
 
 

หลักสูตร  C++ Basic 

ภาพรวมของการเรียน 

หลกัสตูรที่เรียนรู้เทคนิคการเขียนโปรแกรมในรูปแบบของภาษา C++ ตัง้แต่ระดบัพืน้ฐาน จนสามารถเขียนโปรแกรมได้ใน
ระดบัสงู และ ด้วยความสามารถของ C++ ที่สามารถพฒันาโปรแกรมแบบ OOP (Object-Oriented Programming) ท า
ให้ออกแบบ และแก้ไขปัญหาของโปรแกรมได้อย่างมีหลกัการ ความมีเอกลกัษณ์ในตวัภาษาC++ ความสามารถ และ 
ความรวดเร็วสงู C++ จึงเป็นภาษาที่ได้เปรียบ ส าหรับผู้ที่ต้องการจริงจงักบัการเขียนโปรแกรม ด้วยความรู้ C++ ท่าน
สามารถต่อยอดเรียนรู้เข้าใจภาษาอ่ืนได้ง่าย และ รวดเร็วยิ่งขึน้ 

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน 

หลกัสตูร 35 ชัว่โมง เรียนทัง้สิน้ 10 ครัง้ ( ครัง้ละ 3 ชัว่โมงคร่ึง ) 

พืน้ฐานของผู้ เรียน  
มีความรู้การเขียนโปรแกรมเบือ้งต้น 

โปรแกรมที่ใช้ในการเรียน  
Visual C++ Express Edition 

ค าแนะน าจากอาจารย์ คอร์สนีนั้กเรียนจะได้อะไรบ้าง ?  
" ส าหรับผู้ที่ต้องการเป็น Programmer แนะน าให้เร่ิมต้นเขียนโปรแกรมควรเร่ิมจากหลกัสตูร C++ เนือ้หาที่ได้จะเรียนรู้
จะเร่ิมต้นจาก พืน้ฐานของการเขียนโปรแกรม และการใช้เคร่ืองมือส าหรับพฒันาโปรแกรมเทคนิคการเขียนโปรแกรม
จนถึงให้ผู้ เรียนสามารถพฒันา โปรแกรมแบบ OOP (Object-Oriented Programming) ด้วยภาษา C++ " 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 

• ได้เรียนรู้เทคนิคการเขียนโปรแกรมภาษา C++  

• สามารถพฒันาโปรแกรมแบบ OOP (Object-Oriented Programming) ด้วยภาษา C++ 

• ค่าใช้จ่ายในการสง่บคุลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล นอกเหนือจากหกั
ค่าใช้จ่ายได้ทัง้หมดแล้ว ยงัได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละร้อย ตามประกาศกระทรวงการคลงั  

• ผู้ เรียนสามารถเรียนทบทวนซ า้ได้ ฟรี 1 ครัง้ ภายในระยะเวลา 1 ปี 

• ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบตัร โดยความควบคมุของกระทรวงศกึษาธิการ 
ค่าอบรม 

ค่าธรรมเนียมการเรียน 10,800 บาท ราคาสทุธิ ไม่มีภาษีมลูค่าเพิ่ม 

*** เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 9,800 บาท 
 
วิธีการช าระเงนิ  

1. ช าระเงินสดด้วยตนเองก่อนวนัเร่ิมอบรมเป็นเวลา 1สปัดาห์ 
2. โอนเงินเข้าบญัชี  "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จ ากดั" 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา สาขาฟอร์จนูทาวน์  
ประเภทบญัชี กระแสรายวนั  
เลขที่บญัชี 253-0-02599-9  
(กรุณาสง่รายละเอียดการช าระค่าอบรมผ่าน  
Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign )  

3. สัง่จ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จ ากดั"   
4. ช าระผ่านบตัรเครดิตได้ที่ เน็ตดีไซน์ ทกุสาขา 

