
 
 

 
  

หลักสูตร  C++ Basic 

ภาพรวมของการเรียน 

หลกัสตูรที่เรียนรูเ้ทคนิคการเขียนโปรแกรมในรูปแบบของภาษา C++ ตัง้แต่ระดบัพืน้ฐาน จนสามารถเขียน
โปรแกรมไดใ้นระดบัสงู และ ดว้ยความสามารถของ C++ ที่สามารถพฒันาโปรแกรมแบบ OOP (Object-Oriented 
Programming) ท าใหอ้อกแบบ และแกไ้ขปัญหาของโปรแกรมไดอ้ย่างมีหลกัการ ความมีเอกลกัษณใ์นตวัภาษาC++ 
ความสามารถ และ ความรวดเรว็สงู C++ จึงเป็นภาษาที่ไดเ้ปรียบ ส าหรบัผูท้ี่ตอ้งการจรงิจงักบัการเขียนโปรแกรม ดว้ย
ความรู ้C++ ท่านสามารถต่อยอดเรียนรูเ้ขา้ใจภาษาอ่ืนไดง้่าย และ รวดเรว็ยิ่งขึน้ 

ระยะเวลาทีใ่ช้ในการเรียน 

หลกัสตูร 35 ชั่วโมง เรียนทัง้สิน้ 10 ครัง้ ( ครัง้ละ 3 ชั่วโมงครึง่ ) 

พืน้ฐานของผู้เรียน  
มีความรูก้ารเขียนโปรแกรมเบือ้งตน้ 

โปรแกรมทีใ่ช้ในการเรียน  
Visual C++ Express Edition 

ค าแนะน าจากอาจารย ์คอรส์นีนั้กเรียนจะได้อะไรบ้าง ?  
" ส าหรบัผูท้ี่ตอ้งการเป็น Programmer แนะน าใหเ้ริ่มตน้เขียนโปรแกรมควรเริ่มจากหลกัสตูร C++ เนือ้หาที่ไดจ้ะเรียนรู้
จะเริ่มตน้จาก พืน้ฐานของการเขียนโปรแกรม และการใชเ้ครื่องมือส าหรบัพฒันาโปรแกรมเทคนิคการเขียนโปรแกรม
จนถึงใหผู้เ้รียนสามารถพฒันา โปรแกรมแบบ OOP (Object-Oriented Programming) ดว้ยภาษา C++ " 
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C++ BASIC 
คร้ังที ่1 Part One: Introduction 

เร่ิมต้นพืน้ฐานของการเขียนโปรแกรม และการใช้เคร่ืองมือส าหรับพัฒนาโปรแกรม
ภาษา C++ 

• ภาพรวมของ C++ 

• เริ่มตน้ดว้ย Microsoft Visual C++ Express Edition 

•  Assemblers, Interpreters และ หลกัการท างานของ Compiler 

• การเขียน Comment และ รูปแบบวิธีการเขียน C++ รูจ้กัชนิดของขอ้มลู, ตวัแปร, 
ค าสั่งเบือ้งตน้ 

• การรบัขอ้มลู และ แสดงค่าออกทางจอภาพ 
คร้ังที ่2-3 Part Two: The C++ Language  

เรียนรู้การเขียนโปรแกรมตามแบบฉบับภาษา C++, การ Debug และ ตรวจสอบการ
ท างานของโปรแกรม 

• การแปลงชนิดของขอ้มลู 

• วิธีการเขียนโปรแกรมแบบ Structured Programming 

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

• การเรียกใชค้ าสั่งซ  า้ๆ Loop Structures (while, do/while, for)  

• การก าหนดค่า และ ใชเ้ครื่องหมายต่างๆ ทางคณิต และ ตรรกะ 
คร้ังที ่4-5 

 

Part Three: Modular Programming with Functions  
เรียนรู้วิธีการแบ่งโปรแกรมออกเป็นส่วนๆ และ การใช้งานฟังชั่น 

• การเขียน function รูปแบบต่างๆ 

• การเขียน pointer 

• การก าหนดขอบเขตต่างๆของตวัแปร และ function ใน C++ 
 
 

คร้ังที ่ 6 Arrays เรียนรู้วิธีการใช้งานอาเรย ์
• แนวคิดของ Arrays กบั ต าแหน่งต่างๆในหน่วยความจ า 

• การประกาศ และ ก าหนดค่าเริ่มตน้ใหก้บั Array 



 
 

 
  

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

• Storage class และ scope of array variables  

• สง่ array ไปเป็น Argument เพื่อใชใ้น functions 

• การเรียงล าดบัขอ้มลูใน Array และ คน้หาขอ้มลูใน Array 

•  รูจ้กัและเรียกใช ้Enumeration Types ,การใชง้าน Array หลายมิติ 
คร้ังที ่ 7 Character handling functions (cctype)  

การจัดการตัวอักษรในคอลโซลแอพพลิเคชั่น 

• แปลงขอ้ความใหอ้ยู่ในรูปแบบต่างๆ 

•  รูจ้กัวิธีการน าขอ้มลูเขา้ และ ออกดว้ย I/O stream 

• ใชง้าน Function ต่างๆที่เก่ียวกบั Input และ output (Iostream)  

• การจดัการขอ้มลูเขา้ออกดว้ย I/O manipulation functions (Iomanip) 
คร้ังที ่ 8 Introduction to File Processing  

การเขียน และ อ่านไฟลรู์ปแบบต่างๆ 

• รูจ้กัและเลือกใชง้าน Text file และ Binary File 

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

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วย C++ การสร้างคลาสและวัตถุ 
• แนวคิดของ Object Oriented Programming 

• รูจ้กั Class และ Object 

• การน าไปประยกุตใ์ช ้
***หมายเหตุ เน้ือหาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
 


