
 
 

 

หลักสูตร  Advanced Programming with Java 

ภาพรวมของการเรียน 

หลกัสตูรส ำหรับผู้ที่ต้องกำรศกึษำกำรเชียนโปรแกรมในระดบัสงู เพื่อน ำไปใช้ประยกุตใ์ช้ต่อกบัหลำยๆ Framework คอร์สนีจ้ะเน้นไปท่ี
กำรท ำควำมเข้ำใจถงึกำรเขยีนโปรแกรมเชงิ (Object Oriented Programming) วตัถใุนภำษำ Java ซึง่เป็นข้อเด่นของภำษำนี ้รวมถงึ
กำรใช้ Design patterns มำช่วยในกำรแก้ปัญหำในกำรเขยีนโปรแกรม เมื่อผู้ เรียนเข้ำใจกำรท ำงำนของโปรแกรมเชงิวตัถแุล้ว จะ
สำมำรถต่อยอด และเข้ำใจถึงส่ิงต่ำงๆอย่ำงเช่น JSP, Servlet รวมถึง Frameworks ต่ำงๆได้อยำ่งง่ำยดำยในอนำคต 

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน 
หลกัสตูร 28 ชัว่โมง เรียนทัง้สิน้  8 ครัง้ ครัง้ละ 3 ชัว่โมงคร่ึง  

พืน้ฐานของผู้ เรียน  
Windows, Internet, Basic programming in java 

โปรแกรมที่ใช้ในการเรียน  

Eclipse IDE 

วิทยากร 
อำจำรย์ เพ็ชรภมูิ คำเบรียล 

การศึกษา : 
ปริญญำตรี จำก มหำวิทยำลยั เกษตรศำสตร์ สำขำ วิศวกรรมซอฟต์แวร์และควำมรู้ หลกัสตูรนำนำชำติ 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

• ผู้จบหลกัสตูรนีจ้ะมีควำมเข้ำใจในระดบัสงูทำงด้ำนกำรเขียนโปรแกรม 

• ผู้จบหลกัสตูรนีจ้ะมีควำมเข้ำใจในกำรใช้ค ำสัง่ตำ่งๆของจำวำสคริป เพื่อจะน ำไปพฒันำและต่อยอดกบัเขยีนเว็บภำษำอื่นๆอีก
ได้เช่น C#, Javascript เป็นต้น 

• ผู้จบหลกัสตูรนีส้ำมำรถสร้ำงโปรแกรมในภำษำ Java ได้ 

• ค่ำใช้จำ่ยในกำรส่งบคุลำกรเข้ำฝึกอบรมทำงวิชำชีพของบริษัท หรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบคุคล นอกเหนือจำกหกัค่ำใช้จ่ำยได้ทัง้
หมดแล้ว ยงัได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้อกีร้อยละร้อย ตำมประกำศกระทรวงกำรคลงั 



 
 

 

• ผู้ เรียนสำมำรถเรียนทบทวนซ ำ้ได้ ฟรี 1 ครัง้ ภำยในระยะเวลำ 1 ปี 

• ผู้ ผ่ำนกำรอบรมจะได้รับประกำศนียบตัร โดยควำมควบคมุของกระทรวงศกึษำธิกำร 
 

 

ค่าอบรม 

รำคำ 10,800 บำท รำคำสทุธิ ไม่มีภำษีมลูค่ำเพิ่ม 
*** เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 9,800 บาท  
 
วิธีการช าระเงนิ  

1. ช ำระเงินสดด้วยตนเองก่อนวนัเร่ิมอบรมเป็นเวลำ 1สปัดำห์ 
2. โอนเงินเข้ำบญัชี  "บริษัท เน็ตดีไซน์ พำรำกอน จ ำกดั" 

ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ สำขำฟอร์จนูทำวน์  
ประเภทบญัชี กระแสรำยวนั  
เลขที่บญัชี 253-0-02599-9  
(กรุณำสง่รำยละเอียดกำรช ำระค่ำอบรมผ่ำน  
Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign )  

3. สัง่จ่ำยเช็คขีดคร่อมในนำม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พำรำกอน จ ำกดั"   
4. ช ำระผ่ำนบตัรเครดิตได้ที่ เน็ตดีไซน์ ทกุสำขำ 

