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หลักสูตร Python Basic 
 

Python นบัเป็นภาษาทีม่คีวามส าคญัเป็นอย่างยิง่ในยคุปัจจุบนั ดว้ยความสามารถ
ของตวัภาษาทีม่คีวามหลากหลายครอบคลุม ไม่วา่จะเป็นการน ามาพฒันา Web 
Application, Desktop App, IOT , AI , Machine learning เป็นภาษาทีม่คีวาม
ตอ้งการในตลาดการพฒันาซอฟแวรอ์ย่างสงู ตวัภาษาเองเหมาะส าหรบัผูเ้ริม่ตน้

ในสายงานการเขยีนโปรแกรม รูปแบบภาษาท าความเขา้ใจง่าย เรนีนรูไ้ดเ้รว็ มนัจงึเป็นภาษาทีถู่กน ามาใชใ้นการ
เรยีนการสอนในสถาบนัการศกึษาทัว่ไป 
 

ในหลกัสูตรนี้จะเป็นการปพูืน้ฐานใหก้บัผูเ้ริม่ตน้ในสายงานโปรแกรมมิง่ ผูเ้ขา้อบรมจะไดเ้รยีนรูแ้นวทาง 
เรยีนรูโ้ครงสรา้งของภาษาอยา่งถูกตอ้ง รวดเรว็ และน าไปปรบัใชไ้ดท้นัท ีด าเนินการสอนโดยวทิยากรผูม้คีวาม
เชีย่วชาญและมผีลงานการพฒันาโปรแกรมมิง่มาอยา่งยาวนาน ดงันัน้ผูเ้รยีนจะสามารถเกบ็เกีย่วประสบการณ์จาก
ผูส้อน และไดแ้นวทางแนวคดิทีถู่กตอ้งในการพฒันาโปรแกรมดว้ย ภาษา Python เพื่อน าไปต่อยอดในงานต่อไป 

 

วัตถุประสงค์: 

o เพื่อใหเ้ขา้ใจภาษา Python ตัง้แต่เริม่ตน้ 
o เขา้ใจโครงสรา้งของภาษาไดอ้ย่างถ่องแท ้
o เรยีนรูก้ารน า Python ไปพฒันา Web Application 
o เรยีนรูแ้นวทางการน า Python ไปใชใ้นงานค านวณ 
o เรยีนรูก้ารน าไปประยุกตพ์ฒันาในงานจรงิตอ่ไป 

กลุ่มเปา้หมาย: 

o โปรแกรมเมอรแ์ละผูดู้แลระบบ 
o ฝ่ายไอท ีผูดู้แลและพฒันาระบบขององคก์ร 
o ครู-อาจารย ์
o นกัเรยีน-นกัศกึษา 
o ผูส้นใจทัว่ไป 
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ความรู้พืน้ฐาน: 

o ใชง้านคอมพวิเตอรพ์ืน้ฐาน เพิม่ ลบ แกไ้ข ไฟลไ์ด ้
o ใชง้านอนิเตอรเ์น็ตและสบืคน้ขอ้มูลได ้

ระยะเวลาในการอบรม: 

o 12 ชัว่โมง (2 วนั) 

ราคาคอร์สอบรม: 

o 4,500 บาท 

วิทยากรผูส้อน: 

o อาจารยส์ามติร โกยม และทมีงาน 

คอรส์ทีค่วรอบรมก่อนหน้า: 

o ไม่ม ี

คอรส์ต่อเนือ่งที่แนะน า: 

o หลกัสูตร Python Advanced 
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เนื้อหาการอบรม: 

ทดสอบก่อนเรียน (Python Pretest) 

o ท าแบบทดสอบกอ่นเรยีนแบบออนไลน์ 

Module 1 แนะน ำภำษำ Python (Overview) 

o ท าไมภาษา Python ถงึเหมาะกบัการเริม่ตน้ 
o คุณสมบตัเิด่น / ดอ้ย ของภาษา Python 

Module 2 กำรเตรียมเครื่องมือและสภำพแวดล้อม 

o การเลอืกเวอรช์ ัน่ของ Python พรอ้มการตดิตัง้ลงเครื่องคอมพวิเตอรผ์ูเ้รยีน 
o แนะน าการตดิตัง้ Python 2 Version ในเครื่องเดยีวกนั 
o การตดิตัง้เครื่องมอืส าหรบัการเขยีนโปรแกรม (Editor) โดยใช ้PyCharm  
o การตัง้ค่าและ Configuration เครื่องมอืกอ่นเริม่ใชง้าน  

