
 

 

แบบบันทึกหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เรื่องการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ฟังกช์ันพ้ืนฐาน 

รหสัวิชา ง32212 ช่ือวิชาการเขียนโปรแกรมขั้นสูง         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5        ภาคเรียนที่ 2           เวลา 10 ช่ัวโมง 
ผู้สอน นายณัฐพล  บัวอุไร      โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ล าลูกกา 
 
ผลการเรียนรู้ 

ข้อที่ 3 ใช้ตัวแปร โอเปอเรเตอร์ เงื่อนไข ลูป โพรซีเยอร์ อีเวนต์ ได้อย่างเหมาะสม 
ข้อที่ 4 ออกแบบฟอร์ม โมดูล คีบอร์ด เมาส์ เมนูและทูลบาร์ ได้อย่างเหมาะสม 
ข้อที่ 5 เขียนโปรแกรมด้วย Visual Basic 2010 เบื้องต้นได้ 

 
สาระส าคัญ 
 โปรแกรม Microsoft Visual Basic 2010 มีฟังก์ชันพื้นฐานที่ทุกคนสามารถเข้าใจและสามารถใช้งาน
ได้ง่าย นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ง่ายและรวดเร็ว สามารถสร้างโปรแกรมพื้นฐานหรือโปรแกรมค านวณพื้นฐาน
ได้สะดวก 
 
สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 

1. การใช้งาน MessageBox 
2. ฟังก์ชันเปิด-ปิดหน้าต่าง 
3. การสร้างเมนูบาร์และสเตตัสบาร ์
4. โปรแกรมอาเซียน 
5. โปรแกรมตารางธาตุ 

ทักษะ/กระบวนการ 
 1. ใช้ตัวแปร โอเปอเรเตอร์ เงื่อนไข ลูป โพรซีเยอร์ อีเวนต์ ได้อย่างเหมาะสม 
 2. ออกแบบฟอร์ม โมดูล คีบอร์ด เมาส์ เมนูและทูลบาร์ ได้อย่างเหมาะสม 
 3. เขียนโปรแกรมด้วย Visual Basic 2010 เบื้องต้นได้ 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแกป้ัญหา 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งมั่นในการท างาน 

 



 

 

การวัดและประเมินผล 
 การประเมินผลก่อนเรียน 

- สอบถามทักษะและความรู้เกี่ยวกับคอนโทรลและฟังก์ชันพื้นฐาน 
 การประเมินผลระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

- ใบงานที่ 1 เรื่องการใช้ MessageBox และฟังก์ชันเปิดปิดโปรเกรม 
- ใบงานที่ 2 เรื่องการสร้างเมนูบาร์และสเตตัสบาร์ 
- ใบงานที่ 3 เรื่องโปรแกรมอาเซียน 
- ใบงานที่ 4 เรื่องโปรแกรมตารางธาตุ 
- สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
- ประเมินทักษะ/กระบวนการใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 

 การประเมินผลหลังเรียน 
- สอบถามความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คอนโทรลและฟังก์ชันพื้นฐาน 

 การประเมินช้ินงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
- ประเมินผลงานจากการสร้างแอพลิเคชัน 
 

การประเมินผลรวบยอด 
 ช้ินงาน ได้แก่ โปรแกรมอาเซียน/โปรแกรมตารางธาตุ 

ภาระงาน ได้แก่ การใช้ MessageBox, การใช้ฟังก์ชันเปิดปิดโปรแกรม, การสร้างเมนูบาร์และสเตตัส
บาร์ 

 เกณฑ์การประเมิน 
ประเด็นการ

ประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม (4) ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
1. การใช้เครื่องมือ  ใช้เครื่องมอืตาม

รูปแบบที่ก าหนดได้
อย่างถูกต้อง 
สามารถปรบัแต่ง
คุณสมบัติได้ตรงกับ
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

ใช้เครื่องมอืตาม
รูปแบบที่ก าหนดได้
อย่างถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่ สามารถ
ปรับแตง่คุณสมบัติ
ได้ตรงกับเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ได้เป็น
ส่วนใหญ ่

