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ภาพรวมของการเรียน 

เหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการเริม่ต้นศึกษาการเขียนโปรแกรมบนเว็บ เพ่ือจะเป็น ASP.NET Developer ที่สามารถ

เข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ของไมโครซอฟท์ท่ีช่ือว่า “.Net Framework” ต้ังแต่ระดับพ้ืนฐาน จนสามารถพัฒนาระบบ

ในระดับมืออาชีพ ร่วมกับการใช้งานฟังก์ช่ันต่าง ๆ ซ่ึงเพ่ิมมาจาก ASP ซ่ึงถูกรวบรวมไว้ใน Namespace อีกทั้ง

ยังได้เรียนรู้วิธีการใช้งานฐานข้อมูล Microsoft SQL Server ซ่ึงเป็นฐานข้อมูลระดับ Server เหมาะส าหรับข้อมูล

ที่มีขนาดใหญ่ และต้องการความเสถียร (Client/Server) และเป็นฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเหมาะส าหรับการ

พัฒนาด้วย ASP.NET 

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน 

หลักสูตร 42 ช่ัวโมง เรียนทัง้ส้ิน 12 ครัง้ ( ครั้งละ 3 ช่ัวโมงครึง่ – 4 ช่ัวโมง ) 

พื้นฐานของผู้เรียน  

HTML เบ้ืองต้น หรือ มีพ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมเบ้ืองต้น 

โปรแกรมที่ใช้ในการเรียน  

Microsoft SQL Server 2008 Express Edition SP3, Microsoft Visual Web Developer 2008 Express 

Edition SP1 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 

 ผู้จบหลักสูตรได้เรียนรู้เทคโนโลยี .NET และ หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object - Oriented 

Programming :: OOP) เรียนรู้การสร้าง Web Application อย่างเป็นระบบ  

 ผู้จบหลักสูตรได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือเบ้ืองต้นในการประยุกต์การสร้าง Web Application ด้วย 

Microsoft Visual Web Developer 2008 Express Edition SP1  

 ผู้จบหลักสูตรได้เรียนรู้การใช้ชุดค าส่ังพ้ืนฐาน และเครื่องมือในการจัดการระบบฐานข้อมูล Microsoft 

SQL Server เบ้ืองต้น 

 ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบรษัิท หรือห้างหุ้นส่วนนติิบุคคล นอกเหนือจาก

หักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละร้อย ตามประกาศกระทรวงการคลัง  

 ผู้เรียนสามารถเรียนทบทวนซ ้าได้ ฟรี ( ทุกสาขา ในระยะเวลา 1 ปี (  

 ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร โดยความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ 

 ผู้เข้าอบรมได้รับสิทธิเข้าร่วมสัมมนา ของสถาบัน ในราคาพิเศษ ครั้งละ 200 บาท (จากราคาปกติ ครั้งละ 

300 บาท(  

ค่าอบรม 

ค่าธรรมเนียมการเรียน 9,800 บาท ( เฉล่ียเพียงช่ัวโมงละ 233 บาท ( 

รวมเอกสารประกอบการอบรม ราคาควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ ไม่มีภาษีมูลค่าเพ่ิม 

*** เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 8,800 บาท (เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 209 บาท( 

 

วิธีการช าระเงิน  

1. ช าระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1สัปดาห์ 

2. โอนเงินเข้าบัญชี  "บรษัิท เน็ตดีไซน์ พารากอน จ ากัด" 

ธนาคารกรงุศรีอยุธยา สาขาฟอร์จูนทาวน ์ 

ประเภทบัญชี กระแสรายวัน  

เลขที่บัญชี 253-0-02599-9  

(กรุณา Fax ใบ Pay in มายืนยันท่ี 02-642-1100 , ส่งรายละเอียดผ่าน  

Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign )  

3. ส่ังจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บรษัิท เน็ตดีไซน์ พารากอน จ ากัด"   

4. ช าระผ่านบัตรเครดิตได้ที่ เนต็ดีไซน์ ทุกสาขา 

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจ าเป็นต้องการยกเลิกการส ารองที่น่ัง โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลาย

ลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนัน้จะไม่คืนค่าอบรม 

 

 



 