Module 3 พืน้ฐำนภำษำ Python  

o โครงสรา้งการเขยีนโปรแกรมภาษาไพธอน 
o ตวัแปร การก าหนดค่าและชนดิขอ้มูล 
o นิพจน์ ตวัด าเนินการ และตวัถูกด าเนินการ 
o เงื่อนไข การตดัสนิใจ การควบคมุทศิทาง และการท าซ ้า 

Module 4 รู้จกัฟังกช์นั (function) และกำรสร้ำงฟังกช์นัใช้งำน  

o แนวทางการสรา้งฟังกช์นัในภาษา Python 
o รูปแบบการสรา้งฟังกช์นัทีม่กีารรบัค่าแบบต่าง ๆ  
o การน าฟังกช์นัไปใชง้าน 
o การก าหนดขอบเขตของตวัแปรในฟังกช์นั   
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Module 5 โมดลูและแพค็เกจ (Modules and Packages) ใน Python  

o แนะน าการสรา้งโมดูล (module) ใน Python เบือ้งตน้ 
o การเรยีกใชง้านโมดูล (module) ใน Python แบบต่างๆ  
o แพค็เกจ (Packages) และการใชง้านใน Python 
o การน า Package จากภายนอกมาใชง้านร่วมดว้ย   

Module 6 กำรจดักำรแฟ้ม (file) ข้อมูลใน Python 

o การสรา้งและลบแฟ้มขอ้มูลใน Python 
o การเปิดอ่านไฟลข์อ้มูลประเภท Text file ใน Python 
o การอ่านไฟลข์อ้มูล text file แบบระบุบรรทดัและแบบทัง้ไฟลใ์น Python 

Module 7 กำรเขียนโปรแกรมเชิงวตัถใุนภำษำ Python (OOP in Python) 

o แนวคดิการสรา้งโปรแกรมเชงิวตัถุใน python (oop) 
o การสรา้งคลาส (Creating class) ใน python 
o การสรา้ง object และเรยีกใชง้าน 
o การสบืทอดของ class และคุณสมบตัอิื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

Module 8 กำรจดักำรข้อผิดพลำดของโปรแกรมใน Python 

o แนวทางการจดัการขอ้ผดิพลาดในโปรแกรม 
o การใชง้านโปรแกรม Pycharm เพื่อตรวจสอบขอ้ผดิพลาด 
o การ debug ผา่นโปรแกรม Pycharm 
o ทดสอบโปรแกรมตวัอยา่งเมือ่เกดิขอ้ผดิพลาดและการตรวจเชค็ 

Module 9 กำรเขียน Python ติดต่อฐำนข้อมูล 

o ตดิตัง้ฐานขอ้มูล MySQL หรอื PostgreSQL 
o ลง Driver ส าหรบั MySQL หรอื PostgresSQL 
o การตดิตัง้ Module เชือ่มต่อฐานขอ้มูล 
o การเขยีนโปรแกรมเชือ่มตอ่ฐานมูลใน Python 
o ทดสอบเรยีกขอ้มูลมาแสดงผลใน Console 
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Module 10 กำรใช้งำน Git Version control ใน Python 

o ตดิตัง้โปรแกรม git 
o การ Clone Project Python จากภายนอกมาใชง้านผา่นโปรแกรม git 
o การ Clone module ของ Python มาใชง้าน 
o การใชง้านค าสัง่ git เบือ้งตน้เพื่อท าการเกบ็ประวตั ิ
o ทดสอบแชรโ์ปรเจก็ตง์านร่วมกนัผา่นโปรแรม git 

Module 11 Python GUI 

o การเรยีกใช ้Module สรา้ง UI 
o การสรา้ง UI แบบง่ายๆ  
o การส่งคา่ รบัค่าจากฟอรม์ใน Python GUI 

แบบทดสอบหลงัเรียน (Python Posttest) 

o ท าแบบทดสอบหลงัเรยีนแบบออนไลน์ 