ใช้เครื่องมอืตาม
รูปแบบที่ก าหนดได้
อย่างถูกต้องเป็น
บางส่วน สามารถ
ปรับแตง่คุณสมบัติ
ได้ตรงกับเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ได้เป็น
ส่วนน้อย 

ไม่สามารถใช้
เครื่องมือตาม
รูปแบบที่ก าหนดได้
อย่างถูกต้อง และ
ไม่สามารถปรบัแต่ง
คุณสมบัติได้ตรงกับ
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

2. การก าหนด
คุณลักษณะ 

ก าหนดคุณลักษณะ
ของโปรแกรมได้
ตรงกบัเกณฑท์ี่
ก าหนดไว้ 100% 

ก าหนดคุณลักษณะ
ของโปรแกรมได้
ตรงกบัเกณฑท์ี่
ก าหนดไว้น้อยกว่า 
80% 

ก าหนดคุณลักษณะ
ของโปรแกรมได้
ตรงกบัเกณฑท์ี่
ก าหนดไว้น้อยกว่า 
60% 

ก าหนดคุณลักษณะ
ของโปรแกรมได้
ตรงกบัเกณฑท์ี่
ก าหนดไว้น้อยกว่า 
40% 

3. ความสวยงาม สามารถจัดรปูแบบ
เครื่องมือและ
ออกแบบโปรแกรม

สามารถจัดรปูแบบ
เครื่องมือและ
ออกแบบโปรแกรม

สามารถจัดรปูแบบ
เครื่องมือและ
ออกแบบโปรแกรม

สามารถจัดรปูแบบ
เครื่องมือและ
ออกแบบโปรแกรม



 

 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม (4) ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

ได้อย่างสวยงาม 
เป็นโปรแกรมที่
เหมาะกับการใช้
งาน 

ได้ เป็นโปรแกรมที่
เหมาะกับการใช้
งาน 

ได้อย่างสวยงาม แต่
เป็นโปรแกรมที่ไม่
เหมาะกับการใช้
งาน 

ได้ แต่เป็น
โปรแกรมที่ไม่
เหมาะกับการใช้
งาน 

4. การออกแบบ
หน้าต่างผู้ใช้งาน 

สามารถออกแบบ
หน้าต่างผู้ใช้งานได้
อย่างเหมาะสมกบั
การใช้งาน 
เหมาะสมกับ
โปรแกรมหรอืแอ
พลิเคชันน้ันๆ ท าให้
โปรแกรมสามารถ
ใช้งานได้ง่ายและ
สะดวก 

สามารถออกแบบ
หน้าต่างผู้ใช้งานได้
อย่างเหมาะสมกบั
การใช้งาน 
เหมาะสมกับ
โปรแกรมหรอืแอ
พลิเคชันน้ันๆ  

โปรแกรมใช้ง่าย
ค่อนข้างยาก ไม่
ตรงกบัความถนัด
หรือความเป็น
ธรรมชาติของ
ผู้ใช้งานทั่วไป 

โปรแกรมใช้งาน
ยาก 

5. ความคิด
สร้างสรรค์ 

นักเรียนมีความคิด
สร้างสรรค์ในการใช้
เครื่องมือหรือ
ปรับแตง่คุณสมบัติ 
ส่งผลให้โปรแกรมมี
ความสวยงาม 
เหมาะสม ตรงกบั
วัตถุประสงค์การใช้
งาน 

นักเรียนมีความคิด
สร้างสรรค์ในการใช้
เครื่องมือหรือ
ปรับแตง่คุณสมบัติ 
ส่งผลให้โปรแกรม 
ตรงกบัวัตถุประสงค์
การใช้งาน 

นักเรียนมีความคิด
สร้างสรรค์ในการใช้
เครื่องมือหรือ
ปรับแตง่คุณสมบัติ 
แต่ โปรแกรมไม่
ตรงกบัวัตถุประสงค์
การใช้งาน 

นักเรียนขาด
สร้างสรรค์ในการใช้
เครื่องมือหรือ
ปรับแตง่คุณสมบัติ  

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
16-20 ดีมาก 
11-15 ดี 
6-10 พอใช้ 

