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 ก ำหนดกำรสอน 
(Course Syllabus) 

 
รหัสวชิำ :  3901-2104 
ช่ือวชิำ :  การพฒันาโปรแกรมดว้ยเทคโนโลยดีอตเน็ต   
 (Application Development with .NET Technology) 
จ ำนวน :  3 หน่วยกิต 5 ชัว่โมง  
 
หลกัสูตรกำรศึกษำ (Course status) :  ระดบัชั้น ปวส.2 สาขาวชิา  เทคโนโลยสีารสนเทศ (สทท.2) 
ควำมรู้พืน้ฐำน (Pre-requisite) :  ไม่มี  
 
ภำคเรียนที่ (Semester) :  1/2560     
วนั เวลำทีเ่รียน (Class Meeting) :  วนัองัคาร 8.20 – 10.20 น.  และวนัศุกร์ 13.20 -16.20 น. 
 
ช่ือผู้สอน (Instructor) :  นางสาวปิยมาส  แกว้อินตา    
ทีท่ ำงำน (Office) :  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  ประเภทวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   
 วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 
โทรศัพท์ (Phone) :   09 4757 5632     
อเีมล์ (E-Mail) :  piyamas.kaew@gmail.com 
 
หนังสือเรียน (Text Book) :   - 
แหล่งคว้ำเพิม่เติม (Reference) : - รศ.ธีรวฒัน์ ประกอบผล.คู่มือกำรเขียนแอพพลเิคชันด้วย Visual Basic 2010. 
 - http://aboutvisualbasicswe4.blogspot.com/2016/01/1-visual-programming.html 
 -หอ้งสมุดวทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย หอ้งสมุดสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 -หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  
   ประเภทวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 
 
 
 
 
 

http://www.edu.buu.ac.th/journal/Journal%20Edu/Link_Jounal%20edu_17_1_2.pdf
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จุดประสงค์รำยวชิำ เพ่ือให้ 
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการพฒันาโปรแกรมดว้ยเทคโนโลยดีอตเน็ต 
2. สามารถปฏิบติัการพฒันาโปรแกรมดว้ยเทคโนโลยดีอตเน็ต 

3. มีกิจนิสัยในการท างานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมี
จริยธรรมในงานอาชีพ 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. ออกแบบการพฒันาโปรแกรมดว้ยเทคโนโลยดีอตเน็ตให้เหมาะสมกบังาน 
2. ปฏิบติัการพฒันาโปรแกรมดว้ยเทคโนโลยดีอตเน็ตตามท่ีไดอ้อกแบบ 
3. ติดตั้งและทดสอบโปรแกรมท่ีสร้างข้ึน 

 
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
 ศึกษา และปฏิบติัเก่ียวกบัการพฒันาโปรแกรมดว้ยเทคโนโลยี .NET, แนวคิดและสถาปัตยกรรมของเทคโนโลยี 
.NET, ขั้นตอนการพฒันาโปรแกรมดว้ย .NET Technology, การติดตั้งและใชง้านโปรแกรมช่วยพฒันาโปรแกรมดว้ย .NET 
Technology, การสร้าง Project, การสร้างและใช้งาน Class, Namespace, Variable, Array, Data Type, Operator Conditions 
and Loops, การจดัการ Error handling, CLS and CTS, การสร้างและเรียกใช ้Function, หลกัการของ Delegates and Events, 
Boxing and Unboxing, Structuring Data, User basic control, String Numeric and Date Time handling, การท างานกบั Mouse 
and Keyboard events, การสร้าง Form module และ MDI form, การตรวจสอบ Data validation, การสร้าง Menu and Toolbar, 
การจดัการ File and Directory, การสร้าง Report and Printing, การเช่ือมต่อและใชง้าน Database Management System 
 
สมรรถนะ (Competency)  

ควำมรู้ นกัเรียนแสดงความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบั 
 1.  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัโปรแกรมเทคโนโลย ี.NET 2.  การเขียนแอพพลิเคชนัเบ้ืองตน้ 
 3.  การออกแบบหนา้จอและคอนโทรลพื้นฐาน  4.  พื้นฐานการเขียนโปรแกรม 
 5.  ค  าสั่งควบคุมการท างาน    6.  การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ 
 7.  โปรแกรมยอ่ยและอาร์เรย ์    8.  ชนิดขอ้มูลและฟังกช์ัน่ 
 9.  การสร้างเมนูและคอนโทรล    10.  การตรวจสอบโปรแกรมและจดัการขอ้ผดิพลาด 
 11.  ขอ้มูลแบบโครงสร้างและการอ่านเขียนไฟล ์  12.  การวาดกราฟิกและมลัติมีเดีย 
 13.  การเช่ือมต่อกบัฐานขอ้มูล    14.  เวบ็แอพพลิเคชนั 

ทกัษะ 
1.  มีทกัษะในการออกแบบและพฒันาโปรแกรมดว้ยเทคโนโลย ี.NET และเขียนโปรแกรมติดต่อฐานขอ้มูลได ้
2.  มีทกัษะพื้นฐานการเขียนโปรแกรมแบบ Web Based Application 
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คุณธรรม   
 1.  ความมีวนิยั     2.  ความรับผดิชอบ 
 3.  ความซ่ือสัตยสุ์จริต    4.  ความสนใจใฝ่รู้ 
 5.  การตรงต่อเวลา        
 
ตัวช้ีวดั (KPI:  Key Performance Indicator)  
1.  ผูเ้รียนสามารถออกแบบและพฒันาโปรแกรมดว้ยเทคโนโลย ี.NET และเขียนโปรแกรมติดต่อฐานขอ้มูลได ้
2.  ผูเ้รียนร้อยละ 80 ผา่นการประเมินในระดบัคะแนน 2.0 ข้ึนไป 
 
เกณฑ์กำรให้คะแนน (Mark Allocation)   

แบ่งเป็น 4 ส่วน      100% 
   1. เวลาเรียนการแต่งกายและความประพฤติ      20% 

2. การสืบคน้และรายงานกลุ่ม          20% 
3. เก็บสะสมระหวา่งเรียน      40% 

   4. การสอบประมวลความรู้        20% 
 
วธีิกำรสอน (Instructional Strategies)  

จดัการเรียน การสอนแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (CIPPA Model) มุ่งใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง
ทางดา้นร่างกาย สติปัญญา สังคม และอารมณ์ ดงัน้ี 
 1.  บรรยาย สาธิต และใหผู้เ้รียนท าการคน้ควา้ขอ้มูล องคค์วามรู้จากเอกสาร หนงัสือ และอินเตอร์เน็ต 
 2.  ฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัการออกแบบและพฒันาโปรแกรมดว้ยเทคโนโลย ี.NET และเขียนโปรแกรมติดต่อฐานขอ้มูล 

3. การสอนทุกคร้ังใชภ้าพน่ิง PowerPoint และภาพเคล่ือนไหว ประกอบการบรรยาย 
 
กำรมอบหมำยงำนให้ผู้เรียนค้นคว้ำ (Work Assignments) 

ให้ผูเ้รียนค้นหาองค์ความรู้การพฒันาโปรแกรมด้วยเทคโนโลยี .NET  เพิ่มเติมจากหนังสือในห้องสมุดวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย และอินเทอร์เน็ตในหวัขอ้ท่ีศึกษาในแต่ละสัปดาห์ พร้อมกบัส่งผลงานท่ีปฏิบติัตามเวลาท่ีก าหนด 
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เกณฑ์กำรประเมินผล (Assessment) 

ระดับ
คะแนน 

ระดับ 
ผลกำรเรียน 

ควำมหมำย  ระดับคะแนน 
ระดับ 

ผลกำรเรียน 
ควำมหมำย 

80 - 100 4.0 การเรียนดีเยีย่ม  60 - 64 2.0 การเรียนพอใช้ 
75 - 79 3.5 การเรียนดีมำก  55 - 59 1.5 การเรียนอ่อน 
70 - 74 3.0 การเรียนดี  50 - 54 1.0 การเรียนอ่อนมำก 
65 - 69 2.5 การเรียนดีพอใช้  0 - 49 0 การเรียนไม่ผ่ำน 

