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PTN008:  Python Programming Fundamentals: From Zero to Superhero 

 
หลกัการและเหตผุล : 

การเขยีนโปรแกรมดว้ยภาษา Python ไดร้ับความนยิมอยา่งกวา้งขวางในปัจจุบันและถูกน าไปประยุกตต์อ่ยอด
ในงานทีห่ลากหลาย โดยเฉพาะงานดา้นวทิยาการขอ้มลู (Data Science) และปัญญาประดษิฐ ์(Artificial Intelligence)  

นักพัฒนาและผูท้ีส่นใจตอ้งมคีวามเขา้ใจพืน้ฐานทัง้ดา้นกระบวนการคดิ โครงสรา้งภาษาและหลักการพัฒนาระบบ จงึจะ

สามารถเขยีนโปรแกรมไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 

วตัถปุระสงค ์: 

• มคีวามเขา้ใจพืน้ฐานการเขยีนโปรแกรมดว้ยภาษา Python 

• สามารถประยกุตใ์ชภ้าษา Python กับงานดา้นวทิยาการขอ้มลู (Data Science) และปัญญาประดษิฐ ์(Artificial 
Intelligence)  

•  

หลกัสูตรนีเ้หมาะส าหรบั: 

• นักเรยีน นักศกึษา 

• ครู อาจารย ์

• โปรแกรมเมอร ์นักพัฒนา 

• ผูส้นใจท่ัวไป 
 

*** ผูเ้รยีนควรมพีืน้ฐานการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรม์ากอ่นอยา่งนอ้ยหนึง่ภาษา *** 

 
เนือ้หาการอบรม : 

Day 1:  

• แนะน าพืน้ฐานเขยีนโปรแกรมภาษา Python  

• การใชร้ายการ (Lists, Set) 

• การใชต้าราง (Tuples) 

• การสรา้งซรียี ์(Series) 

• การใชพ้จนานุกรรม (Dictionary) 

• การท างานบนรายการ (Sort, Search) 

• การใชน้พิจน์ท่ัวไป (Regular Expressions) 

• การท างานกับ JSON 

• การใชไ้ลบราร ีNumpy 

• การใชไ้ลบราร ีPandas 

• การสรา้งและเขา้ถงึ  Dataframe 
 

Day 2:  

• การอ่านและเขยีนไฟล ์

• การวเิคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้  

• การใชไ้ลบราร ีScikit-learn 

• การใชไ้ลบราร ีKeras 

• การสรา้งกราฟเบือ้งตน้ 

• การสรา้ง Web Service/API ดว้ย Python 
 

วทิยากร : อาจารยช์ชัวาล สงัคตีตระการ 

 

 

• ทมีวจัิยการเขา้ใจเสยีงและขอ้ความ กลุม่วจัิยปัญญาประดษิฐ ์

ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาต ิ

• วทิยากรรับเชญิประจ าสถาบันพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต 
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จ านวนช ัว่โมงในการฝึกอบรม: 2 วัน (12 ชั่วโมง) 

 

ก าหนดการอบรม: ตามตารางปฏทินิอบรมประจ าปี https://www.career4future.com/trainingprogram 

 
ชว่งเวลาฝึกอบรม: 9.00 - 16.00 น. 

 
คา่ลงทะเบยีนอบรม:  

 

ราคาปกต ิ ราคาออนไลน์ 

9,000  บาท 8,000  บาท 

 

** ราคารวมภาษีมลูคา่เพิม่แลว้ 
** สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ จงึไมอ่ยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งถูกหักภาษี ณ ทีจ่่าย 

 
สถานทีฝึ่กอบรม:  

สถาบันพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต  

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

 

หมายเหต:ุ ในชว่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัส COVID 19 เพือ่ลดการท ากจิกรรมทีม่กีารรวมตัวกัน  

ทีอ่าจจะเกดิความเสีย่งต่อการตดิเชือ้ได ้สถาบันฯ จะมกีารปรับรูปแบบการอบรมเป็น "อบรมออนไลน์" 
 

รปูแบบการเรยีนออนไลน ์
1. โดยใชว้ธิกีารสอนแบบฟังบรรยาย และ ด ูPresentation ผ่านโปรแกรม Zoom (https://zoom.us/join) 

    เพือ่ประสทิธภิาพในการเรยีน ควรใช ้Internet ทีม่คีวามเสถยีร (ไมแ่นะน าใหใ้ช ้Internet ผา่นมอืถอื) 
2. ลงโปรแกรม Anydesk หรอื Teamviewer ทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรข์องทา่น  

    (ส าหรับหลักสตูรฝีกปฏบัิตทิีผู่เ้ขา้อบรมจะตอ้งใชว้ธิกีาร Remote เพือ่มาใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอรข์องสถาบันฯ 

    หรอื กรณีทีว่ทิยากรตอ้ง Remote ไปทีเ่ครือ่งผูอ้บรม และ Share File ทีใ่ชใ้นการอบรม) 
3. ส าหรับหลักสตูรฝึกปฏบัิต ิขอแนะน าผูเ้ขา้อบรมเตรยีมหนา้จอ 2 หนา้จอ เพือ่แยกการใชง้าน  

    คอื หนา้จอส าหรับ Zoom พรอ้มหนา้จอส าหรับปฏบัิตหิรอื remote  ซึง่อาจจะเป็นหนา้จอคอมพวิเตอรทั์ง้ 2 เครือ่ง  
    หรอื หนา้จอเครือ่งคอมฯ เพือ่ใชใ้นการ remote  และ หนา้จอโทรศัพทม์อืถอื/แทปเล็ท เพือ่ใชกั้บ zoom 

4. จัดตัง้ไลนก์ลุม่เพือ่ใชใ้นการสือ่สารร่วมกันระหว่างวทิยากร ผูเ้ขา้อบรม และเจา้หนา้ทีข่องสถาบันฯ 

5. สง่ไฟลเ์อกสารใหก้อ่นการอบรม  
6. จัดสง่วุฒบัิตรภายหลังจบการอบรม       

 
วธิกีารการส ารองทีน่ ัง่: 

          ตดิต่อส ารองทีน่ั่งล่วงหนา้ ในวัน-เวลาราชการ 

          โทรศัพท:์ 0 2644 8150 ต่อ 81886, 81887 
          โทรสาร: 0 2644 8110 

          Website: www.career4future.com 

          E-mail:  
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