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โครงการ Programmer Bootcamp รุ่น 3  

โดย บริษัท Hatari Wireless และ 
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์  

 
รายละเอียดโครงการ 

ปัญหาการขาดแคลนโปรแกรมเมอร์เป็นปัญหาที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างเร่งด่วน 
เนื่องจากทั้ง 8 อุตสาหกรรมหลักที่รัฐบาลก าลังส่งเสริมตามนโยบาย Thailand 4.0 ต่างก็ต้องการ
โปรแกรมเมอร์เป็นจ านวนมากไปพัฒนาเทคโนโลยีให้กับแต่ละอุตสาหกรรม ปัญหาดังกล่าวต้องการการ
แก้ปัญหาทั้งปัญหาทางด้านปริมาณโปรแกรมเมอร์ที่จบการศึกษาในแต่ละปี และคุณภาพของ
โปรแกรมเมอร์ที่ความสามารถยังไม่ได้มาตรฐานควบคู่กันไป 

บริษัท Hatari Wireless และ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จึงเปิด
หลักสูตรอบรมเ พ่ือการสร้างโปรแกรมเมอร์ระยะสั้น ห รือ Programmer Bootcamp เ พ่ือสร้าง
โปรแกรมเมอร์ที่มีคุณภาพในระยะเวลา 3 เดือน ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

 
รูปแบบการจัดอบรม : วันจันทร์-ศุกร์ (วันละ 8 ชั่วโมง รวม 480 ชั่วโมง) 
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร : 60 วัน (ประมาณ 3 เดือน) และฝึกงานอีก 2 เดือน 
เริ่มอบรม 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562 
เริ่มฝึกงาน 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงสิ้นเดือนธันวาคม (มีวันหยุดตามปฎิทินปกติ) 
สถานที่อบรม: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 4 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
จ านวนผู้เข้าอบรมต่อรุ่น:  30 คนต่อรุ่น  
 
ลักษณะความร่วมมือกับบริษัท Hatari Wireless 
1. บริษัท Hatari Wireless สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ผู้เข้าอบรมคนละ 100,000 บาท โดยเป็น 

a. ค่าอบรมเป็นเวลา 5 เดือนมูลค่า 60,000 บาท  
b. เงินตั้งต้นการท างาน 40,000 บาท  

โดยบริษัท Hatari Wireless เป็นผู้คัดเลือกผู้เข้าอบรมที่ต้องการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามจ านวนที่
บริษัทต้องการ 

2. บริษัท Hatari Wireless ด าเนินการคัดเลือกผู้เข้าอบรม 
3. บริษัท Hatari Wireless ร่วมให้ข้อเสนอแนะหลักสูตรการอบรมและร่วมเป็นกรรมการสอบ

โครงงาน 
4. บริษัท Hatari Wireless รับผู้สอบผ่านการอบรมจากโครงการเข้าท างานในต าแหน่ง

โปรแกรมเมอร์หรือสูงกว่า โดยเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่ 25,000-40,000 บาท ตามศักยภาพของ
ผู้ทีสอบผ่านอบรม 
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ระบบการศึกษา  
แบบ module-base outcome โดย 1 รุ่น ใช้เวลาอบรมประมาณ 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน 

วันละ 8 ชั่วโมง (หรือ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) และฝึกงานอีก 2 เดือน 
การเรียนการสอนเป็นแบบ Active Learning และแบบ Project-based Learning โดยผู้เรียนจะ

ได้รับมอบหมายโครงงานจริงจากบริษัท Hatari Wireless จากนั้นพัฒนาโครงงานทีละส่วนงานตาม
วัตถุประสงค์ของแต่ละโมดูล ท าการวัดผลโดยการน าเสนอโครงงานให้กับบริษัททุกสัปดาห์ตามแผนงานที่
ก าหนด เพ่ือฝึกการวางแผน ฝึกความสามารถในการท างานให้ส าเร็จลุล่วง และความสามารถในการ
น าเสนอ และการสื่อสาร  

