
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 
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 สามารถพฒันาโปรแกรมตัดเกรดได ้

จุดประสงค์น าทาง 
  1. อธิบายค าสั่งในการเขียนโปรแกรมตัดเกรดได ้

 2. เขียนค าสั่งพัฒนาโปรแกรมตัดเกรดตามทีก่ าหนดได ้
 
 สาระการเรยีนรู้ 

1. ความรู้ 
1. โปรแกรมตัดเกรด 

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 
- ตัวอย่างโปรแกรมตัดเกรด 
- ใบความรู้ที่ 2 เรื่องโปรแกรมตัดเกรด 

 
 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

  กิจกรรมน าเข้าสู่การเรยีน 
    1. นักเรียนร่วมกันทบทวนความรู้เกี่ยวกับสร้างโปรแกรมค านวณเลข 
    2. นักเรียนศึกษาตัวอย่างโปรแกรมตัดเกรด 
    3. ครูให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวอย่างโปรแกรมที่นักเรียนได้ศึกษา 
    4. ครูอธิบายลักษณะส าคัญของโปรแกรมตัดเกรด 
 
  กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
    1. นักเรียนเปิดโปรแกรม Microsoft Visual Studio และเลอืกภาษา Visual Basic 
    2. นักเรียนเริ่มต้นสร้างแอพลิเคชัน โดยปฏิบัติตามครผููส้อนทีละข้ันตอน 

 3. ครูอธิบายการท างานของโปรแกรมและข้ันตอนการสร้างโปรแกรมตัดเกรดให้ทุก
คนปฏิบัติตาม 

    4. นักเรียนทีม่ีข้อสงสัยให้สอบถามปัญหากับครผููส้อนทันที 
    5. ครูอธิบายโค๊ดการเขียนโปรแกรมแต่ละบรรทัดให้นกัเรียนทุกคนฟัง 
    6. ทดสอบโปรแกรม 
    7. นักเรียนศึกษาใบความรูท้ี่ 2 เรื่องโปรแกรมตัดเกรด 
    8. นักเรียนท าใบงานที่ 2 เรือ่งโปรแกรมตัดเกรด 
    9. ครูตรวจงานนักเรียนทุกคน และประเมินผลงานนักเรียน 
    10. นักเรียนที่ติดปัญหาข้อสงสัยใหส้อบถามครผูู้สอน 
  
 
 

กิจกรรมสรุปการเรียนรู้ 
 1. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกบัการสร้างโปรแกรมตัดเกรดและแนวทางการ
พัฒนาต่อยอด 

    2. ครูสรปุความรู้เพิ่มเตมิในส่วนที่นักเรียนยงัสรุปไม่ครบถ้วน 
 
 การวัดและประเมินผล 

ด้านความรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านทักษะ/กระบวนการ 
1. สังเกตจากการถามการตอบ 
การอธิบาย และการน าเสนอ 
2. ตรวจใบงานที่ 2 เรื่องโปรแกรม

1. สังเกตจากพฤติกรรมที่
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย 

1. สังเกตจากพฤติกรรมการท างาน 
2. สังเกตทักษะการใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร ์



 

 

ตัดเกรด 
 

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

3. สังเกตทักษะอธิบาย การสื่อสาร 
การถ่ายทอดข้อมลู 

 
 วิธีการวัดผล 

- สอบถามองค์ความรูท้ี่ได้รับจากการเรียน 
- สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
- ตรวจใบงานที่ 2 เรื่องโปรแกรมตัดเกรด 

 เครื่องมือวัดและประเมินผล   
- แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 

 เกณฑ์การประเมินผล 
- สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 ได้คะแนนรวมมากกว่าร้อยละ 50 
- ตรวจใบงานที่ 2 เรื่องโปรแกรมตัดเกรด 
 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. ........... 
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ครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ล าลูกกา 

ใบความรู้ท่ี 2 เรื่องโปรแกรมตัดเกรด 
 
ในส่วนน้ีเราจะมาเขียนโปรแกรมตัดเกรดกัน ด้วย visual basic 2010 กันนะครบั ซึ่งจะใช้ฟังก์ชัน if-else  
 