 
รำยละเอยีดก ำหนดกำรสอน  ช่ือวชิำ : การพฒันาโปรแกรมดว้ยเทคโนโลยดีอตเน็ต  (Application Development with .NET 
Technology) เรียน 18 คร้ัง 90 ชัว่โมง 
 

ที่ หัวข้อ 
กจิกรรมและ 

กระบวนกำรสอน 
ส่ือกำรสอน กำรประเมิน 

สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

1 - ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัโปรแกรม
เทคโนโลยดีอตเน็ต   
 

แนะน าวธีิการเรียน และ
อธิบายความรู้เบ้ืองตน้
เก่ียวกบัโปรแกรม
เทคโนโลยดีอตเน็ต: CI 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

Pre-Test
ประเมิน  
ตามสภาพจริง 

ใชห้อ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ได้
อยา่งถูกตอ้งตาม
กฎระเบียบ และมี
ความรู้เบ้ืองตน้
เก่ียวกบัโปรแกรม
เทคโนโลยดีอตเน็ต 

2 -การเขียนแอพพลิเคชนัเบ้ืองตน้ 
 

อธิบายและสาธิตเก่ียวกบั
การเขียนแอพพลิเคชนั
เบ้ืองตน้: CIPP 

Power Point, 
Internet, 
Computer 
 

งานท่ีส่ง, 
ประเมิน 
ตามสภาพจริง 

แสดงความรู้
เก่ียวกบัการเขียน
แอพพลิเคชนั
เบ้ืองตน้ได ้

3 -การออกแบบหนา้จอและคอนโทรล
พื้นฐาน 
 

อธิบายและสาธิตเก่ียวกบั
การออกแบบหนา้จอและ
คอนโทรลพื้นฐาน: CIPP 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานท่ีส่ง, 
ประเมิน 
ตามสภาพจริง 

ออกแบบหนา้จอ
และคอนโทรล
พื้นฐานได ้

4 -พื้นฐานการเขียนโปรแกรม 
 

อธิบายและสาธิตเก่ียวกบั
พื้นฐานการเขียนโปรแกรม: 
CIPP 
 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานท่ีส่ง, 
ประเมิน 
ตามสภาพจริง 

แสดงความรู้พื้นฐาน
การเขียนโปรแกรม
ได ้
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ที่ หัวข้อ 
กจิกรรมและ 

กระบวนกำรสอน 
ส่ือกำรสอน กำรประเมิน 

สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

5 -ค าสั่งควบคุมการท างาน 
 

อธิบายและสาธิตเก่ียวกบั
ค าสั่งควบคุมการท างาน: 
CIPP 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานท่ีส่ง, 
ประเมิน 
ตามสภาพจริง 

ฝึกปฏิบติัการใช้
ค  าสั่งควบคุมการ
ท างานได ้

6 -การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ 
 

อธิบายและสาธิตเก่ียวกบั
การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ: 
CIPP 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานท่ีส่ง, 
ประเมิน 
ตามสภาพจริง 

ฝึกปฏิบติัการเขียน
โปรแกรมเชิงวตัถุ
ได ้

7 -โปรแกรมยอ่ยและอาร์เรย ์
 

อธิบายและสาธิตเก่ียวกบั
โปรแกรมยอ่ยและอาร์เรย:์ 
CIPP 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานท่ีส่ง, 
ประเมิน 
ตามสภาพจริง 

ฝึกปฏิบติัการสร้าง
โปรแกรมยอ่ยและ
อาร์เรยไ์ด ้

8 -ชนิดขอ้มูลและฟังกช์ัน่ 
 

อธิบายและสาธิตเก่ียวกบั
ชนิดขอ้มูลและฟังกช์ัน่: 
CIPP 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานท่ีส่ง, 
ประเมิน 
ตามสภาพจริง 

ใชง้านชนิดขอ้มูล
และฟังกช์ัน่ได้
ถูกตอ้ง  

9 -การสร้างเมนูและคอนโทรล 
 

อธิบายและสาธิตเก่ียวกบั
การสร้างเมนูและ
คอนโทรล: CIPP 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานท่ีส่ง, 
ประเมิน 
ตามสภาพจริง 