ASP.NET 4.0 & SQL Server by C# Course Outline 

ครั้งที่ 1 Introduction to ASP.NET  

 เรียนรู้พ้ืนฐานเทคโนโลยี ASP.NET, การท างานของ Web Form , .NET 

Framework, และ Visual Studio  

 แนะน าเว็บไซด์คอมมูนิต้ี และงานสัมมนาต่างๆ 

ครั้งที่ 2 Web Controls & HTML Controls 

 Standard Controls  

 Validation Controls  

 เรียนรู้ความแตกต่างระหว่าง Web Controls กับ HTML Controls เรียนรู้การ

ท างานของ Web Controls  

 ออกแบบหน้าจอส าหรับการลงทะเบียน พร้อมใช้เครื่องมือในการตรวจสอบ

ความถูกต้องของข้อมูล 

ครั้งที่ 3 

 

Master Pages (master) & Web User Controls (ascx) 

 การใช้งาน Master Pages  

 การใช้งาน Web User Controls  

 เรียนรู้การสร้างเวปเทมเพลตด้วย Master Pages ซ่ึงจะท าให้ท่านสามารถแก้ไข

โครงสร้างหน้าได้โดยง่าย สามารถแบ่งการสร้างเว็บให้เป็นโมดูลด้วย Web 

User Controls (ascx) 

ครั้งที่  4 Microsoft SQL Server 

 เรียนรู้การสร้างและใช้งาน Microsoft SQL Server และ การติดต้ัง  

 การใช้ค าส่ังพ้ืนฐานต่างๆ ในการติดต่อกับฐานข้อมูล 

ครั้งที่  5 Data Controls ภาค 1  

 การใช้ SqlDataSource  

 การใช้ FormView  

 เรียนรู้การสร้างเวปเพ่ือติดต่อฐานข้อมูลด้วยเครื่องมือ Data Controls ผ่าน

ทาง SqlDataSource ซ่ึงเป็นเครื่องมือทีท่รงประสิทธิภาพในการจัดการ

ฐานข้อมูลได้ครบถ้วน พร้อมเครื่องมือ FormView เพ่ือเพ่ิมความสะดวกส าหรับ

การแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูล 

ครั้งที่  6 Date Controls ภาค 2 

 การใช้ DataList  

 การใช้ GridView  

 การใช้ DetailView  วิธีการติดต่อกับ Data Controls ด้วยการใช้งาน DataList 

เพ่ือท าเมนูแบบ Dynamic จากฐานข้อมูล การแสดงผลข้อมูลเป็นตารางด้วย 

GidView และการจัดการเพ่ิมลบแก้ไขข้อมูลด้วย DetailView 



 

ครั้งที่  7 Product Catalog 

 การน า DataList มาประยุกต์ใช้ท า แค๊ทตาล๊อกของสินค้า 

ครั้งที่  8-9 Membership & Role Management 

 เรียนรู้การสร้างระบบสมาชิกด้วยเทคโนโลยีใหม่ของ ASP.NET ซ่ึงพร้อมด้วย

ประสิทธิภาพและระบบความปลอดภัย การต้ังค่าแบบข้ึนสูง จัดจัดการกลุ่ม และ

สิทธ์ิของสมาชิก 

ครั้งที่  10 State Management & Page Life Cycle 

 เรียนรู้วิธีการต่างๆในการจัดเก็บ State ของ ASP.NET ซ่ึงจะท าให้ท่านเข้าใจ

การท างานของ 

เวปมากย่ิงข้ึน และเรียนรู้วงจรการท างานของ Page ด้วยการใช้ Trace 

ครั้งที่  11-

12 

การประยุกต์ asp.net มาสร้างงาน 

 สร้างระบบ Web board  

 สร้างการท างาน File Upload  

 สร้างการท างาน Resize Image  

 สร้างส่วนการติดต่อระบบผ่านทาง Email  

 สร้างระบบ Web board ด้วยความสามารถของ ASP.NET เรียนรู้การสร้างโค๊ด 

Utility ต่างๆ เพ่ือเก็บไว้ใช้งานเช่น อัพโหลดไฟล์, เปล่ียนขนาดภาพและ การส่ง

อีเมล์ 

***หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

 

 

 

 


