
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี     รายวิชา ง32212     การเขียนโปรแกรมขั้นสูง
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 เรื่องเทคนิคและฟังก์ชันเพ่ิมเติมในการพัฒนาโปรแกรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5                         เวลา 2 ชั่วโมง 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ล าลูกกา           ครูผู้สอน ณัฐพล บัวอุไร 
 
 สาระส าคัญ 

โปรแกรม Microsoft Visual Basic 2010 เป็นชุดพัฒนาโปรแกรมที่นักพัฒนาส่วนใหญ่ใช้ในการ
พัฒนาโปรแกรม ทั้งนี้การพัฒนาโปรแกรมนั้นสามารถใช้เทคนิคหรือข้ันตอนเพิ่มเติมเพื่อให้โปรแกรม
สามารถท างานได้สมบูรณ์มากขึ้น เทคนิคเหล่าน้ีนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากหน่วยการเรียนรู้นี้ 

 
 ผลการเรียนรู้ 

ข้อที่ 5 เขียนโปรแกรมด้วย Visual Basic 2010 เบื้องต้นได้ 
 

 จุดประสงค์ปลายทาง สามารถพฒันาโปรแกรมเพื่อเปิดรปูภาพจากในเครื่องคอมพิวเตอร์ได ้
จุดประสงค์น าทาง 

  1. อธิบายค าสั่งในการเปิดรูปภาพได ้
 2. เขียนค าสั่งเพือ่เปิดรูปภาพตามที่ก าหนดได ้

 
 สาระการเรยีนรู้ 

1. ความรู้ 
1. โปรแกรมเปิดรปูภาพ 

2. ทักษะ/กระบวนการ 
 1. เขียนโปรแกรมด้วย Visual Basic 2010 เบื้องต้น 
3. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแกป้ัญหา 

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

 สื่อการเรียนรู้ 
- โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 
- ตัวอย่างโปรแกรมเปิดรูปภาพ 
- ใบความรู้ที่ 1 เรื่องโปรแกรมเปิดรูปภาพ 

 



 

 

 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
  กิจกรรมน าเข้าสู่การเรยีน 
    1. ครูแสดงตัวอย่างโปรแกรมเปิดรูปภาพ 

 2. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่าตัวอย่างโปรแกรมเปดิรูปภาพมีการใช้
ฟังก์ชันลักษณะใด และมีการท างานอย่างไร 
 3. ครูแสดงตัวอย่างโปรแกรมให้นักเรียนได้ดูอีกครัง้ และอธิบายการท างานของ
โปรแกรม 

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

 3. ครูอธิบายการท างานของโปรแกรมและข้ันตอนการสร้างโปรแกรมเปิดรปูภาพแต่
ละข้ันตอนให้นักเรียนทุกคนฟัง 

    4. นักเรียนทีม่ีข้อสงสัยให้สอบถามปัญหากับครผููส้อนทันที 
 5. นักเรียนทบทวนข้ันตอนการสร้างโปรแกรมเปิดรูปภาพจากใบความรู้ที่ 1 เรื่อง
โปรแกรมเปิดรูปภาพ 

    6. ทดสอบโปรแกรม 
    7. นักเรียนท าใบงานที่ 1 เรือ่งโปรแกรมเปิดรูปภาพ 
    8. ครูตรวจงานนักเรียนทุกคน และประเมินผลงานนักเรียน 
    9. นักเรียนที่ติดปัญหาข้อสงสัยให้สอบถามครผูู้สอน 
  

กิจกรรมสรุปการเรียนรู้ 
    1. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกบัการสร้างโปรแกรมเปดิรูปภาพ 
    2. ครูสรปุความรู้เพิ่มเตมิในส่วนที่นักเรียนยงัสรุปไม่ครบถ้วน 
 
 การวัดและประเมินผล 

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

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 
- ตรวจใบงานที่ 1 เรื่องโปรแกรมเปิดรปูภาพ 

 เครื่องมือวัดและประเมินผล   
- แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 

 เกณฑ์การประเมินผล 
- สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 ได้คะแนนรวมมากกว่าร้อยละ 50 
- ตรวจใบงานที่ 1 เรื่องโปรแกรมเปิดรปูภาพ 
 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 1 เรื่องโปรแกรมเปิดรูปภาพ 

 
 
ในส่วนนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการใช้งาน OpenFileDialog และ การใช้งาน SaveFileDialog เพื่อท าโปรแกรม
เปิดรปูภาพกัน 
1. เปิดโปรแกรม Visual Studio 2010 Express ข้ึนมา แล้วเลือก New Project แล้วเลือก Windows 
Forms Application พร้อมกับตั้งช่ือว่า โปรแกรม เปิดรูปภาพ หรือ จะตัง้ช่ืออื่นก็ได้ตามต้องการ ตามรูป 

