หลักสูตร Angular5 & .NET Web API
ภาพรวมของการเรียน
Angular คือ JavaScript Framework ซึง่ ปรับเปลี่ยน Script จากรูปแบบเดิม ให้ อยูใ่ นรูปแบบของ Type Script ทา
ให้ การเขียนโปรแกรมดูสมบูรณ์แบบและมีระเบียบมากขึ ้นในเรื่ องของการประกาศตัวแปร อีกทัง้ Angular เป็ นหลักการ
ทางานในรูปแบบ Front – End ให้ Web Client เป็ นผู้ประมวลผลและวิธีในการ View ข้ อมูลนันเป็
้ น Single - Page Application (SPAs) อีกทังยั
้ งอยูภ่ ายใต้ Concept MVC (Model View Controller) และทางานควบคูก่ บั HTML5 อีกด้ วย
ระยะเวลาในหลักสูตร
หลักสูตร 14 ชัว่ โมง เรี ยนทังสิ
้ ้น 4 ครัง้ (ครัง้ ละ 3 ชัว่ โมงครึ่ง)
วิทยากรในหลักสูตร
อาจารย์ ธีร์รัฐ ภูวบวรพิมพ์กลุ
อาจารย์ ดร. ชัยวุฒิ บุญญศิริวฒ
ั น์
ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ
• ค่าใช้ จ่ายในการส่งบุคลากรเข้ าฝึ ก อบรมทางวิช าชี พ ของบริ ษั ท หรื อห้ างหุ้น ส่วนนิ ติบุค คล นอกเหนื อ จากหัก
ค่าใช้ จา่ ยได้ ทงหมดแล้
ั้
ว ยังได้ รับการยกเว้ นภาษีเงินได้ อีกร้ อยละร้ อย ตามประกาศกระทรวงการคลัง
• ผู้เรี ยนสามารถเรี ยนทบทวนซ ้าได้ ฟรี ( ทุกสาขา ในระยะเวลา 1 ปี )
• ผู้ผา่ นการอบรมจะได้ รับประกาศนียบัตร โดยความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ
• ผู้เข้ าอบรมจะได้ รับพืน้ ที่ Web Server 10GB. มูลค่า 1,500 บาท เป็ นเวลาตลอดการเรี ยนและหลังจากเรี ยนจบ 2
สัปดาห์
ค่ าอบรม
ค่าธรรมเนียมการเรี ยน 9,800 บาท (เฉลี่ยชัว่ โมงละ 700 บาท)
ราคาควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ ไม่มีภาษีมลู ค่าเพิ่ม
*** เฉพาะนักเรียนเก่ าของสถาบันลดเหลือ 8,800 บาท (เฉลี่ยชั่วโมงละ 629 บาท)
หมายเหตุ :: หากเริ่มเรี ยนในหลักสูตรนีแ้ ล้ ว ไม่ สามารถคืนค่ าอบรมได้

วิธีการชาระเงิน
1. ชาระเงินสดด้ วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็ นเวลา 1 สัปดาห์
2. โอนเงินเข้ าบัญชี "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จากัด"
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา สาขาฟอร์ จนู ทาวน์
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน
เลขที่บัญชี 253-0-02599-9
(กรุณาส่งรายละเอียดการชาระค่าอบรมผ่าน
Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign)
3. สัง่ จ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จากัด"
4. ชาระผ่านบัตรเครดิตได้ ที่ เน็ตดีไซน์ ทุกสาขา
Cancellation กรณีท่ ที ่ านมีเหตุจาเป็ นต้ องการยกเลิกการสารองที่น่ ัง โปรดแจ้ งล่ วงหน้ าเป็ นลาย
ลักษณ์ อักษรก่ อนวันเริ่มอบรมอย่ างน้ อย 7 วัน มิฉะนัน้ จะไม่ คืนค่ าอบรม

Angular5 & .NET Web API
ครัง้ ที่ 1

- Project Setup
- เรี ยนรู้ Angular Structure ตังแต่
้ พื ้นฐาน
- การสร้ าง Component with the CLI & Nesting Component
- App Module, Import Component
- Property Binding, String Interpolation

ครัง้ ที่ 2

- การทา Event Binding , Two way Binding
- Splitting Apps into Component, Inline Templates
- From, ViewChild, Validate with CSS
- การทางานกับ เงื่อนไข NgFor, NgIF
- การ Injection Service

ครัง้ ที่ 3

WorkShop ระบบซื ้อขายสินค้ า
- การทา Login & Register
- การ Feed ข้ อมูลด้ วย RESTFUL Web API JSON
- เรี ยนรู้การทางานของ Array Data (Slice , Splice , Push)
- การ Subscribe <Subject> ข้ อมูล

ครัง้ ที่ 4

- การ Export ข้ อมูล PDF
- การ Display Chart กราฟข้ อมูล
- Bootstrap 3.3.7

*** หมายเหตุ :: Course Outline อาจมีการปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสมของนักเรี ยนในคอร์ สนันๆ
้ โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

