หลักสูตร Basic Java Programming
ภาพรวมของการเรียน
หลักสูตรสำหรับนักเรี ยนนักศึกษำที่ต้องกำรเตรี ยมควำมพร้ อมก่อนเข้ ำสูก่ ำรเรี ยนทำงด้ ำนกำรเขียนโปรแกรม Java
Programming ซึง่ โดยปกตินกั เรี ยน นักศึกษำมักมีปัญหำในช่วงเริ่มต้ นศึกษำในชันปี
้ แรกรวมถึงผู้ที่ต้องกำรศึกษำ Java
Programming โดยในหลักสูตรนี ้ ผู้เรี ยนจะได้ เรี ยนรู้หลักกำรเขียนภำษำ Java Programming รวมฟั งก์ชนั่ พื ้นต่ำงๆที่
ควรทรำบเพื่อเป็ นกำรต่อยอดไปสูก่ ำรเขียนภำษำ Java Programming ในขันสู
้ งต่อไป
ระยะเวลาที่ใช้ ในการเรี ยน
หลักสูตร 28 ชัว่ โมง เรี ยนทังสิ
้ ้น 8 ครัง้ ( ครัง้ ละ 3 ชัว่ โมงครึ่ง )
พืน้ ฐานของผู้เรี ยน
Windows, Internet (ไม่จำเป็ นต้ องเคยเขียนโปรแกรมมำก่อน )
โปรแกรมที่ใช้ ในการเรี ยน
Eclipse IDE (มีโปรแกรมทังใน
้ Windows และ Mac)
เหมาะสาหรับ
นักเรี ยน นักศึกษำ ที่ต้องกำรปูพื ้นฐำน Java Programming ก่อนเริ่มเรี ยนในระดับมหำวิทยำลัย หรื อ อำชีวศึกษำ ใน
หลักสูตรที่มีกำรเรี ยนด้ ำนกำรพัฒนำ application ด้ วยภำษำ Java
วิทยากร
อาจารย์ จุฑามาส สงวนจิตร
อำจำรย์ประจำหลักสูตร Programming
อาจารย์ หนึ่งธิดา บุตรครุ ฑ
อำจำรย์ประจำหลักสูตร Programming
ปริญญำตรี ครุศำสตร์ อตุ สำหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ. คอมพิวเตอร์ )
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ ำเจ้ ำคุณทหำรลำดกระบัง
ปริญญำโท วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต (วท.ม กำรศึกษำวิทยำศำสตร์ )

สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ ำเจ้ ำคุณทหำรลำดกระบัง
2554-2559 : อำจำรย์แผนกคอมพิวเตอร์ วิทยำลัยเทคโนโลยีสยำมบริหำรธุรกิจ นนทบุรี
ปัจจุบนั : บริษัทอินเทลลิเจนท์ เทเลคอมโซลูชนั่ จำกัด
ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ
• ผู้จบหลักสูตรได้ เรี ยนรู้พื ้นฐำนกำรเขียน Java Programming
• นักเรี ยน นักศึกษำที่เรี ยนจบหลักสูตรจะมีควำมพร้ อมที่จะเข้ ำเรี ยนในระดับ มหำวิทยำลัย ในคณะที่มีกำร
เรี ยนกำรสอน ด้ ำนกำรเขียนโปรแกรมด้ วย Java Programming
• ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรส่งบุคลำกรเข้ ำฝึ กอบรมทำงวิชำชีพของบริษัทหรื อห้ ำงหุ้นส่วนนิติบคุ คล นอกเหนือจำกหัก
ค่ำใช้ จำ่ ยได้ ทงหมดแล้
ั้
ว ยังได้ รับกำรยกเว้ นภำษีเงินได้ อีกร้ อยละร้ อย ตำมประกำศกระทรวงกำรคลัง
• ผู้เรี ยนสำมำรถเรี ยนทบทวนซ ้ำได้ ฟรี ( ทุกสำขำ ในระยะเวลำ 1 ปี )
• ผู้ผำ่ นกำรอบรมจะได้ รับประกำศนียบัตร โดยควำมควบคุมของกระทรวงศึกษำธิกำร
ค่ าอบรม
รำคำ 8,800 บำท (เฉลี่ยเพียงชัว่ โมงละ 314 บำท)
รำคำควบคุมโดยกระทรวงศึกษำธิกำร ไม่มีภำษีมลู ค่ำเพิ่ม
*** เฉพาะนักเรียนเก่ าของสถาบันลดเหลือ 7,800 บาท (เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 279 บาท)
วิธีการชาระเงิน
1. ชำระเงินสดด้ วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็ นเวลำ 1สัปดำห์
2. โอนเงินเข้ ำบัญชี "บริ ษัท เน็ตดีไซน์ พำรำกอน จำกัด"
ธนำคำรกรุงศรี อยุธยำ สำขำฟอร์ จนู ทำวน์
ประเภทบัญชี กระแสรำยวัน
เลขที่บญ
ั ชี 253-0-02599-9
(กรุณำส่งรำยละเอียดกำรชำระค่ำอบรมผ่ำน
Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign )
3. สัง่ จ่ำยเช็คขีดคร่อมในนำม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พำรำกอน จำกัด"
4. ชำระผ่ำนบัตรเครดิตได้ ที่ เน็ตดีไซน์ ทุกสำขำ

Cancellation กรณี ท่ ีท่า นมี เ หตุ จ าเป็ นต้ อ งการยกเลิก การสารองที่น่ ั ง โปรดแจ้ งล่ ว งหน้ า เป็ นลาย
ลักษณ์ อักษรก่ อนวันเริ่มอบรมอย่ างน้ อย 7 วัน มิฉะนัน้ จะไม่ คืนค่ าอบรม

Java Programming Basic Course Outline
ครัง้ ที่ 1

ครัง้ ที่ 2

ครัง้ ที่ 3

ครัง้ ที่ 4

ครัง้ ที่ 5-6

ทาความคุ้นเคยกับ Java
• ทำไมต้ อง Java และ สิ่งที่ต้องเตรี ยมพร้ อม
• สร้ ำงโปรแกรมแรกด้ วยภำษำ Java
โครงสร้ างภาษาและคาสั่งของ Java
• โครงสร้ ำงระบบ Object
• โครงสร้ ำงโค้ ด
• กำรตังชื
้ ่อตัวแปร
• กำรเขียน comment และวิธีเขียนโค้ ดเร็ ว
ชนิดของข้ อมูล
• ชนิดตัวแปรและชนิดข้ อมูล
• กำรคำนวณตัวเลข
เงื่อนไข
• กำรใช้ if ควบคุมทิศทำงกำรทำงำนของโปรแกรม
• กำรใช้ else และ else-if
• กำรใช้ switch ช่วยแทนกำรใช้ if
คาสั่งช่ วยในการทาซา้
• เขียนโปรแกรมทำซ ้ำด้ วย while
• ข้ อแตกต่ำงของ while กับ do-while
• กำรใช้ array ช่วยเก็บข้ อมูล
• เขียนโปรแกรมทำซ ้ำด้ วย for ,กำรใช้ for แบบซับซ้ อน ,กำรใช้ for in

ครัง้ ที่ 7

การสร้ าง Method
• โครงสร้ ำง Method
• กำรรับค่ำและกำรส่งค่ำใน Method
• Method ใน Object อื่น

ครัง้ ที่ 8

การใช้ Exception
• ประเภทของ Exception
• กำรใช้ try-catch และ throws
• ส่วนเสริมและกำรใช้ library

*** Course Outline อาจมีการปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสมของนักเรียนในคอร์ สนั้นๆ โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า