ต่ ากว่า 6 ปรับปรงุ 
 



 

 

 กิจกรรมการเรยีนรู้ 

ครั้งท่ี/เวลา ผลการเรียนรู้ 
การประเมินผล 

(ชิ้นงาน/ภาระงาน) 
กิจกรรมการเรียนรู ้

สื่อการเรียนรู้/ 
แหล่งเรียนรู้ 

1 
(2  ช่ัวโมง) 

ข้อที่ 1. ใช้ตัวแปร 
โอเปอเรเตอร์ เงื่อนไข ลปู 
โพรซเียอร์ อีเวนต์ ได้อย่าง
เหมาะสม 
 
 

1. ใบงานที่ 1 เรื่องการใช้ 
MessageBox และฟังก์ชันเปิด
ปิดโปรเกรม 
2. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 

กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูแสดงตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้ MessageBox และ
ฟังก์ชันเปิดปิดโปรแกรมให้นกัเรียนได้ศึกษา 
2. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่าตัวอย่างโปรแกรม
นั้น มีการใช้ฟังก์ชันลกัษณะใด และมีการท างานอย่างไร 
3. ครูแสดงตัวอย่างโปรแกรมให้นักเรียนได้ดูอีกครัง้ และ
อธิบายการท างานของโปรแกรม 
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
1. นักเรียนเปิดโปรแกรม Microsoft Visual Studio 
และเลือกภาษา Visual Basic 
2. นักเรียนเริ่มต้นสร้างแอพลิเคชัน โดยปฏิบัติตาม
ครูผูส้อนทลีะข้ันตอน 
3. ครูอธิบายการท างานของโปรแกรมและข้ันการการ
สร้างแอพลเิคชันแต่ละข้ันตอนให้นกัเรียนทุกคนฟงั 
4. นักเรียนทีม่ีข้อสงสัยให้สอบถามปัญหากับครผููส้อน
ทันท ี
5. นักเรียนลองใช้ฟังก์ชัน MessageBox และฟังก์ชันเปิด
ปิดโปรแกรม 
6. ทดสอบโปรแกรม 
7. นักเรียนศึกษาใบความรูท้ี่ 1 เรื่องการใช้ Message 
และฟังก์ชันเปิดปิดโปรแกรม 

1. ตัวอย่างโปรแกรม
ที่ใช้ MessageBox 
และฟังก์ชันเปิดเปิด 
2. ใบความรู้ที่ 1 
เรื่องการใช้ 
Message และ
ฟังก์ชันเปิดปิด
โปรแกรม 
3. โปรแกรม 
Microsoft Visual 
Studio 2010 



 

 

ครั้งท่ี/เวลา ผลการเรียนรู้ 
การประเมินผล 

(ชิ้นงาน/ภาระงาน) 
กิจกรรมการเรียนรู ้

สื่อการเรียนรู้/ 
แหล่งเรียนรู้ 

8. นักเรียนท าใบงานที่ 1 เรือ่งการใช้ MessageBox และ
ฟังก์ชันเปิดปิดโปรแกรม 
9. ครูตรวจงานนักเรียนทุกคน และประเมินผลงาน
นักเรียน 
10. นักเรียนที่ติดปัญหาข้อสงสัยใหส้อบถามครผูู้สอน 
กิจกรรมสรุปการเรียนรู้ 
1. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกบัการใช้ 
MessageBox และฟังก์ชันเปิดปิดโปรแกรม 
2. ครูสรปุความรู้เพิ่มเตมิในส่วนที่นักเรียนยงัสรุปไม่
ครบถ้วน 

2 
(2 ช่ัวโมง) 

ข้อที่  2. ออกแบบฟอร์ม 
โมดูล คีบอร์ด เมาส์ เมนู
แ ล ะ ทู ล บ า ร์  ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม 
 

1. ใบงานที่ 2 เรื่องการสร้างเมนู
บาร์และสเตตัสบาร ์
2. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 

กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
1. นักเรียนร่วมกันทบทวนความรู้เกี่ยวกับการใช้ 
MessageBox และฟังก์ชันเปิดปิดโปรแกรม 
2. นักเรียนศึกษาตัวอย่างโปรแกรมที่มีเมนูบาร์และส
เตตัสบาร ์
3. ครูให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวอย่าง
โปรแกรมที่นักเรียนได้ศึกษา 
4. ครูอธิบายลักษณะส าคัญของการใช้เมนบูาร์และสเตตัส
บาร์ให้นกัเรียนทุกคนฟงั 
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
1. นักเรียนเปิดโปรแกรม Microsoft Visual Studio 
และเลือกภาษา Visual Basic 

1. ตัวอย่างโปรแกรม
ที่มีเมนบูาร์และส
เตตัสบาร ์
2. ใบความรู้ที่ 2 
เรื่องเมนบูาร์และส
เตตัสบาร ์
3. โปรแกรม 
Microsoft Visual 
Studio 2010 



 

 

ครั้งท่ี/เวลา ผลการเรียนรู้ 
การประเมินผล 

(ชิ้นงาน/ภาระงาน) 
กิจกรรมการเรียนรู ้

สื่อการเรียนรู้/ 
แหล่งเรียนรู้ 

2. นักเรียนเริ่มต้นสร้างแอพลิเคชัน โดยปฏิบัติตาม
ครูผูส้อนทลีะข้ันตอน 
3. ครูอธิบายการท างานของโปรแกรมและข้ันตอนการ
สร้างเมนบูาร์และสเตตัสบาร์ให้ทุกคนปฏิบัติตาม 
4. นักเรียนทีม่ีข้อสงสัยให้สอบถามปัญหากับครผููส้อน
ทันท ี
5. นักเรียนลองใช้เมนูบาร์และสเตตัสบาร์ที่ตนเองสร้าง
ข้ึน 
6. ทดสอบโปรแกรม 
7. นักเรียนศึกษาใบความรูท้ี่ 2 เรื่องเมนบูาร์และสเตตัส
บาร ์
8. นักเรียนท าใบงานที่ 2 เรือ่งการสร้างเมนูบาร์และส
เตตัสบาร ์
9. ครูตรวจงานนักเรียนทุกคน และประเมินผลงาน
นักเรียน 
10. นักเรียนที่ติดปัญหาข้อสงสัยใหส้อบถามครผูู้สอน 
กิจกรรมสรุปการเรียนรู้ 
1. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกบัการสร้างเมนูบาร์
และสเตตัสบาร์ รวมทั้งประโยชน์ของเครือ่งมอืทั้งสอง
ชนิด 
2. ครูสรปุความรู้เพิ่มเตมิในส่วนที่นักเรียนยงัสรุปไม่
ครบถ้วน 



 

 

ครั้งท่ี/เวลา ผลการเรียนรู้ 
การประเมินผล 

(ชิ้นงาน/ภาระงาน) 
กิจกรรมการเรียนรู ้

สื่อการเรียนรู้/ 
แหล่งเรียนรู้ 

3 
(2 ช่ัวโมง) 

ข้อที่ 3. เขียนโปรแกรม
ด้วย Visual Basic 2010 
เบื้องต้นได ้
 
 

1. ใบงานที่ 3 เรื่องโปรแกรม
อาเซียน 
2. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 

 

กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
1. นักเรียนร่วมกันทบทวนความรู้เกี่ยวกับการสร้างเมนู
บาร์และสเตตัสบาร ์
2. นักเรียนศึกษาตัวอย่างโปรแกรมอาเซียน 
3. ครูให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวอย่าง
โปรแกรมที่นักเรียนได้ศึกษา 
4. ครูอธิบายลักษณะส าคัญของโปรแกรมอาเซียนที่
นักเรียนได้ศึกษา 
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
1. นักเรียนเปิดโปรแกรม Microsoft Visual Studio 
และเลือกภาษา Visual Basic 
2. นักเรียนเริ่มต้นสร้างโปรแกรมอาเซียน โดยปฏิบัติตาม
ครูผูส้อนทลีะข้ันตอน 
3. ครูอธิบายการท างานของโปรแกรมและข้ันตอนการ
สร้างโปรแกรมอาเซียนให้ทกุคนปฏิบัติตาม 
4. นักเรียนทีม่ีข้อสงสัยให้สอบถามปัญหากับครผููส้อน
ทันท ี
5. นักเรียนลองใช้โปรแกรมอาเซียน 
6. ทดสอบโปรแกรม 
7. นักเรียนศึกษาใบความรูท้ี่ 3 เรื่องการเขียนโปรแกรม
ด้วย Visual Basic 2010 เพิ่มเติม 
8. นักเรียนท าใบงานที่ 3 เรือ่งโปรแกรมอาเซียน 