1. เปิดโปรแกรม Visual Studio 2010 Express ข้ึนมา แล้วเลือก New Project แล้วเลือก Windows 
Forms Application พร้อมกับตั้งช่ือว่า โปรแกรมตัดเกรด หรือ จะตั้งช่ืออื่นก็ได้ตามต้องการ  

 
2. ท าการดีไซด์ตามในรปู โดยหลักๆแล้วเราต้องการให้ใส่คะแนน ในช่อง TextBox1 และกดที่ค านวณ 
โปรแกรมจะโชว์กลอ่งข้อความบอกว่าเราได้เกรดอะไร  

 

 
 
3. ดับเบลิคลิกที่ปุ่ม ค านวณเกรด จากนั้นท าการเขียนโค๊ดลงไป 

http://3.bp.blogspot.com/-Pi6C22AQArU/UK2Z3Ofd9SI/AAAAAAAAAKI/LBlU2YR-B4w/s1600/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94+visualbasic.net.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-DP3Kyzzxoh4/UK2MfBSqY8I/AAAAAAAAAI0/wSOsS8FVguw/s1600/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94+vb.net.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-Pi6C22AQArU/UK2Z3Ofd9SI/AAAAAAAAAKI/LBlU2YR-B4w/s1600/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94+visualbasic.net.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-DP3Kyzzxoh4/UK2MfBSqY8I/AAAAAAAAAI0/wSOsS8FVguw/s1600/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94+vb.net.jpg
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ครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ล าลูกกา 

Dim point As Integer    'ประกาศตัวแปร point เป็นจ านวนเต็ม 
         point = TextBox1.Text   'ให้ point มีค่าเท่ากับค่าทีเ่ราจะกรอกบน textbox1 
         If point >= 80 And point <= 100 Then 
            MessageBox.Show("คุณได้เกรด A", "แจ้งเตือน", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Information) 
         ElseIf point >= 75 And point <= 79 Then             

MessageBox.Show("คุณได้เกรด B+", "แจ้งเตือน", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Information) 
         ElseIf point >= 70 And point <= 74 Then             

MessageBox.Show("คุณได้เกรด B", "แจ้งเตือน", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Information) 
         ElseIf point >= 65 And point <= 69 Then             

MessageBox.Show("คุณได้เกรด C+", "แจ้งเตือน", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Information) 
        ElseIf point >= 60 And point <= 64 Then             

MessageBox.Show("คุณได้เกรด C", "แจ้งเตือน", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Information) 
        ElseIf point >= 55 And point <= 59 Then             

MessageBox.Show("คุณได้เกรด D+", "แจ้งเตือน", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Information) 
         ElseIf point >= 50 And point <= 54 Then 
                      MessageBox.Show("คุณได้เกรด D", "แจ้งเตอืน", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Information) 
         ElseIf point >= 0 And point <= 49 Then             

MessageBox.Show("คุณได้เกรด F", "แจ้งเตอืน", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Information) 
         End If  
 
 
 
4. ส าหรบัปุม่ออกจากโปรแกรมให้นักเรียนดับเบิล้คลกิปุ่มออกจากโปรแกรมแล้วพิมพโ์ค๊ดน้ีลงไป 
 

End หรือ จะพมิพ์ว่า Me.close() ก็ได้เช่นกัน  
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ครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ล าลูกกา 

 

 

5. ท าการบันทึกโปรแกรมโดยกดปุ่ม Save All และบันทึกงานไว้ที่โฟล์เดอร์ของนกัเรียนเองที่ Drive D: นะ
ครับ 

6. สามารถทดสอบโปรแกรมโดยกดปุม่ F5 ครับ และสงัเกตดูว่าโปรแกรมของเราค านวณเกรดถูกต้องหรือไม่? 

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



 

 

ใบงานท่ี 2 เรื่องโปรแกรมตัดเกรด 
 

ค าช้ีแจง: จงออกแบบโปรแกรมค านวณเลขใหม้ีคุณลักษณะดังรูปตัวอย่างต่อไปนี ้พร้อมกับก าหนดค าสั่งใหทุ้ก
ปุ่มสามารถท างานได้ โดยเพิ่มปุม่ลบ คูณ และหาร เข้าสู่โปรแกรม 
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