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจ าเป็นต้องการยกเลิกการส ารองท่ีน่ัง โปรดแจ้งลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์
อกัษรก่อนวนัเร่ิมอบรมอย่างน้อย 7 วนั มิฉะนัน้จะไม่คืนค่าอบรม  



 
 

C++ BASIC 
ครัง้ท่ี 1 Part One: Introduction 

เร่ิมต้นพืน้ฐานของการเขียนโปรแกรม และการใช้เคร่ืองมือส าหรับพัฒนาโปรแกรม
ภาษา C++ 

• ภาพรวมของ C++ 

• เร่ิมต้นด้วย Microsoft Visual C++ Express Edition 

•  Assemblers, Interpreters และ หลกัการท างานของ Compiler 

• การเขียน Comment และ รูปแบบวิธีการเขียน C++ รู้จกัชนิดของข้อมลู, ตวัแปร, 
ค าสัง่เบือ้งต้น 

• การรับข้อมลู และ แสดงค่าออกทางจอภาพ 
ครัง้ท่ี 2-3 Part Two: The C++ Language  

เรียนรู้การเขียนโปรแกรมตามแบบฉบับภาษา C++, การ Debug และ ตรวจสอบการ
ท างานของโปรแกรม 

• การแปลงชนิดของข้อมลู 

• วิธีการเขียนโปรแกรมแบบ Structured Programming 

• การเรียกใช้เงื่อนไข Selection Structures (if, if/else, switch)  

• การเรียกใช้ค าสัง่ซ า้ๆ Loop Structures (while, do/while, for)  

• การก าหนดค่า และ ใช้เคร่ืองหมายต่างๆ ทางคณิต และ ตรรกะ 
ครัง้ท่ี 4-5 

 

Part Three: Modular Programming with Functions  
เรียนรู้วิธีการแบ่งโปรแกรมออกเป็นส่วนๆ และ การใช้งานฟังชั่น 

• การเขียน function รูปแบบต่างๆ 

• การเขียน pointer 

• การก าหนดขอบเขตต่างๆของตวัแปร และ function ใน C++ 
 
 



 
 

ครัง้ท่ี  6 Arrays เรียนรู้วิธีการใช้งานอาเรย์ 
• แนวคิดของ Arrays กบั ต าแหน่งต่างๆในหน่วยความจ า 

• การประกาศ และ ก าหนดค่าเร่ิมต้นให้กบั Array 

• ข้อความ String หรือ array of characters กบั (Null terminated strings)  

• Storage class และ scope of array variables  

• สง่ array ไปเป็น Argument เพื่อใช้ใน functions 

• การเรียงล าดบัข้อมลูใน Array และ ค้นหาข้อมลูใน Array 

•  รู้จกัและเรียกใช้ Enumeration Types ,การใช้งาน Array หลายมิติ 
ครัง้ท่ี  7 Character handling functions (cctype)  

การจัดการตัวอักษรในคอลโซลแอพพลิเคชั่น 

• แปลงข้อความให้อยู่ในรูปแบบต่างๆ 

•  รู้จกัวิธีการน าข้อมลูเข้า และ ออกด้วย I/O stream 

• ใช้งาน Function ต่างๆที่เก่ียวกบั Input และ output (Iostream)  

• การจดัการข้อมลูเข้าออกด้วย I/O manipulation functions (Iomanip) 
ครัง้ท่ี  8 Introduction to File Processing  

การเขียน และ อ่านไฟล์รูปแบบต่างๆ 

• รู้จกัและเลือกใช้งาน Text file และ Binary File 

•  เปิด และ ปิด File ,อ่าน และ เขียน File 
ครัง้ท่ี  9-10 Introduction to Object Based Concepts  

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วย C++ การสร้างคลาสและวัตถุ 
• แนวคิดของ Object Oriented Programming 

• รู้จกั Class และ Object 

• การน าไปประยกุต์ใช้ 
***หมายเหตุ เน้ือหาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
 


