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หลักสูตรรายวิชา 

ชื่อรายวิชา  การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด (GUI) รหัส 2204-2107  
สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  
จ านวน  3 หน่วยกิต  จ านวนชั่วโมงรวม  72  ชั่วโมง 

............................................... 
 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
  1. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด 
  2. ใช้ค าสั่งในการควบคุมการท างานของโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด 
  3. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการพัฒนาโปรแกรม ข้ันตอนการแก้ไขปัญหา (Algorithm) และกระบวนการ 
เขียนโปรแกรม 

  2. เขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด 
   
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรม องค์ประกอบของโปรแกรม ภาษาคอมพิวเตอร์ 
ข้ันตอนการแก้ไขปัญหา (Algorithm) กระบวนการเขียนโปรแกรม ค าสั่งควบคุมการท างานของโปรแกรม 
การพัฒนาโปรแกรมทางธุรกิจอย่างง่าย โดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมดเพ่ือการพัฒนาโปรแกรมได้อย่าง
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสร้างเป็นชิ้นงานจากโครงงานขนาดเล็ก 
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ตารางวิเคราะห์รายวิชา 
ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด (GUI) รหัส 2204-2107 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาพณิชยกรรม   แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
จ านวน  3 หน่วยกิต  จ านวนชั่วโมงรวม 72  ชั่วโมง 

ล าดับที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
พฤติกรรมที่คาดหวังต่อการเรียนการสอน 1 ครั้ง 
ความรู้ ทักษะ จิตพิสัย รวม(ชม.) 

1 เริ่มต้นเข้าใจเก่ียวกับการเขียนโปรแกรมแบบ GUI    4 
2 การใช้งานโปรแกรม Visual Studio 2012 (Express Edition) 

เบื้องต้น 
   4 

3-4 การเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic เบื้องต้น    8 
5-6 การเขียนโปรแกรมแบบมีการตัดสินใจ    8 
7-8 การเขียนโปรแกรมแบบมีการท าซ้ า (Loop)    8 
9-10 การเขียนโปรแกรมกับคอนโทรล    8 
11-12 ฟอร์ม และเมนูโปรแกรม    8 
13-14 โปรแกรมย่อย และฟังก์ชั่น    8 
15-16 การเขียนโปรแกรมกับฐานข้อมูล    8 

17 การพัฒนาโปรแกรมด้วย Visual Basic    4 
18 การประเมินผลการเรียน 4 

รวม 72 
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 ตารางโครงการจัดการเรียนรู้ 
ชื่อรายวิชา  การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด (GUI) รหัส 2204-2107 

จ านวน  3 หน่วยกิต  จ านวนชั่วโมงรวม 72  ชั่วโมง 2–2–3 (ท–ป–น) 
 

สัปดาห์ที ่ เรื่อง ปฏิบัตื จ านวนคาบ 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

1 เริ่มต้นเข้าใจเก่ียวกับการเขียนโปรแกรมแบบ GUI แบบฝึกหัดหน่วย
ที่1  

3 1 

2 การใช้งานโปรแกรม Visual Studio 2012 (Express Edition) 
เบื้องต้น 

ใบงาน 1-2 2 2 

3-4 การเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic เบื้องต้น ใบงาน 3-5 4 4 
5-6 การเขียนโปรแกรมแบบมีการตัดสินใจ ใบงาน 6-12 4 4 
7-8 การเขียนโปรแกรมแบบมีการท าซ้ า (Loop) ใบงาน 13-16 4 4 
9-10 การเขียนโปรแกรมกับคอนโทรล ใบงาน 17-19 4 4 
11-12 ฟอร์ม และเมนูโปรแกรม ใบงาน 20-21 4 4 
13-14 โปรแกรมย่อย และฟังก์ชั่น ใบงาน 22-23 4 4 
15-16 การเขียนโปรแกรมกับฐานข้อมูล ใบงาน 24-25 4 4 

17 การพัฒนาโปรแกรมด้วย Visual Basic ใบงาน 26 2 2 
18 วัดผลและประเมินผลปลายภาค  2 2 
 รวม  37 35 
 รวม  72 
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หน่วยการเรียนรู้ 
ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด (GUI) รหัส 2204-2107 

รวม          4           ชั่วโมง/สัปดาห ์
สัปดาห์ที่  หน่วยที ่ หน่วยการเรียนรู ้ จ านวนชั่วโมง 
1 1 เริ่มต้นเข้าใจเก่ียวกับการเขียนโปรแกรมแบบ GUI 

