้านร่วมกบัโปรเจก็ตข์องคุณไดจ้รงิ 

กลุ่มเป้าหมาย: 

 ผูท้ีต่อ้งการพฒันา Web Application ดว้ยภาษา Angular JS ขัน้ประยุกตใ์ชง้าน 
 IT Managers 
 Developers 
 กลุ่มผูส้นใจทัว่ไป 
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ความรู้พ้ืนฐาน: 

 เขา้ใจพืน้ฐานภาษา Javascript บา้ง 
 มพีืน้ฐานการเขยีนโปรแกรมดว้ย Angular JS เบือ้งตน้อยู่แลว้ 
 เขา้ใจหลกัการท างานเบือ้งตน้ของ Web Service 
 มพีืน้ฐานการเขยีนโปรแกรมมิง่เชน่ PHP, ASP อยู่บา้ง 

ระยะเวลาในการอบรม: 

 3 วนั (18 ชัว่โมง) 

วิทยากรผู้สอน: 

 อาจารยน์ิตพินัธ ์ป้อมพนัธ์ และทมีงาน 

คอรส์ท่ีควรอบรมก่อนหน้า: 

 Basic Angular JS 

คอรส์ต่อเน่ืองท่ีแนะน า: 

 Basic Node.JS 
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เน้ือหาการอบรม: 

Day 1: Enterprise Architecture 

 Single Page Application (SPA) 

 NodeJS module system 

 UI router 

 Responsive web with  UI Component framework 

 3rd party framework integration 

 Node package manager 

Day 2: Develop and Build in Automating 

 Gulp 

 Browserify 

 Uglify 

 Watchify 

 Code quality analyzer 

 Synchronised browser testing 

 Configuration management for deployment environment 

Day 3: Best Practices 

 ngMessages 

 Unit testing 

 Interceptors 

 Service, Provider and Factory 

 Directive 

 Promise, Web Service, Rest API and Resources 