ดังนั้นการเรียนการสอนดังกล่าว จะสามารถฝึกทั้งทักษะด้านเทคนิคที่โปรแกรมเมอร์ต้องมี ทักษะ
การค้นคว้า และการแก้ปัญหาด้วยตนเอง แล้วยังสามารถฝึกทักษะมนุษย์ ได้แก่ การน าเสนอ การสื่อสาร 
การวางแผน ความรับผิดชอบ และความสามารถในการท างานให้ส าเร็จลุล่วง ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นทักษะที่
จ าเป็นต่อการท างานในอาชีพโปรแกรมเมอร์ 
 
การยืนยันการสมัครสอบคัดเลือก 

หากท่านต้องการยืนยันการสมัคร กรุณาส่งเอกสารต่อไปนี้ในรูปแบบไฟล์ (jpg, png หรือ pdf) ไป
ยังเว็บ http://cite.dpu.ac.th/HWC_Bootcamp.html และน าบัตรประชาชนมาในวันสอบคัดเลือกด้วย 

1. ส าเนาบัตรประชาชน  
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน  
3. ส าเนา Transcript  
4. ส าเนารับรองวุฒิ (ถ้ามี)  
5. รูปถ่าย 1 รูป  
6. Resume (ถ้ามี)  
7. อ่ืน ๆ ที่แสดงความสามารถหรือความถนัดที่มี (ถ้ามี) 
 
ผู้ประสานงาน 
คุณ พรพรรณ พ่ึงพิทักษ์ (ผึ้ง) 
HRD Supervisor, Hatari Wireless Co.,ltd. 
email: pornpanp@hatari.net 
Mobile: 063-446-8951 
 
ผศ.ดร.เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ (อ.โอม)   
Email: nuengwong.tun@dpu.ac.th  
facebook: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ 

 

http://cite.dpu.ac.th/HWC_Bootcamp.html
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ก าหนดการ  
สอบคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมในโครงการ Programmer Bootcamp 

ในวันพฤหัสที่ 27 มิถุนายน 2562 
ณ ห้อง 836 และห้อง 837 อาคาร 4 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

 
8:30-9:00 ลงทะเบียน 
9:00-10:30 สอบ Aptitude Test (AQ+EQ+Business Logic) 
10:30-13:00 สอบ Basic Programming (ตามที่เลือกไว้) 
  สอบ OOP (ตามที่เลือกไว้) 
  สอบ การพัฒนา Web Application (full stack) (ตามที่เลือกไว้) 
หมายเหตุ  

 ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบสอบสัมภาษณ์ภายในเที่ยงคืนของวันเดียวกัน ผ่านทางเว็บไซต์ 
http://cite.dpu.ac.th ทางเฟสบุคภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และทางอีเมลของผู้สมัคร 

 
 
 

http://cite.dpu.ac.th/
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ก าหนดการอบรม 

กิจกรรม 

มิ.ย.  ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

1 2 3 4  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ประชาสัมพันธโ์ครงการผ่าน facebook                  
สอบเข้าโครงการ                  
อบรมเรื่อง Basic Programming with C#                  
อบรมเรื่ืือง OOP                  
อบรมเรื่อง Database                  
อบรมเรื่อง API                  
อบรมเรื่อง Web Application                   
อบรมเรื่อง Mobile App                  
 
 
ฝึกงาน พ.ย. 62 - ธ.ค. 62 ณ บริษัทฮาตาริไวร์เลส จ ากัด หรือบริษัทในเครือข่าย 
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Frequently Asked Question 

-อยากทราบรายละเอียดคอร์สเรียนค่ะ ว่าหลังเรียนจบเเล้วสามารถเขียนโปรแกรม application 
website หรือท า ux/ui ไดด้้วยรึป่าวคะ 
ตอบ เรียน Web Application และ Database ด้วย C#.NET/SQL Server เป็นหลักค่ะ สร้าง user 
interface ด้วย framework ได ้แต่คงไม่ได้ออกแบบสวยงามมากนักนะคะ 
 
-เมื่อเรียนจบเเล้วจะได้บรรจุเป็นพนักงานของบริษัท Hatari Wireless เลยหรอคะ ต้องสอบวัดผล 
หรือสัมภาษณ์อะไรอีกรึป่าว 
ตอบ มีสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ก่อนเรียน เพ่ือดูทัศนคติการท างานค่ะ 
และสอบด้านเขียนโปรแกรมหลังเรียนค่ะ เพื่อคัดคนเข้าท างานบริษัท Hatari Wireless ค่ะ (อาจมีสอบไม่
ผ่าน และไม่ได้เข้าท างานค่ะ) 
 
