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JAV010 : JAVA Servlet and JSP for Web Programming (J2EE) Level I - Basic Web Application: 
การพฒันาภาษา JAVA Web Application ทีท่ างานบน Server ระดบัที ่1 - การสรา้ง Web Application 

เบือ้งตน้ 
 

หลกัการและเหตผุล : 
          การท างานของ Web Server ตอ้งอาศยัการท างานในลกัษณะของ CGI หรอื Java Servlet และ ASP หรอื JSP 

เพือ่ชว่ยใหก้ารท างานในลักษณะ Server Side Application สามารถงานไดอ้ย่างด ีและยังสามารถน าไปใชง้านร่วมกบั 

การท างานในลักษณะอืน่ได ้
 

วตัถปุระสงค ์: 
 มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัใชง้านภาษา JSP และ Java Servlet 

 สามารถเขยีนภาษา JSP และ Java Servlet 

 สามารถเขยีน Script ในลกัษณะตา่ง ๆ เพือ่ควบคมุการท างาน 
 

หลกัสตูรนีเ้หมาะส าหรบั : 
 โปรแกรมเมอร,์ นักวเิคราะหร์ะบบ หรอืผูท้ีด่แูลระบบงาน ทีม่คีวามรู ้Java Programming และ RDBMS มาแลว้ 

 

ความรูพ้ ืน้ฐาน : 
 มคีวามรูค้วามเขา้ใจในการใชง้านโปรแกรม Windows 95/98/ME/XP/2000 

 มคีวามเขา้ใจในการเขยีนโปรแกรม Java 

 มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการเขยีนภาษา HTML 
 

หลกัสตูรตอ่เนือ่ง/เกีย่วเนือ่ง : 
 Advanced JAVA Servlet and JSP for Web Application Development (J2EE) Level II – Advanced Web 

Application 
 

เนือ้หาหลกัสูตร : 

 ความเขา้ใจเกีย่วกบั Servlet และ JSP 

 ความเขา้ใจเกีย่วกบั Server / Client 

 ความเขา้ใจเกีย่วกบั Request 

 การท างานกบั HTTP Header 

 ลกัษณะการท างานของ Servlet Structure and Lifecycle 

 การใชง้าน Servlets 

 การตรวจสอบขอ้ผดิพลาด Debugging Servlets 

 การ Creating, Deploying and Executing Servlet/JSP 

 การท างานกบั Servlet Request 

 การท างานกบั Servlet Response 

 การท างานกบั HTTP Response 

 การใชง้าน HTTP Status Codes and Headers 

 การใชง้าน Servlet SessionTracking 

 ความเขา้ใจเกีย่ว JSP 

 การเขยีนสว่นประกอบของ JSP 

 การใชง้าน JSP 

 การใชง้าน JSP debugging and Error Handling 

 การใชง้าน JSP Scripting/Page Directive 

 ประเภทของ Script Elements ตา่ง ๆ 

 Expressions 

 Script lets 

 Declarations 

 Common directives 

 Implicit objects 

 Different Scopes and Application 

 Custom JSP Tag Libraries 

 Components 

 การท างานร่วมกบัระบบฐานขอ้มลู 

 การท างานดว้ย Query Database Efficiently From Servlet 

 การใชง้าน Using Servlets และ JSP 
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วทิยากร : 

 

อาจารย ์วเิชยีร ยงรัตนกจิ  

 วทิยากรประจ าสถาบนัพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต 

 Microsoft Certified Professional (MCP) 

 

 

 
จ านวนช ัว่โมงในการฝึกอบรม : 5 วนั (30 ชัว่โมง) 

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

 
ชว่งเวลาฝึกอบรม: 9.00 - 16.00 น. 

 

คา่ลงทะเบยีนอบรม : ทา่นละ 13,500 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:  
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