
 
 

หลักสูตร  Basic Java Programming 

ภาพรวมของการเรียน 

หลักสูตรส ำหรับนักเรียนนักศึกษำที่ต้องกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำสู่กำรเรียนทำงด้ำนกำรเขียนโปรแกรม   Java 
Programming ซึ่งโดยปกตินกัเรียน นกัศึกษำมกัมีปัญหำในช่วงเร่ิมต้นศึกษำในชัน้ปีแรกรวมถึงผู้ที่ต้องกำรศึกษำ Java 
Programming  โดยในหลกัสูตรนี ้ผู้ เรียนจะได้เรียนรู้หลกักำรเขียนภำษำ Java Programming  รวมฟังก์ชั่นพืน้ต่ำงๆที่
ควรทรำบเพื่อเป็นกำรต่อยอดไปสู่กำรเขียนภำษำ Java Programming ในขัน้สงูต่อไป 
 
ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน 

หลกัสตูร  28 ชัว่โมง เรียนทัง้สิน้ 8 ครัง้ ( ครัง้ละ 3 ชัว่โมงคร่ึง ) 

พืน้ฐานของผู้ เรียน  
Windows, Internet (ไม่จ ำเป็นต้องเคยเขียนโปรแกรมมำก่อน ) 

โปรแกรมที่ใช้ในการเรียน  
Eclipse IDE (มีโปรแกรมทัง้ใน Windows และ Mac) 

เหมาะส าหรับ 

นกัเรียน นกัศกึษำ ที่ต้องกำรปพูืน้ฐำน Java Programming  ก่อนเร่ิมเรียนในระดบัมหำวิทยำลยั หรือ อำชีวศกึษำ ใน
หลกัสตูรที่มีกำรเรียนด้ำนกำรพฒันำ application ด้วยภำษำ Java  

วิทยากร 
อาจารย์ จุฑามาส สงวนจิตร 
อำจำรย์ประจ ำหลกัสตูร Programming  
อาจารย์ หน่ึงธิดา บุตรครุฑ 
อำจำรย์ประจ ำหลกัสตูร Programming 
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สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคณุทหำรลำดกระบงั  
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สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคณุทหำรลำดกระบงั 

2554-2559 : อำจำรย์แผนกคอมพิวเตอร์ วิทยำลยัเทคโนโลยีสยำมบริหำรธุรกิจ นนทบรีุ  

ปัจจบุนั : บริษัทอินเทลลิเจนท์ เทเลคอมโซลชูัน่ จ ำกดั 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

• ผู้จบหลกัสตูรได้เรียนรู้พืน้ฐำนกำรเขียน Java Programming  

• นกัเรียน นกัศกึษำที่เรียนจบหลกัสตูรจะมีควำมพร้อมที่จะเข้ำเรียนในระดบั มหำวิทยำลยั ในคณะที่มีกำร
เรียนกำรสอน ด้ำนกำรเขียนโปรแกรมด้วย Java Programming  

• ค่ำใช้จ่ำยในกำรสง่บคุลำกรเข้ำฝึกอบรมทำงวิชำชีพของบริษัทหรือห้ำงหุ้นสว่นนิติบุคคล นอกเหนือจำกหกั
ค่ำใช้จ่ำยได้ทัง้หมดแล้ว ยงัได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้อีกร้อยละร้อย ตำมประกำศกระทรวงกำรคลงั 

• ผู้ เรียนสำมำรถเรียนทบทวนซ ำ้ได้ ฟรี 1 ครัง้ ภำยในระยะเวลำ 1 ปี 

• ผู้ผ่ำนกำรอบรมจะได้รับประกำศนียบตัร โดยควำมควบคมุของกระทรวงศกึษำธิกำร 
ค่าอบรม 

รำคำ 9,800 บำท รำคำสทุธิ ไม่มีภำษีมลูค่ำเพิ่ม 
*** เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 8,800 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 
 

Java Programming Basic Course Outline 
ครัง้ท่ี 1 ท าความคุ้นเคยกับ Java  

• ท ำไมต้อง Java และ สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อม 

• สร้ำงโปรแกรมแรกด้วยภำษำ Java 
ครัง้ท่ี 2 โครงสร้างภาษาและค าสั่งของ Java 

• โครงสร้ำงระบบ Object 

• โครงสร้ำงโค้ด 

• กำรตัง้ชื่อตวัแปร 

• กำรเขียน comment และวิธีเขียนโค้ดเร็ว 
ครัง้ท่ี 3 

 

ชนิดของข้อมูล 

• ชนิดตวัแปรและชนิดข้อมลู 

• กำรค ำนวณตวัเลข 
ครัง้ท่ี  4 เงื่อนไข 

• กำรใช้ if ควบคมุทิศทำงกำรท ำงำนของโปรแกรม 

• กำรใช้ else และ else-if 

• กำรใช้ switch ช่วยแทนกำรใช้ if 
 
 
 



 
 

ครัง้ท่ี  5-6 ค าสั่งช่วยในการท าซ า้ 

• เขียนโปรแกรมท ำซ ำ้ด้วย while 

• ข้อแตกต่ำงของ while กบั do-while 

• กำรใช้ array ช่วยเก็บข้อมลู 

• เขียนโปรแกรมท ำซ ำ้ด้วย for ,กำรใช้ for แบบซบัซ้อน ,กำรใช้ for in 
 

ครัง้ท่ี  7 การสร้าง Method 

• โครงสร้ำง Method 

• กำรรับค่ำและกำรสง่ค่ำใน Method 

• Method ใน Object อ่ืน 
 

ครัง้ท่ี  8 การใช้ Exception 

• ประเภทของ Exception 

• กำรใช้ try-catch และ throws 

• สว่นเสริมและกำรใช้ library 
*** Course Outline อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของนักเรียนในคอร์สนั้นๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 


