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GPL001 : การพฒันาการเขยีนโคด้ดว้ยภาษา GoLang 

 
หลกัการและเหตผุล : 

         Go เป็นตวัเลอืกทีย่อดเยีย่มส าหรับภาษาทีพั่ฒนาขึน้โดยบคุคลเดยีวกนับางคนทีส่รา้งภาษา C, Unix และ 
UTF-8 ซึง่เป็นผลงานทีม่อีทิธพิลมากทีส่ดุตอ่วทิยาการคอมพวิเตอร ์Robert Griesemer, Rob Pike และ Ken 

Thompson ซึง่สรา้ง Go เป็นภาษาทีท่นัสมัยทีใ่ชห้ลายคอรไ์ดอ้ย่างงา่ยดาย, ใชก้ารท างานพรอ้มกนัไดง้า่ย, ท างานใน

สภาพแวดลอ้มแบบกระจายไดง้า่ย, และอนุญาตใหโ้ปรแกรมเมอรเ์ขยีนโปรแกรม - มันมคีวามคลอ่งตัวและใชง้านง่าย  

Go ถกูสรา้งขึน้โดยผูท้รงคณุวฒุดิา้นวทิยาการคอมพวิเตอรท์ีด่ทีีส่ดุคนหนึง่ถา้ไมใ่ช ่บรษัิท วศิวกรรมซอฟตแ์วร์

ทีด่ทีีส่ดุทีม่อียู ่– Google มาเรยีนรูเ้กีย่วกบัภาษาการเขยีนโปรแกรมทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุทีเ่คยสรา้ง และมาเริม่ตน้สรา้ง
ซอฟตแ์วรแ์ละแอพทัง้หมดของคณุไปจรงิๆกนักับภาษานี้ 

วตัถปุระสงค ์: 

 เพือ่ใหเ้ขา้ใจเกีย่วกบัภาษา Go 

 เขา้ใจเกีย่วกบัวธิกีารเขยีนโปรแกรม 

 เรยีนรูเ้กีย่วกับการเขยีนโปรแกรมดว้ยภาษา Go 

 
ความรูพ้ ืน้ฐาน : 

 หลกัสตูรนีเ้หมาะส าหรับผูเ้ริม่ตน้และนักพัฒนาทีม่ปีระสบการณ์ หลกัสตูรนีเ้ต็มไปดว้ยตวัอย่างแบบฝึกหัด

ภาคปฏบิตัวิธิแีกปั้ญหาแบบฝึกหัดภาคปฏบิัตแิละแหลง่ขอ้มลูตวัอยา่ง 
 

หลกัสตูรนีเ้หมาะส าหรบั : 
 ผูเ้ริม่ตน้เขยีนโปรแกรม และนักพัฒนาระบบทีม่ปีระสทิธภิาพ ผูท้ีต่อ้งการเตบิเต็มความรูด้า้นการเขยีนโปรแกรม 

 

หลกัสตูรตอ่เนือ่ง : 

 โปรแกรมภาษาคอมพวิเตอรต์า่งๆ 

 
เนือ้หาหลกัสูตร : 

1. แนะน าเกีย่วกบัโปรแกรม GoLang 

2. การจัดเตรยีมสภาพแวดลอ้มในการพัฒนา 

3. รูเ้กีย่วกับตวัแปร ชนดิ คา่ และออปเจค 

4. พืน้ฐานการเขยีนโปรแกรม 

- ชนดิตวัแปรตา่งๆทีเ่ป็นตัวเลข สตรงิ คา่คงที ่บติ 

5. การเขยีนโปรแกรมควบคมุโฟลว ์

- การเขยีน Loop และเงือ่นไข 

- การเขยีน Loop ซอ้น Loop 

- การใช ้For Statement 

- การใช ้Break & Continue 

- การใชเ้งือ่นไข if statement 

- การใชเ้งือ่นไข if, else if, else 

- การใช ้Switch statement 

- การก าหนดเงือ่นไขกับ Logic ตา่งๆ 

6. การจัดการกลุม่ขอ้มลู 

- การใช ้Array 

- การใช ้Slice และการเพิม่ ลบ จัดท า  

- การใช ้Multi-dimensional slice 

- การใช ้Map และการก าหนดชว่ง ลบ 

7. การใช ้Structs 

8. การเขยีนฟังกช์นั 

9. การใช ้Pointers 

10. การเขยีนแอพพลเิคชนั 

11. การเขยีนเพือ่ใหท้ างานพรอ้มกัน 
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12. การใชง้าน Channels 

13. การจัดการขอ้ผดิพลาด (Error handling 

14. การเขยีนเอกสาร 

15. การทดสอบ และการวดัผล 

16. การใช ้Farewell 

วทิยากร : 

 

อาจารยข์จร  สนิอภริมยส์ราญ 
 วทิยากรประจ าสถาบนัพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต 

 Microsoft Certified Technology Specialist 

 Microsoft Certified System Engineer: Security 

 Microsoft Certified System Administration: Messaging 

 Microsoft Certified Professional 

 Microsoft Certified Trainer 

 Microsoft Certified IT Professional 

 Microsoft Certified Database Administration 

 ITIL Foundation V2 & V3, Comtia Security+ 

 
จ านวนช ัว่โมงในการฝึกอบรม : 5 วนั (30 ชัว่โมง) 

 
ก าหนดการอบรม : ตามตารางปฏทินิอบรมประจ าปี http://www.nstdaacademy.com/trainingprogram 

 

ชว่งเวลาฝึกอบรม: 9.00 - 16.00 น. 
 

คา่ลงทะเบยีนอบรม : ทา่นละ 15,000 บาท (ราคารวมภาษีมลูคา่เพิม่แลว้) 
** สถาบนัฯ เป็นหน่วยงานราชการ จงึไมอ่ยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งถูกหักภาษี ณ ทีจ่่าย  

 

สถานทีฝึ่กอบรม : 
         สถาบนัพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต 

          เลขที ่73/1 อาคารส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) ชัน้ 6 
          ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 

 
วธิกีารการส ารองทีน่ ัง่ : 

          ตดิตอ่ส ารองทีน่ั่งลว่งหนา้ ในวนั-เวลาราชการ 

          โทรศพัท:์ 0 2644 8150 ตอ่ 81886, 81887 
          โทรสาร: 0 2644 8110 

          Website: www.NSTDAacademy.com 

          E-mail:  

 

http://www.nstdaacademy.com/trainingprogram
mailto:training@nstda.or.th

