
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4 
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 สามารถพฒันาโปรแกรมตามข้อก าหนดได ้

จุดประสงค์น าทาง 
  1. อธิบายฟังก์ชันต่างๆ ที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมได้ 

 2. ออกแบบและวางแผนการพฒันาโปรแกรมตามความสนใจได้ 
 3. พัฒนาโปรแกรมตามที่ได้ออกแบบและวางแผนไว้ได ้

 
 สาระการเรยีนรู้ 

1. ความรู้ 
1. พัฒนาโปรแกรมตามข้อก าหนด 

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 
 
 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

  กิจกรรมน าเข้าสู่การเรยีน 
 1. นักเรียนร่วมกันทบทวนความรู้เกี่ยวกับการสร้างโปรแกรมค านวณเลข โปรแกรม
ตัดเกรด และโปรแกรมสูตรคูณ 

    2. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่าโปรแกรมทัง้ 3 นั้นมีการใช้ฟังก์ชันอะไรบ้าง 
    3. ครูอธิบายฟังก์ชันต่างๆ ที่นักเรียนเคยใช้ในโปรแกรมทั้ง 3 อีกครั้ง 
 
  กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 

 1. นักเรียนเลือกโปรแกรมค านวณทางคณิตศาสตรห์รือทางวิทยาศาสตร์ 1 
โปรแกรมที่ตนเองต้องการพฒันาข้ึน 

    2. ครูให้นักเรียนทุกคนน าเสนอแนวคิดของตนเอง 
 3. โปรแกรมทีผ่่านการตรวจสอบและคัดเลือกจากครูผูส้อน นักเรียนสามารถสร้าง
โปรแกรมนั้นได ้

    4. นักเรียนโปรแกรมค านวณของตนเอง และมกี าหนดส่งในคาบเรียนต่อไป 
    5. นักเรียนสอบถามปัญหาข้อสงสัยเพิ่มเติม 
 

กิจกรรมสรุปการเรียนรู้ 
 1. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกบัการสร้างโปรแกรมค านวณทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตรอ์ีกครัง้ 
 2. ครูสรปุความรู้เพิ่มเตมิในส่วนที่นักเรียนยงัสรุปไม่ครบถ้วน 

 
 การวัดและประเมินผล 

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

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 
- ตรวจภาระงาน 

 เครื่องมือวัดและประเมินผล   
- แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 

 เกณฑ์การประเมินผล 
- สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 ได้คะแนนรวมมากกว่าร้อยละ 50 
- ตรวจภาระงาน 
 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. ........... 
 
 