-ถ้าได้ร่วมงานกับบริษัท จะได้ท างานในส่วนไหนคะ ขอทราบ job description และ รายได้ 
สวัสดิการหน่อยค่ะ 
ตอบ จะได้ท างานเป็น Developer ในส่วนงานต่าง ๆ ของบริษัท แล้วแต่ศักยภาพของแต่ละคนค่ะ รายได้
ตามความสามารถ เงินเดือนเริ่มต้นตั้งแต่ 25,000 จนถึง 40,000 บาทค่ะ (เงินเดือน start ค่ะ) 
 
-การเข้าร่วมอบรมมีข้อก าหนดเงื่อนไขอะไรบ้างคะ เช่น ต้องเข้าเรียนให้ครบกี่% ถ้าผิดเงื่อนไขต้องท า
ยังไง และต้องท างานต่อกี่ปีหลังจบโครงการคะ 
ตอบ เข้าเรียนครบ 80% และต้องสอบผ่านในแต่ละรายวิชาด้วยค่ะ 
ส่วนระยะเวลาที่ต้องท างานให้ Hatari หลังเรียนจบ คือ 1 ปี หลังจบการอบรมค่ะ 
 
-ควรมีความรู้พื้นฐานเเละทักษะก่อนเริ่มเข้าร่วมโครงการอะไรบ้างคะ  
ตอบ ไม่จ าเป็นต้องมีพ้ืนฐานด้านเขียนโปรแกรมค่ะ ข้อสอบคัดเลือกวัดแค่ทัศนคติการท างานและความมี
เหตุผลค่ะ แต่ถ้ามีพ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมมาด้วย ก็จะ skip บางวิชาได้ค่ะ อบรมสั้นลง 
 
อยากทราบว่าเรียนที่ไหนเหรอครับ 
ตอบ เรียนที่ อาคาร 4 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ค่ะ 
 
ต้องท าสัญญาก่อนเรียนเลยไหมครับว่าเรียนจบแล้วต้องท างานที่นี่เลย 
ตอบ ถ้าผ่านการคัดเลือก ก็ท าสัญญาก่อนเลยค่ะ ท างานหลังเรียนจบแล้วเป็นเวลา 1 ปีค่ะ 
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แต่จะมีการคัดเลือกหลังเรียนจบด้วยค่ะ ว่าความสามารถถึงที่ทาง Hatari ต้องการหรือไม่ 
 
รับกี่คนเหรอครับ 
ตอบ รับ 30 คนค่ะ 
 
ส่งใบสมัครไปแล้วค่ะ จบ ปวสนะ แต่อยากท าค่ะ 
ตอบ ตอนนี้รับเฉพาะคนที่จบปริญญาตรี สาขาใดก็ได้ค่ะ 
 
อยากสอบถามว่าต้องเตรียมตัวอย่างไร ต้องมีพื้นฐานความรู้ด้านโปรแกรม หรือ คอมพิวเตอร์ ระดับ
ไหน 
ตอบ จะมีการสอบเข้า โดยมีสอบข้อเขียน กับ สอบสัมภาษณ์โดย บ. Hatari Wireless ค่ะ 
ข้อสอบข้อเขียนจะเป็น Aptitude test ดูทัศนคติในการท างานค่ะ หลักๆคือต้องการคนที่มุ่งมั่น ตั้งใจที่จะ
เปลี่ยนสายงานมาเป็นโปรแกรมเมอร์ค่ะ ไม่จ าเป็นต้องมีพ้ืนฐานด้านเขียนโปรแกรมใดๆค่ะ 
 
ส่วนถ้าใครจบมาทางด้านคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว จะมีการสอบ Programming Logic และ OOP ค่ะเพ่ือ skip 
บางรายวิชาค่ะ จะได้ใช้เวลาอบรมสั้นลง 
 
รูปแบบการอบรมเป็นประมาณไหน เชิงปฎิบัติไหม 
ตอบ รูปแบบการอบรมเป็นเชิงปฏิบัติการค่ะ สอนในห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ มีเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 
เครื่องต่อคน และมีการท าโปรเจคกลุ่มด้วยค่ะ มีการน าเสนอโปรเจคทุกสัปดาห์ 