สร้างเมนูและ
คอนโทรลได ้

10 -การตรวจสอบโปรแกรมและจดัการ
ขอ้ผดิพลาด 
 

อธิบายและสาธิตเก่ียวกบั
การตรวจสอบโปรแกรม
และจดัการขอ้ผิดพลาด: 
CIPP 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานท่ีส่ง, 
ประเมิน 
ตามสภาพจริง 

ตรวจสอบ
โปรแกรมและ
จดัการขอ้ผดิพลาด
ได ้

11-
12 

-ขอ้มูลแบบโครงสร้างและการอ่าน
เขียนไฟล ์
 

อธิบายและสาธิตเก่ียวกบั
ขอ้มูลแบบโครงสร้างและ
การอ่านเขียนไฟล:์ CIPP 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานท่ีส่ง, 
ประเมิน 
ตามสภาพจริง 

จดัการ File and 
Directory ได ้

13 -การวาดกราฟิกและมลัติมีเดีย 
 

อธิบายและสาธิตเก่ียวกบั
การวาดกราฟิกและ
มลัติมีเดีย: CIPP 
 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานท่ีส่ง, 
ประเมิน 
ตามสภาพจริง 

วาดกราฟิกและใช้
มลัติมีเดียได ้

14-
15 

-การเช่ือมต่อกบัฐานขอ้มูล 
 

อธิบายและสาธิตเก่ียวกบั
การเช่ือมต่อกบัฐานขอ้มูล: 
CIPP 
 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานท่ีส่ง, 
ประเมิน 
ตามสภาพจริง 

โปรแกรมเช่ือมต่อ
กบัฐานขอ้มูลได ้



6 
 

 

ที่ หัวข้อ 
กจิกรรมและ 

กระบวนกำรสอน 
ส่ือกำรสอน กำรประเมิน 

สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

16-
17 

-เวบ็แอพพลิเคชนั 
 

อธิบายและสาธิตเก่ียวกบั
เวบ็แอพพลิเคชนั: CIPPA 
 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานท่ีส่ง, 
ประเมิน 
ตามสภาพจริง 

พฒันาเป็นเวบ็ 
แอพลิเคชนัได ้

18 
สอบมำตรฐำนรำยวชิำ (Pretest, Post 
Test, Examination) 

ทดสอบมำตรฐำนรำยวชิำ 
: PPA 

แบบทดสอบ, 
Computer 

กำรทดสอบ สอบมำตรฐำน
รำยวชิำ (Pretest, 
Post Test, 
Examination) 

 
หมำยเหตุ 

รำยละเอยีดก ำหนดกำรสอน    
 
ช่ือวชิา : การพฒันาโปรแกรมดว้ยเทคโนโลยดีอตเน็ต  (Application Development with .NET Technology) 
 
กระบวนการจดัการเรียนการสอน ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (CIPPA Model) มีความหมาย ดงัน้ี 
C  (Construction)  คือ  ผูส้อนจดักิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนมีโอกาสสร้างความรู้ดว้ยตนเอง 
I  (Interaction)  คือ  ผูเ้รียนท ากิจกรรมท่ีเปิดโอกาสใหมี้ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกบับุคคล และ 
   แหล่งความรู้ท่ีหลากหลาย 
P  (Physical Participation)  คือ  จดักิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนไดเ้คล่ือนไหวร่างกาย 
P  (Process Learning)  คือ  จดักิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้กระบวนการต่าง ๆ เช่นกระบวนการคิด  

   กระบวนการแกปั้ญหากระบวนการท างานให้เกิดผลส าเร็จ 
A  (Application)  คือ  การจดักิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนไดน้ าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 



 

 

 
 

 
 
 
 

ก ำหนดกำรสอน (Course Syllabus) 
วชิำกำรพฒันำโปรแกรมด้วยเทคโนโลยดีอตเน็ต รหัส 3901 2104  

หลกัสูตรประกำศนียบัตรวชิำชีพช้ันสูง พุทธศักรำช 2557 
สำขำวชิำเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

ประเภทวิชำเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร 
 

จัดท ำโดย 
 

นำงสำวปิยมำส  แก้วอนิตำ 
 

 
สำขำวชิำเทคโนโลยสีำรสนเทศ วทิยำลยัอำชีวศึกษำเชียงรำย 
ส ำนักคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  กระทรวงศึกษำธิกำร 
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