1. ตัวอย่างโปรแกรม
อาเซียน 
2. ใบความรู้ที่ 3 
เรื่องการเขียน
โปรแกรมด้วย Visual 
Basic 2010 
3. โปรแกรม 
Microsoft Visual 
Studio 2010 



 

 

ครั้งท่ี/เวลา ผลการเรียนรู้ 
การประเมินผล 

(ชิ้นงาน/ภาระงาน) 
กิจกรรมการเรียนรู ้

สื่อการเรียนรู้/ 
แหล่งเรียนรู้ 

9. ครูตรวจงานนักเรียนทุกคน และประเมินผลงาน
นักเรียน 
10. นักเรียนที่ติดปัญหาข้อสงสัยใหส้อบถามครผูู้สอน 
กิจกรรมสรุปการเรียนรู้ 
1. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกบัการสร้างโปรแกรม
อาเซียน ฟังก์ชันที่ใช้ คอนโทรลที่ใช้ 
2. ครูสรปุความรู้เพิ่มเตมิในส่วนที่นักเรียนยงัสรุปไม่
ครบถ้วน 

4 
(2 ช่ัวโมง) 

ข้อที่ 3. เขียนโปรแกรม
ด้วย Visual Basic 2010 
เบื้องต้นได ้
 
 

1. ใบงานที่ 4 เรื่องโปรแกรม
ตารางธาตุ 
2. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 

กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
1. นักเรียนร่วมกันทบทวนความรู้เกี่ยวกับการสร้าง
โปรแกรมอาเซียน 
2. นักเรียนศึกษาตัวอย่างโปรแกรมตารางธาตุ 
3. ครูให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวอย่าง
โปรแกรมที่นักเรียนได้ศึกษา 
4. ครูอธิบายลักษณะส าคัญของโปรแกรมตารางธาตุให้
นักเรียนทุกคนฟัง 
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
1. นักเรียนเปิดโปรแกรม Microsoft Visual Studio 
และเลือกภาษา Visual Basic 
2. นักเรียนเริ่มต้นสร้างแอพลิเคชัน โดยปฏิบัติตาม
ครูผูส้อนทลีะข้ันตอน 
3. ครูอธิบายการท างานของโปรแกรมและข้ันตอนการ

1. ตัวอย่างโปรแกรม
ตารางธาตุ 
2. ใบความรู้ที่ 3 
เรื่องการเขียน
โปรแกรมด้วย Visual 
Basic 2010 
3. โปรแกรม 
Microsoft Visual 
Studio 2010 



 

 

ครั้งท่ี/เวลา ผลการเรียนรู้ 
การประเมินผล 

(ชิ้นงาน/ภาระงาน) 
กิจกรรมการเรียนรู ้

สื่อการเรียนรู้/ 
แหล่งเรียนรู้ 

สร้างโปรแกรมตารางธาตุ 
4. นักเรียนทีม่ีข้อสงสัยให้สอบถามปัญหากับครผููส้อน
ทันท ี
5. นักเรียนลองใช้โปรแกรมตารางธาตุที่ตนเองสร้างขึ้น 
6. ทดสอบโปรแกรม 
7. นักเรียนศึกษาใบความรูท้ี่ 3 เรื่องการเขียนโปรแกรม
ด้วย Visual Basic 2010 เพิ่มเติม 
8. นักเรียนท าใบงานที่ 4 เรือ่งโปรแกรมตารางธาตุ 
9. ครูตรวจงานนักเรียนทุกคน และประเมินผลงาน
นักเรียน 
10. นักเรียนที่ติดปัญหาข้อสงสัยใหส้อบถามครผูู้สอน 
กิจกรรมสรุปการเรียนรู้ 
1. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกบัการสร้างโปรแกรม
ตารางธาตุ 
2. ครูสรปุความรู้เพิ่มเตมิในส่วนที่นักเรียนยงัสรุปไม่
ครบถ้วน 

