
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี     รายวิชา ง32212     การเขียนโปรแกรมขั้นสูง
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เรื่องการพัฒนาโปรแกรมท่ีมีการค านวณทางคณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5                         เวลา 2 ชั่วโมง 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ล าลูกกา           ครูผู้สอน ณัฐพล บัวอุไร 
 
 สาระส าคัญ 

โปรแกรม Microsoft Visual Basic 2010 สามารถน ามาใช้ในการสร้างแอพลิเคชันหรือโปรแกรมที่มี
การค านวณได้ง่าย มีวิธีการหรือหลักการเขียนโปรแกรมที่ไม่ยากมากนัก สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่ง
นักเรียนสามารถน าไปใช้ในการสร้างหรือพัฒนาโปรแกรมเพื่อค านวณทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ได้
เป็นอย่างดี 

 
 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 

 
 จุดประสงค์ปลายทาง สามารถพฒันาโปรแกรมค านวณเลขอย่างง่ายได ้

จุดประสงค์น าทาง 
  1. อธิบายค าสั่งในการเขียนโปรแกรมเพื่อค านวณเลขได้ 

 2. เขียนค าสั่งเพือ่ค านวณเลขตามทีก่ าหนดได ้
 
 สาระการเรยีนรู้ 

1. ความรู้ 
1. โปรแกรมค านวณเลข 

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

1. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแกป้ัญหา 

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



 

 

 
 สื่อการเรียนรู้ 

- โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 
- ตัวอย่างโปรแกรมค านวณเลข 
- ใบความรู้ที่ 1 เรื่องโปรแกรมค านวณเลข 

 
 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

  กิจกรรมน าเข้าสู่การเรยีน 
    1. ครูแสดงตัวอย่างโปรแกรมค านวณเลข 

 2. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่าตัวอย่างค านวณเลขมีการใช้ฟังก์ชันลักษณะ
ใด และมีการท างานอย่างไร 
 3. ครูแสดงตัวอย่างโปรแกรมให้นักเรียนได้ดูอีกครัง้ และอธิบายการท างานของ
โปรแกรม 
 

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

 3. ครูอธิบายการท างานของโปรแกรมและข้ันตอนการสร้างโปรแกรมค านวณเลขแต่
ละข้ันตอนให้นักเรียนทุกคนฟัง 

    4. นักเรียนทีม่ีข้อสงสัยให้สอบถามปัญหากับครผููส้อนทันที 
    5. นักเรียนลองใช้โปรแกรมค านวณเลข 
    6. ทดสอบโปรแกรม 
    7. นักเรียนศึกษาใบความรูท้ี่ 1 เรื่องโปรแกรมค านวณเลข 
    8. นักเรียนท าใบงานที่ 1 เรือ่งโปรแกรมค านวณเลข 
    9. ครูตรวจงานนักเรียนทุกคน และประเมินผลงานนักเรียน 
    10. นักเรียนที่ติดปัญหาข้อสงสัยใหส้อบถามครผูู้สอน   
 
 

กิจกรรมสรุปการเรียนรู้ 
    1. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกบัการสร้างโปรแกรมค านวณเลข 

 2. ครูสรปุความรู้เพิ่มเตมิในส่วนที่นักเรียนยงัสรุปไม่ครบถ้วน 
 

 การวัดและประเมินผล 
ด้านความรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านทักษะ/กระบวนการ 

1. สังเกตจากการถามการตอบ 
การอธิบาย และการน าเสนอ 
2. ตรวจใบงานที่ 1 เรือ่งโปรแกรม
ค านวณเลข 

1. สังเกตจากพฤติกรรมที่
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย 
2. สังเกตความอดทน การรบัฟงั

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



 

 

 ความคิดเห็นของผู้อื่น การ
วิเคราะห์การวิจารณ์ผลงานของ
ผู้อื่นด้วยความมีเหตุผล 
3. สังเกตการณ์มจีิตสาธารณะ 
ดูแล ช่วยเหลือเพื่อน 

การถ่ายทอดข้อมลู 

 
 วิธีการวัดผล 

- สอบถามองค์ความรูท้ี่ได้รับจากการเรียน 
- สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
- ตรวจใบงานที่ 1 เรื่องโปรแกรมค านวณเลข 

 เครื่องมือวัดและประเมินผล   
- แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 

 เกณฑ์การประเมินผล 
- สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 ได้คะแนนรวมมากกว่าร้อยละ 50 
- ตรวจใบงานที่ 1 เรื่องโปรแกรมค านวณเลข 
 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 เรื่องโปรแกรมค านวณเลข 
 
