
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี     รายวิชา ง32212     การเขียนโปรแกรมขั้นสูง
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เรื่องการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ฟังกช์ันพ้ืนฐาน           
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5                         เวลา 2 ชั่วโมง 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ล าลูกกา           ครูผู้สอน ณัฐพล บัวอุไร 
 
 สาระส าคัญ 

โปรแกรม Microsoft Visual Basic 2010 มีฟังก์ชันพื้นฐานที่ทุกคนสามารถเข้าใจและสามารถใช้งาน
ได้ง่าย นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ง่ายและรวดเร็ว สามารถสร้างโปรแกรมพื้นฐานหรือโปรแกรมค านวณ
พื้นฐานได้สะดวก 

 
 ผลการเรียนรู้ 

ข้อที่ 3 ใช้ตัวแปร โอเปอเรเตอร์ เงื่อนไข ลูป โพรซีเยอร์ อีเวนต์ ได้อย่างเหมาะสม 
ข้อที่ 4 ออกแบบฟอร์ม โมดูล คีบอร์ด เมาส์ เมนูและทูลบาร์ ได้อย่างเหมาะสม 

 
 จุดประสงค์ปลายทาง สามารถใช้ MessageBox และฟงัก์ชันเปิดปิดโปรแกรมได้อย่างถูกต้อง 

จุดประสงค์น าทาง 
  1. สร้างแอพลเิคชันใหม่โดยใช้ฟังก์ชัน MessageBox ได้ 

 2. อธิบายหลักการท างานของฟงัก์ชัน MessageBox ได ้
 3. ใช้ฟังก์ชันเปิดปิดโปรแกรมได้ 

 
 สาระการเรยีนรู้ 

1. ความรู้ 
1. การใช้งาน MessageBox  
2. ฟังก์ชันเปิด-ปิดหน้าต่าง 

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

1. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแกป้ัญหา 

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

 



 

 

 สื่อการเรียนรู้ 
- โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 
- ตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้ MessageBox และฟังก์ชันเปิดเปิด 
- ใบความรู้ที่ 1 เรื่องการใช้ MessageBox และฟังก์ชันเปิดปิดโปรแกรม 

 
 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

  กิจกรรมน าเข้าสู่การเรยีน 
 1. ครูแสดงตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้ MessageBox และฟังก์ชันเปิดปิดโปรแกรมให้
นักเรียนได้ศึกษา 
 2. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่าตัวอย่างโปรแกรมนัน้ มีการใช้ฟังก์ชัน
ลักษณะใด และมีการท างานอย่างไร 
 3. ครูแสดงตัวอย่างโปรแกรมให้นักเรียนได้ดูอีกครัง้ และอธิบายการท างานของ
โปรแกรม 
 

  กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
    1. นักเรียนเปิดโปรแกรม Microsoft Visual Studio และเลอืกภาษา Visual Basic 
    2. นักเรียนเริ่มต้นสร้างแอพลิเคชัน โดยปฏิบัติตามครผููส้อนทีละข้ันตอน 

 3. ครูอธิบายการท างานของโปรแกรมและข้ันการการสร้างแอพลิเคชันแต่ละข้ันตอน
ให้นักเรียนทุกคนฟงั 

    4. นักเรียนทีม่ีข้อสงสัยให้สอบถามปัญหากับครผููส้อนทันที 
    5. นักเรียนลองใช้ฟังก์ชัน MessageBox และฟังก์ชันเปิดปดิโปรแกรม 
    6. ทดสอบโปรแกรม 
    7. นักเรียนศึกษาใบความรูท้ี่ 1 เรื่องการใช้ Message และฟังก์ชันเปิดปิดโปรแกรม 
    8. นักเรียนท าใบงานที่ 1 เรือ่งการใช้ MessageBox และฟังก์ชันเปิดปิดโปรแกรม 
    9. ครูตรวจงานนักเรียนทุกคน และประเมินผลงานนักเรียน 

 10. นักเรียนที่ติดปัญหาข้อสงสัยใหส้อบถามครผูู้สอน 
   
 

กิจกรรมสรุปการเรียนรู้ 
 1. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกบัการใช้ MessageBox และฟังก์ชันเปิดปิด
โปรแกรม 

2. ครูสรปุความรู้เพิ่มเตมิในส่วนที่นักเรียนยงัสรุปไม่ครบถ้วน 
 

 การวัดและประเมินผล 
ด้านความรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านทักษะ/กระบวนการ 

1. สังเกตจากการถามการตอบ 
การอธิบาย และการน าเสนอ 
2. ตรวจใบงานที่ 1 เรือ่งการใช้ 

1. สังเกตจากพฤติกรรมที่
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย 

1. สังเกตจากพฤติกรรมการท างาน 
2. สังเกตทักษะการใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร ์



 

 

MessageBox และฟังก์ชันเปิดปิด
โปรแกรม 
 

2. สังเกตความอดทน การรบัฟงั
ความคิดเห็นของผู้อื่น การ
วิเคราะห์การวิจารณ์ผลงานของ
ผู้อื่นด้วยความมีเหตุผล 
3. สังเกตการณ์มจีิตสาธารณะ 
ดูแล ช่วยเหลือเพื่อน 

3. สังเกตทักษะอธิบาย การสื่อสาร 
การถ่ายทอดข้อมลู 

 
 วิธีการวัดผล 

- สอบถามองค์ความรูท้ี่ได้รับจากการเรียน 
- สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
- ตรวจใบงานที่ 1 เรื่องการใช้ MessageBox และฟังก์ชันเปดิปิดโปรแกรม 

 เครื่องมือวัดและประเมินผล   
- แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 

 เกณฑ์การประเมินผล 
- สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 ได้คะแนนรวมมากกว่าร้อยละ 50 
- ตรวจใบงานที่ 1 เรื่องการใช้ MessageBox และฟังก์ชันเปดิปิดโปรแกรม 
 ได้คะแนนรวมมากกว่าร้อยละ 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บันทึกหลังการสอน 
1. ผลการสอน 

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

 
2. ปัญหา/อุปสรรค 

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

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

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

                                                                                      (นายณัฐพล  บัวอุไร) 
       วันที่.................เดือน..................พ.ศ............ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ความเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

       (นางอนงค์ มีปญัญา) 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี 

       วันที่.................เดือน..................พ.ศ. ........... 
 