5 
(2 ช่ัวโมง) 

ข้อที่ 3. เขียนโปรแกรม
ด้วย Visual Basic 2010 
เบื้องต้นได ้
 
 

1. ภาระงานที่ 1 
2. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 

กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
1. นักเรียนทบทวนองค์ความรูท้ี่ได้เรียนเกี่ยวกบัการใช้ 
MessageBox สเตตัสบาร์ เมนูบาร์ ฟังก์ชันเปิดปิด
โปรแกรม โปรแกรมอาเซียน และโปรแกรมตารางธาตุ 
2. ครูให้นักเรียนทุกคนร่วมกันคิดว่าจากความรูท้ี่เรียนมา
ทั้งหมด นักเรียนสามารถน ามาสร้างโปรแกรมอะไรได้บ้าง 

1. ตัวอย่างโปรแกรม
ตารางธาตุ 
2. ใบความรู้ที่ 3 
เรื่องการเขียน
โปรแกรมด้วย Visual 
Basic 2010 



 

 

ครั้งท่ี/เวลา ผลการเรียนรู้ 
การประเมินผล 

(ชิ้นงาน/ภาระงาน) 
กิจกรรมการเรียนรู ้

สื่อการเรียนรู้/ 
แหล่งเรียนรู้ 

ที่มีความแปลกใหม่ และสร้างสรรค์ 
3. ครูร่วมแสดงความคิดเห็นและหาข้อสรปุ 
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
1. ครูมอบหมายงานให้นักเรียนทกุคนใช้ความรู้ที่ได้เรียน
มากทั้งหมด สร้างโปรแกรมที่ตนเองได้น าเสนอและ
ออกแบบไว้ โดยใช้เวลา 60 นาที พร้อมตกแต่งให้
สวยงาม 
2. เมื่อหมดเวลา ครูคัดเลือกผลงานทีโ่ดนเด่น น ามาเสนอ
ให้เพื่อนๆ ในห้องไดร้่วมกันเรียนรู ้
กิจกรรมสรุปการเรียนรู้ 
1. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกบัการสร้างโปรแกรม
ในครั้งนี้ รวมทัง้ปัญหาอปุสรรคต่างๆ ที่พบ และวิธีการ
แก้ปัญหา 
2. ครูสรปุความรู้เพิ่มเตมิในส่วนที่นักเรียนยงัสรุปไม่
ครบถ้วน 

3. โปรแกรม 
Microsoft Visual 
Studio 2010 



 

 

 สื่อ/แหล่งการเรยีนรู้ 
 สื่อการเรียนรู ้

- โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 
- ตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้ MessageBox และฟังก์ชันเปิดเปิด 
- ตัวอย่างโปรแกรมที่มเีมนบูาร์และสเตตัสบาร ์
- ตัวอย่างโปรแกรมอาเซียน 
- ตัวอย่างโปรแกรมตารางธาตุ 
- ใบความรู้ที่ 1 เรื่องการใช้ MessageBox และฟังก์ชันเปิดปิดโปรแกรม 
- ใบความรู้ที่ 2 เรื่องเมนูบาร์และสเตตัสบาร์ 
- ใบความรู้ที่ 3 เรื่องการเขียนโปรแกรมด้วย Visual Basic 2010 
- ใบงานที่ 1 เรื่องการใช้ MessageBox และฟังก์ชันเปิดปิดโปรเกรม 
- ใบงานที่ 2 เรื่องการสร้างเมนูบาร์และสเตตัสบาร์ 
- ใบงานที่ 3 เรื่องโปรแกรมอาเซียน 
- ใบงานที่ 4 เรื่องโปรแกรมตารางธาตุ 

 แหล่งการเรียนรู ้
- ห้องสมุด 
- แหล่งข้อมลูสารสนเทศ 
 www.nattapon.com 
 www.youtube.com 

 