1. เปิดโปรแกรม Visual Studio 2010 Express ข้ึนมา แล้วเลือก New Project แล้วเลือก Windows 
Forms Application ตามรูป 
 

 
 
2. ท าการดีไซด์ตามในรปู โดยหลักๆแล้วเราต้องการให้ ใส่ค่าที่ 1 และ ค่าที่ 2 และกด ค านวณหลังจากนั้น
โปรแกรมจะแสดงผลลัพธ์ ใน Textbox 3 

 
 
3. ดับเบลิคลิกที่ปุ่ม ค านวณ จากนั้นท าการเขียนโค๊ดลงไป 
        Dim x, y As Integer   'ประการตัวแปร x และ y เปน็จ านวนเต็ม 
        x = TextBox1.Text    'ให้ x มีค่าเท่ากับ textbox1.text 
        y = TextBox2.Text    'ให้ y มีค่าเท่ากบั textbox2.text 
        TextBox3.Text = x + y   'ให้ ค่าที่แสดงบน textbox3.text เท่ากบัค่าของ x+y 
 



[เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมขั้นสงู] 2 

 

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

 
 

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

 
 
5.ทดลองรันโปรแกรม กด start Debugging หรือกด F5 และท าการทดสอบโปรแกรม โดยการพมิพ์ค่าที่ 1 
และค่า ที่ 2 จากนั้นกด ค านวณ โปรแกรมกจ็ะแสดงผลลัพธ์ ดังรูป 

 
6. เกี่ยวกับข้อผิดพลาดทีะ่เกิดข้ึนในโปรแกรม ใหเ้ราสังเกตดุูว่าหากเรากดปุ่มค านวณแต่เราไม่ได้ระบุตัวเลข
ค่าที่ 1 หรือ ค่าที่ 2 โปรแกรมก็จะเกิดข้อผิดพลาดข้ึน ดังรูป  



[เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมขั้นสงู] 3 

 

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

 
 
7. ดังนั้นเราต้องมาเพิม่โค๊ดไปอีกนิดหน่อยเพื่อดักจับข้อผิดพลาดทีจ่ะเกิดข้ึนในโปรแกรมโดยใช้ if else โค๊ดที่
ได้จะเป็นดังนี ้
 
   If TextBox1.Text = "" Or TextBox2.Text = "" Then 
            'ก าหนดเงื่อนไขว่า ถ้าค่าของ textbox1 หรือ textbox2 ค่าใดค่าหนึ่งเป็นค่าว่างหรือไม่ได้กรอก
นั้นเอง 
            MessageBox.Show("คุณกรอกข้อมูลไม่ครบ", "ผดิพลาด", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Error) 
            'ก็ให้ท าการโชว์กลอ่งข้อความ บอกว่าคุณกรอกข้อมูลไม่ครบ  
  Else 
            Dim x, y As Integer 'ประการตัวแปร x และ y เป็นจ านวนเต็ม 
            x = TextBox1.Text   'ให้ x มีค่าเท่ากับ textbox1.text 
            y = TextBox2.Text   'ให้ y มีค่าเท่ากบั textbox2.text 
            TextBox3.Text = x + y   'ให้ ค่าที่แสดงบน textbox3.text เท่ากบัค่าของ x+y 
 End If 
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ครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ล าลูกกา 

 
8. ท าการเซฟและกดรันอกีครั้ง คราวนี้ มาดูผลของโปรแกรม ในกรณีที่เราไม่ได้ระบุค่าใดค่าหนึ่ง หรือทัง้สอง
ค่า แล้วกดค านวณแทนที่โปรแกรมจะerror แล้วหยุดการท างานดังข้อที่ 6 โปรแกรมกลบัแสดงกลอ่งข้อความ 
เตือนว่ากรอกข้อมูลไม่ครบ และถ้าหากเรากรอกข้อมูลครบก็สามารถแสดงผลลัพธ์ได้ตามปกติ 
 

 
 
 
ที่มา http://visual-studio-basic.blogspot.com/ 



 

 

ใบงานท่ี 1 เรื่องโปรแกรมค านวณเลข 
 
ค าช้ีแจง: จงออกแบบโปรแกรมค านวณเลขใหม้ีคุณลักษณะดังรูปตัวอย่างต่อไปนี ้พร้อมกับก าหนดค าสั่งใหทุ้ก
ปุ่มสามารถท างานได้ โดยเพิ่มปุม่ลบ คูณ และหาร เข้าสู่โปรแกรม 
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