
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี     รายวิชา ง32212     การเขียนโปรแกรมขั้นสูง
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft Visual Studio เบ้ืองต้น            
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5                         เวลา 2 ชั่วโมง 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ล าลูกกา           ครูผู้สอน ณัฐพล บัวอุไร 
 
 สาระส าคัญ 

โปรแกรม Microsoft Visual Basic 2010 เป็นชุดพัฒนาโปรแกรมส าหรับใช้ในการพัฒนาแอพลิเคชัน
หรือโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้ง่าย สามารถสร้างแอพลิเคชันง่ายๆ ได้โดยใช้เวลาไม่นาน อีกทั้งยัง
สามารถใช้พัฒนาแอพลิเคชันขนาดใหญ่ได้อีกด้วย 

 
 ผลการเรียนรู้ 

ข้อที่ 1 ใช้งานโปรแกรม Visual Basic 2010 พื้นฐานได ้
ข้อที่ 2 ใช้งานคอนโทรลพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมได้ 

 
 จุดประสงค์ปลายทาง สร้างงานใหม่ด้วยโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 ได ้

จุดประสงค์น าทาง 
  1. เปิดโปรแกรมเพีอ่สร้างโปรเจ็คใหม่ได้ 

 2. บอกองค์ประกอบที่ส าคัญของโปรแกรมได้ 
 3. บันทึกงานและตรวจสอบงานได ้

 
 สาระการเรยีนรู้ 

1. ความรู้ 
1. การติดตั้งโปรแกรม 
2. การสร้างโปรเจ็ค 
3. องค์ประกอบของโปรแกรม 

2. ทักษะ/กระบวนการ 
 1. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2. การออกแบบหน้าต่างผู้ใช้งาน 
 3. การอธิบาย 
3. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
2. ความสามารถในการแกป้ัญหา 

4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งมั่นในการท างาน 

 



 

 

 สื่อการเรียนรู้ 
- โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 
- ตัวอย่างโปรแกรมทีส่ร้างด้วย Microsoft Visual Basic 
- วีดีทัศนก์ารเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
- ใบความรู้ที่ 1 เรื่องการใช้งานโปรแกรม Visual Studio 2010 เบื้องต้น 

 
 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

  กิจกรรมน าเข้าสู่การเรยีน 
 1. ครูเกริ่นน าเกี่ยวกับความส าคัญของการเขียนโปรแกรม อนาคตและอาชีพ
เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม 
 2. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความหมายของการเขียนโปรแกรม 
ภาษาในการเขียนโปรแกรม 
 3. ครูให้นักเรียนดูตัวอย่างที่ได้จากการเขียนโปรแกรมด้วยชุดพัฒนาโปรแกรม 
Microsoft Visual Studio 

 
  กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 

 1. ครูให้นักเรียนเปิดโปรแกรม Microsoft Visual Studio และเลือกภาษา Visual 
Basic 
 2. ครูอธิบายวิธีการสร้างโปรเจ็คใหม่ด้วยภาษา Visual Basic และให้นักเรียนทกุคน
ปฏิบัติตาม 

    3. ครูแนะน าส่วนประกอบของโปรแกรม และการใช้งานเมนตู่างๆ เบื้องต้น 
    4. นักเรียนศึกษาเรื่องการใช้งานโปรแกรม Visual Studio 
    5. ครูถามค าถามนักเรียน และให้นักเรียนทุกคนร่วมกันตอบค าถาม 
 
  กิจกรรมสรุปการเรียนรู้ 

 1. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกบัวิธีการเปิดโปรแกรม กรใช้งานโปรแกรม และ
องค์ประกอบต่างๆ ของโปรแกรม Microsoft Visual Studio เบื้องต้น 

 การวัดและประเมินผล 
ด้านความรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านทักษะ/กระบวนการ 

1. สังเกตจากการถามการตอบ 
การอธิบาย และการน าเสนอ 
 

1. สังเกตจากพฤติกรรมที่
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย 
2. สังเกตความอดทน การรบัฟงั
ความคิดเห็นของผู้อื่น การ
วิเคราะห์การวิจารณ์ผลงานของ
ผู้อื่นด้วยความมีเหตุผล 
3. สังเกตการณ์มจีิตสาธารณะ 
ดูแล ช่วยเหลือเพื่อน 

1. สังเกตจากพฤติกรรมการท างาน 
2. สังเกตทักษะการใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร ์
3. สังเกตทักษะอธิบาย การสื่อสาร 
การถ่ายทอดข้อมลู 



 

 

 
 วิธีการวัดผล 

- สอบถามองค์ความรูท้ี่ได้รับจากการเรียน 
- สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 เครื่องมือวัดและประเมินผล   
- แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 

 เกณฑ์การประเมินผล 
- สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 ได้คะแนนรวมมากกว่าร้อยละ 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บันทึกหลังการสอน 
1. ผลการสอน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. ปัญหา/อุปสรรค 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. แนวทางปรบัปรุงการเรียนการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
ลงช่ือ..................................................... 

