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หมวดหมู: Python Technology > Python Programming
คําแนะนําหลักสุตร : หลักสูตรนี้ เนนเรื่องแนวคิดการเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งงานคอมพิวเตอร หลัก
ภาษาและไวยากรณ ข องภาษา Python เหมาะสํ า หรั บ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา วิ ศ วกร นั ก พั ฒ นา
ซอฟตแวร หรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการเขียนโปรแกรมหรือพัฒนาซอฟตแวร ไมวาผูเขา
อบรมเคยมีประสบการณการเขียนโปรแกรมดวยภาษาอื่นๆ มากอน หรืออยูในชวงเริ่มตนศึกษาการ
เขียนโปรแกรมเปนครั้งแรก หลังจากผานหลักสูตรนี้ผูเขาอบรมจะไดเรียนรูแนวคิดการเขี ยน
โปรแกรมเพื่อสั่งงานคอมพิวเตอร หลักภาษาและไวยากรณของภาษา Python เวอรชั่น 3.x รวมถึง
กระบวนทัศนการเขียนโปรแกรมเชน Object-oriented programming (OOP) และ Functional
programming เพื่อสามารถนําไปใชงานจริงได
จํานวนชั่วโมง: 18 ชั่วโมง
วัตถุประสงค
 ผูอบรมมีความเขาใจหลักการเขียนโปรแกรม เพื่อสั่งงานคอมพิวเตอรได
 ผูอบรมมีความเขาใจหลักการพัฒนาซอฟตแวรได
 ผูอบรมมีความเขาใจหลักภาษาและไวยากรณของภาษา Python ได
 ผูอบรมมีทักษะการเขียนโปรแกรมประยุกตเพื่อใชงานทางธุรกิจได
หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ
 นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา วิ ศ วกร นั ก พั ฒ นาซอฟต แ วร หรื อ บุ ค คลทั ่ ว ไปที ่ ส นใจการเขี ย น
โปรแกรมคอมพิวเตอร
 ผูที่ตองการเรียนรูหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษา Python
 ผูที่ตองการเรียนรูภาษา Python เพื่อตอยอดในงานทางดาน Data science ในอนาคต
ความตองการของระบบ
 CPU : Core i5,i7 OR Faster
 RAM : 4 GB Minimum (8 GB Recommended)
 Storage : 500 GB hard disks 7200 RPM SATA
 OS : Windows 8 and later, Mac OS X 10.6 and later, and Ubuntu 16.10 and later
 JupyterLab
หัวขอการฝกอบรม
วันที่ 1 – เชา
9:00 น.-12:00 น.
1. ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม
 การติดตั้งภาษาโปรแกรม Python เพื่อใชงาน
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 การติดตั้ง JupyterLab เพื่อใชงาน
 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม
 แนะนําภาษา Python
 การใชงาน JupyterLab เบื้องตน
2. หลักภาษาและไวยกรณ์ท่วั ของภาษา Python
 Operators
 Variables
 Data types
 Expressions
 Statements
วันที่ 1 – บาย
3. การสร้างและใช้งานตัวแปรข้อความ (String)
4. การเขียนคําสั่งเกี่ยวกับทางเลือก
 if … else และ if … elif … else
5. การเขียนคําสั่งวนลูป
 For loops
 While loops
 Enumerating iterators
 Continue break and else

13:00 น.-16:00 น.

วันที่ 2 – เชา
6. โครงสร้างข้อมู ลในภาษาโปรแกรม Python
 List
 Tuple
 Dictionary
 Set
7. การสร้างและใช้งานฟั งก์ช่ั น (Function)
8. ทําความรู ้จักขอบเขตตัวแปร

9:00 น.-12:00 น.

วันที่ 2 –บาย
9. การดักจับและตรวจสอบข้อผิดพลาดต่างๆ
 Bug

13:00 น.-16:00 น.
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 Error Types
 Debugging
 Exceptions
10. การเขียน Unit Testing เบื้องต้น
 Unit Testing Fundamental
 Unittest
วันที่ 3 – เชา
11. การสร้างและใช้งานโมดูล (Modules)
 Python Standard Library
 Modules
 Packages
12. Module 12. การอ่านและเขียนไฟล์
 Text
 CSV (Comma-Separated Values)
 JSON (JavaScript Object Notation)
 Excel
 XML
วันที่ 3 –บาย
13. การเขียนโปรแกรมเชื่ อมต่อฐานข้อมู ล
 SQLite
14. การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษาโปรแกรม Python และ Django
15. กรณีศึกษาและการประยุ กต์ใช้งาน
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9:00 น.-12:00 น.

13:00 น.-16:00 น.