ความเห็นฝ่ายวิชาการ 

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

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

     (นางอรวรรณ วุฒิเวช) 
   รองผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารวิชาการ 

      วันที่.................เดือน..................พ.ศ. ........... 
 
ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 

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

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

  (นายประสงค์  สุบรรณพงษ์) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ล าลกูกา 

        วันที่.................เดือน..................พ.ศ. ........... 
 
 



[เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมขั้นสงู] 1 

 

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

ใบความรู้ท่ี 1 เรื่องการใช้ MessageBox และฟังก์ชันเปิดปิดโปรแกรม 
 

ในบทนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้งาน MessageBox หรือ เจ้ากล่องข้อความ  ซึ่งการใช้งานนั้นก็ไม่ยาก
และไม่ซบัซ้อน  
 

1. เปิดโปรแกรม Visual Studio 2010 Express ข้ึนมา แล้วเลือก New Project แล้วเลือก 
Windows Forms Application พร้อมกับตั้งช่ือว่า TestMessageBox หรือ จะตัง้ช่ืออื่นก็ได้ตาม
ต้องการ ตามรูป 

 

 
 
2. รูปแบบของค าสัง่ MessageBox นั้นจะเป็นดังนี ้

MessageBox.show("ข้อความ","หัวข้อความ","ปุ่ม","ไอคอน")  
อธิบาย  
ข้อความ  คือข้อความที่เราต้องการนั้นเอง จะพิมพ์อะไรก็ได ้
หัวข้อความ คือข้อความส่วนหัวพิมอะไรก็ได้ตามต้องการ 
ปุ่ม  คือรูปแบบของปุ่มที่ตอ้งการให้มปีุ่มอย่างไร เช่น ปุ่มok,ปุ่มokกับcancle, 

ปุ่มYesกับNo ถ้าหากเราไม่ได้ก าหนดในส่วนน้ี กล่องข้อความก็จะมีปุ่ม ok  
เป็นค่าเริ่มต้นอยู่แล้ว 

ไอคอน   คือไอคอนของกล่องข้อความต้องการใหม้ีไอคอนอย่างไร เช่น ไอคอน 
Warning,ไอคอนError,ไอคอนQuestion เป็นต้น ในส่วนน้ีจะไม่ก าหนดก ็
ได ้

 
 
ตัวอย่าง 
ให้ท าการลากปุ่มมาวางก่อนหนึง่ปุม่ พร้อมกับเปลี่ยนช่ือปุ่ม ว่า สวัสดี (จะเปลี่ยนว่าอะไรก็

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

 
 

ในกรณีนี้ ผมต้องการให้แสดงข้อความว่า สวัสดีเพื่อนๆ ส่วนหัวของข้อความแสดงค าว่า ยินดีต้อนรับ
นะครับ และให้มปีุ่ม ok ปุ่มเดียว และให้แสดงไอคอน Information ก็ให้ท าการดบัเบิ้ลคลิกที่ ปุม่ สวัสด ี 
แล้วพิมพ์โค๊ดนี้ลงไป 

MessageBox.Show("สวัสดเีพื่อนๆ", "ยินดีต้อนรับนะครบั", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Information) 

 
 

3. จากนั้นท าการเซฟโปรเจค กดที่ File > Save all หรือ กด Ctrl + Shift + S หรือ กดที่ ไอคอน 
Save all ดังรูป 

 

 
4. ทดลองรันโปรแกรม กด start Debugging หรือกด F5 และท าการทดสอบโปรแกรม โดยการคลิก

ที่ปุ่ม สวัสด ีดังรปูจะเห็นได้ว่ามีการโชว์กล่องข้อความตามทีผ่มต้องการข้ึนมา 
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ครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ล าลูกกา 

 

 
 
ท าความเข้าใจเกี่ยวกบัปุม่กลอ่งข้อความ (MessageBox) เราสามารถเลือกปุ่มของกล่องข้อความได้ตามใจชอบ
ซึ่งปุม่ ของกล่องข้อความนั้นมีดงันี้ครับ 
 

 
 

 
 
 
ท าความเข้าใจเกี่ยวกบั ไอคอนของกล่องข้อความ เราสามารถเลอืกไอคอนของกล่องข้อความได้ตามใจชอบซึ่ง
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ครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ล าลูกกา 

ไอคอน ของกล่องข้อความนั้นมีดังนี้ครบั 

 
 

 
 

ฟังก์ชันเปิดปิดโปรแกรม 
 สามารถใช้ค าสั่งง่ายๆ คือ 
  End 
 
ที่มา : http://visual-studio-basic.blogspot.com/ 



 

 

ใบงานท่ี 1 เรื่องการใช้ MessageBox และฟังก์ชันเปิดปิดโปรแกรม 
 

ค าช้ีแจง: จงออกแบบโปรแกรมให้มีคุณลักษณะดังรูปตัวอยา่งต่อไปนี ้

 
 คุณลักษณะของโปรแกรม 

1. ใช้ MessageBox ในการแสดงข้อความ 
2. มีปุ่มปิดโปรแกรม 
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