 
2. ท าการดีไซด์ตามในรปู 
 2.1 ท าการปรบัขนาดฟอรม์ให้มีขนาดตามต้องการ เปลี่ยน Properties StartPosition เป็น CenterScreen 
เมื่อรันโปรแกรม โปรแกรมจะแสดงตรงกลางหน้าจอ เปลี่ยน Properties Text เป็น โปรแกรมเปิดรปูภาพ 

 
2.2 ลาก PictureBox มาวางบน Form ปรบัขนาดตามต้องการ และท าการเปลี่ยน PropertiesSizeMode 
เป็น StretchImage เพื่อปรับขนาดของรปูภาพที่แสดงให้พอดีกับขนาดของ PictureBox 
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ครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ล าลูกกา 

 
2.3 ลาก Button 3อัน มาวางบนพรอ้ม พร้อมปรับขนาดตามต้องการและเปลี่ยน Properties Textเป็น เปิด
รูปภาพ,เซฟรูปภาพ,ลบ ตามล าดับ 

 
 
2.4 ไปที่แทบ Dialog ลาก OpenFileDialog และ SaveFileDialog เข้ามาในฟอรม์ 

 
 
3. ส่วนน้ีจะเป็นส่วนของการเขียนโค๊ดและอธิบายโค๊ด 
3.1 ดับเบลิคลิกปุ่ม เปิดรูปภาพ และพิมพโ์ค๊ดลงไป  
  OpenFileDialog1.Filter = ("ไฟล์รปูภาพ JPEG,GIF,PNG,BMP|*.jpg; *.gif; *.png; *.bmp") 
        'ก าหนดนามสกุลไฟล์ทีเ่ราต้องการจะเปิด 
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ครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ล าลูกกา 

        If OpenFileDialog1.ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK Then 
            'แสดง Dialog ข้ึนมา ถ้าเราได้เลือกรูปภาพ 
            'โปรแกรมก็จะแสดงรูปภาพน้ันบน PicturgBox 
            PictureBox1.Image = Image.FromFile(OpenFileDialog1.FileName) 
        End If 
 
3.2 ดับเบลิคลลิกทีปุ่่ม เซฟรปูภาพ และพิมพโ์ด๊ดลงไป 
        SaveFileDialog1.FileName = OpenFileDialog1.SafeFileName 
        'ก าหนดให้ช่ือที่แสดงตอนเรากดเซฟรูปภาพน้ัน เท่ากบัช่ือภาพที่เราเปิด 
        SaveFileDialog1.Filter = ("ไฟล์รูปภาพ JPEG,GIF,PNG,BMP|*.jpg; *.gif; *.png; *.bmp") 
        'ก าหนดนามสกุลไฟล์ทีเ่ราต้องการจะเซฟ 
        If SaveFileDialog1.ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK Then 
            'แสดง Dialog เซฟ ข้ึนมา ถ้าเราได้กดเซฟภาพ 
            PictureBox1.Image.Save(SaveFileDialog1.FileName) 
            'โปรแกรมก็จะท าการเซฟภาพ 
            MessageBox.Show("เซฟภาพแล้ว", "โปรแกรมเปิดรูปภาพ", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Information) 
            'และแสดงกล่องข้อความบอกว่า เซฟภาพแล้ว 
        End If 
3.3 ดับเบลิคลิกที่ปุ่ม ลบ และพมิพ์โค๊ดลงไป 
     PictureBox1.Image = Nothing  
     'ลบรูปภาพที่แสดงบน PictrueBox 
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4. จากนั้นท าการเซฟโปรเจค กดที่ File > Save all หรือ กด Ctrl + Shift + S หรือ กดที่ ไอคอน Save all 
ดังรูป 
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5. ทดลองรันโปรแกรม กด start Debugging หรือกด F5 และท าการทดสอบโปรแกรม 
5.1 คลิกที่ปุ่ม เปิดรปูภาพ จากนั้นจะมี Dialog ส าหรบัเลือกรูปภาพแสดงข้ึนมา ให้เราท าการเลือกรปูภาพมา 
1 รูป และกด Open 

 
 

 
 

5.2 จากนั้นลงอคลิกที่ปุ่ม เซฟรูปภาพ จะมี Dialog ส าหรับเซฟรปูภาพแสดงข้ึนมา ใหเ้ราท าการเลอืกกดเซฟ 
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5.3 มาลองท าการลบรูปภาพ โดยกดที่ปุ่ม ลบ 

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



 

 

ใบงานท่ี 1 เรื่องโปรแกรมเปิดรูปภาพ 
 
ค าช้ีแจง: จงออกแบบโปรแกรมเปิดรปูภาพให้มีคุณลกัษณะดังรูปตัวอย่างต่อไปนี ้พร้อมกับก าหนดค าสั่งใหทุ้ก
ปุ่มสามารถท างานได้ 
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