Cancellation กรณีที่ ท่านมีเหตุจ าเป็นต้องการยกเลิกการส ารองที่ น่ัง โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลาย
ลักษณ์อักษรก่อนวันเร่ิมอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนัน้จะไม่คืนค่าอบรม 

 

 

  



 
 

 

 

Advanced Programming with Java 

ครัง้ที่ 1 Course overview and revise 

• แนะน ำคอร์สวำ่คอร์สนีจ้ะสอนอะไรบ้ำง แล้วจะได้อะไรจำกคอร์สนี ้

• ทบทวนเร่ือง Control flow 

• ทบทวนเร่ือง Logic operators 

•  
ครัง้ที่ 2 Introduction to OOP (Object Oriented Programming) 

• 4 Structures of OOP 

• Classes, Constructor and Encapsulation 

• Attributes คืออะไร 

• Constructor คืออะไร 

• Getter และ Setter 

• Encapsulation คืออะไร 

• Encapsulation ท ำอะไรได้บ้ำง 

• ถำมตอบ เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจทีต่รงกนั 
ครัง้ที่ 3 Continue OOP Composition and Inheritance 

• Composition คืออะไร 

• Composition ท ำงำนอยำ่งไร พร้อมยกตวัอยำ่ง 

• Inheritance คืออะไร 

• Inheritance ท ำงำนอย่ำงไร พร้อมยกตวัอยำ่ง 

• วิธีกำรด ูActual class และกำรสืบทอดหลำยชัน้ Multi level extend 

• ถำมตอบ เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจทีต่รงกนั 



 
 

 

ครัง้ที่  4 Continue OOP Polymorphism และ Abstraction 

• Polymorphism คืออะไร 

• ตวัอยำ่ง Polymorphism ในแบบ Class 

• ตวัอยำ่ง Polymorphism ในแบบ Interface 

• Abstraction คืออะไร มีไว้ท ำอะไร 

• ตวัอยำ่งของ Abstraction 

• ถำมตอบ เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจทีต่รงกนั 
 

ครัง้ที่  5 UML Diagrams 

• UML Diagram คืออะไร ส ำคญัตอ่เรำอยำ่งไร 

• อธิบำยองค์ประกอบของ UML Diagram ท ำควำมรู้จกักบัลกูศร 

• เขียน Diagram จำกโปรแกรมทีม่ีอยู่ให้ 

• เขียน Program จำก Diagram ทีม่ีอยู่ให้ 
ครัง้ที่ 6 Array และ List การท า Autoboxing และ Unboxing 

• Array คืออะไร น ำมำประยกุตใ์ช้ได้อย่ำงไร 

• List คืออะไร น ำมำประยกุต์ใช้ได้อย่ำงไร 

• Map และ HashMap น ำมำประยกุตใ์ช้ได้อยำ่งไร 

• ตวัอยำ่งกำรเลือกใช้ ArrayList List หรือ Map HashMap 

• Autoboxing คืออะไร มีประโยชน์อย่ำงไร 

• ตวัอยำ่งกำรท ำ Autoboxing 

• Unboxing คืออะไร มีประโยชน์อย่ำงไร 

• ตวัอยำ่งกำรท ำ Unboxing 

• ถำมตอบ เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจทีต่รงกนั 
ครัง้ที่ 7 Design Patterns 

• Design Patterns คืออะไร มีไว้ท ำอะไร 

• ตวัอยำ่งปัญหำและกำรใช้ Design Patterns เข้ำมำแก้ไข 

• ถำมตอบ เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจทีต่รงกนั 
 



 
 

 

ครัง้ที่ 8 Final Project 

• ให้นกัเรียนท ำโปรเจค็ ที่ต้องใช้ควำมรู้ทัง้หมดทีเ่รียนมำดงัต่อไปนี ้เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจที่ถกูต้อง
เก่ียวกบักำรเขยีนโปรแกรมเชิงวตัถ ุและกำรน ำ Design Patterns เข้ำมำช่วยใช้ 
Encapsulation 
Inheritance 
Polymorphism 
Abstraction 
Autoboxing and Unboxing 
List and Map 
UML Diagram 
Design Patterns 

***หมายเหตุ รอบเรียน อำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
 