                                                                                      (นายณัฐพล  บัวอุไร) 
                    (.........../............/.............) 
 
 
ความเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

 

ลงช่ือ..................................................... 
       (นางอนงค์ มีปญัญา) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี 
                     (.........../............/.............) 
 
ความเห็นฝ่ายวิชาการ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงช่ือ..................................................... 

                 (นางอรวรรณ วุฒิเวช) 
         รองผู้อ านวยการ รักษาการในต าแหนง่ 

    ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ล าลูกกา 
      (.........../............/.............) 

 
 



[เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมขั้นสงู] 1 

 

ครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ล าลูกกา 

ใบความรู้ท่ี 1 เรื่องการใช้งานโปรแกรม Visual Studio 2010 เบ้ืองต้น 
 
 เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาจะปรากฏหน้าต่างโปรแกรมดังรูปดา้นล่าง 
 

 
 

 ก่อนที่เราจะเริ่มพฒันาโปรแกรม จะต้องเข้าสูส่ภาพแวดล้อมของการพัฒนาโปรแกรมเสียก่อน โดยเรา
ต้องสร้างโปรเจก็ต์ใหม่ขึ้นมา โดยมีวิธีการสร้างดังนี ้
 วิธีที่ 1 ที่มุมมอง Start Page คลิกทีล่ิงค์ New Project… 
 วิธีที่ 2 เลือกเมนู File -> New Project… 
 จากนั้นในข้ันตอนต่อไปจะปรากฏวินโดว์ New Project ให้เลือกดังนี ้

1. เลือกภาษา Visual Basic 
2. ช่องตรงกลางให้เลือก Windows Forms Application 
3. ก าหนดช่ือโปรเจ็กต์ (Name)  
4. คลิกปุ่ม OK 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



[เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมขั้นสงู] 2 

 

ครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ล าลูกกา 

 เข้าสู่มุมมองของโปรเจ็กต์ และพรอ้มส าหรบัพฒันาแอพลิเคช่ัน ดังรูป 

 
 
 ส าหรับส่วนประกอบแต่ละส่วนของหน้าต่างโปรแกรม มีองค์ประกอบดงันี้ 
 
Toolbox 
  Toolbox เป็นส่วนที่ใช้ในการแสดงคอนโทรลต่างๆ ทีจ่ะน ามาวางบน
ฟอร์ม แต่เนื่องจากคอนโทรลมีจ านวนมาก ดังนั้น จงึได้มีการแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ 
โดยแต่ละกลุ่มจะแยกด้วยแท็บ 

 
Solution Explorer 
 Solution Explorer เป็นส่วนที่แสดงโครงสร้างของไฟล์ต่างๆ ที่มีในโปร
เจ็กต์ นอกจากนีเ้รายังสามารถจัดการกบัไฟลเ์หล่าน้ันในบางลักษณะผ่าน 
Solution Explorer ได้ เช่น การเพิ่ม ลบ เปลี่ยนช่ือ สร้างโฟล์เดอร์ ใช้สลบัไป
มาระหว่างมุมมองการออกแบบโปรแกรมและโค้ดโปรแกรม เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมขั้นสงู] 3 

 

ครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ล าลูกกา 

 Properties Window 
 การพัฒนาแอปพลิเคช่ันน่ัน ทุกอย่างจะอยู่ในรูปแบบของออบเจ็กต์ และทุก
ออบเจ็กต์กจ็ะประกอบด้วยคุณสมบัติของออบเจ็กต์นั้นๆ ซึ่งเราจะเรียกคุณสมบัติ
ของออบเจก็ต์ว่า Properties ส าหรับ Properties Window จะมีลกัษณะเป็นตาราง
ที่แสดงช่ือและค่าของแต่ละ Properties โดยเราสามารถปรบัเปลี่ยนค่าตามที่
ต้องการได ้

 
 
Form 
 ฟอร์ม เป็นส่วนประกอบพื้นฐานทีส่ าคัญอย่างยิง่ของการพฒันา
แอปพลเิคช่ันแบบ Visual เพราะต้องใช้ในการจัดวางคอนโทรลต่างๆ เพือ่ติดต่อกับ
ผู้ใช้ 
 

 
 
เอกสารอ้างอิง : หนังสือ “การพฒันาแอปพลเิคช่ันด้วย Visual Basic 2010” ผู้แต่ง : “บัญชา ปะสีละเตสัง” 
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