 บทน าเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมแบบ GUI 
 ประเภทของภาษาคอมพิวเตอร์ 
 ตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร์ 
 รูปแบบการเขียนโปรแกรมในปัจจุบัน 
 การเขียนโปรแกรมในแบบ GUI 
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2 2 การใช้งานโปรแกรม Visual Studio 2012 (Express Edition) 
เบื้องต้น 

 การเปิดโปรแกรม Visual Studio 2012 (Express 
Edition) และการก าหนดค่าเบือ้งต้น 

 การสร้างโปรเจ็คใหม่ (New Project) 
 ส่วนประกอบของโปรแกรม Visual Studio 2012 

(Express Edition) 
 คุณสมบัติของฟอร์ม 
 การใช้ Control Object เบื้องต้น 
 วิธีการเขียนโค้ดกับโปรแกรม Visual Studio 2012 

(Express Edition) 
 การสั่งรันโปรแกรม (Run) 

4 

3-4 3 การเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic เบื้องต้น 
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ Visual Basic  
 ท าความรู้จักกับตัวแปรของ VB  
 ค่าคงที่ (Constant) 
 ตัวแปรแบบชุด หรือตัวแปรอาร์เรย์ (Array) 
 การใช้งานตัวแปร 
 เครื่องหมายด าเนินการทางคณิตศาสตร ์

8 

5-6 4 การเขียนโปรแกรมแบบมีการตัดสินใจ 
 เขียนโปรแกรมการแบบมีการตัดสินใจ 
 การเขียนโปรแกรมแบบมีการตัดสินใจกับฟอร์ม

โปรแกรม 

8 
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หน่วยการเรียนรู้ 
ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด (GUI) รหัส 2204-2107 

รวม          4           ชั่วโมง/สัปดาห ์
สัปดาห์ที่  หน่วยที ่ หน่วยการเรียนรู ้ จ านวนชั่วโมง 
7-8 5 การเขียนโปรแกรมแบบมีการท าซ้ า (Loop) 

 เขียนโปรแกรมแบบมีการท าซ้ า 
 การเขียนโปรแกรมแบบมีการท าซ้ ากับ Visual Studio 

2012 (Express Edition) 

8 

9-10 6 การเขียนโปรแกรมกับคอนโทรล 
 รู้จักกับคอนโทรล (Control) 
 โครงสร้างการเขียนโปรแกรมกับ Control 
 การเขียนโปรแกรมกับ Common Controls 
 การเขียนโปรแกรมกับ Control 

8 

11-12 7 ฟอร์ม และเมนูโปรแกรม 
 การสร้างฟอร์ม (Form) 
 การสร้างเมนู (Menu) 
  การสร้างเมนูแบบ Tool Strip 

8 

13-14 8 โปรแกรมย่อย และฟังก์ชั่น 
 โปรแกรมย่อย (Sub Program) 
 ฟังก์ชั่น (Function) 
 การต้ังชื่อโปรแกรมย่อยและฟังก์ชั่น  
 ฟังก์ชั่นที่มีมาให้แล้วกับ Visual Basic 

8 

15-16 9 การเขียนโปรแกรมกับฐานข้อมูล 
 รู้จักกับฐานข้อมูลเบื้องต้น 
 การเขียนโปรแกรมด้านฐานข้อมูล 

8 

17 10 การพัฒนาโปรแกรมด้วย Visual Basic 
 ข้ันตอนการพัฒนาโปรแกรม 
 การพัฒนาโปรแกรมโดย Visual Basic   

  

4 
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สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัติ 
ชื่อวิชา       การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด       รหัสวิชา   2204-2107 
ท–ป–น     2–2–3        จ านวนคาบสอน     4      คาบ: สัปดาห์ ระดับชั้น ปวช.       

 
ชื่อเรื่อง สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัติ 

หน่วยที่ 1 เริ่มต้นเข้าใจเก่ียวกับการเขียนโปรแกรม
แบบ GUI 
   1.1 บทน าเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมแบบ GUI 
   1.2 ประเภทของภาษาคอมพิวเตอร์ 
   1.3 ตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร์ 
   1.4 รูปแบบการเขียนโปรแกรมในปัจจุบัน 
   1.5 การเขียนโปรแกรมในแบบ GUI    
 
      

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 
แสดงความรู้พ้ืนฐานและแนวคิดเก่ียวกับการเขียนโปรแกรมใน
แบบ GUI  
 
จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance Objectives) 
1. บอกความหมายของการเขียนโปรแกรมในแบบ GUI 
2. อธิบายและจ าแนกประเภทของภาษาคอมพิวเตอร์ได้ 
3. อธิบายถึงตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร์ได้ 
4. อธิบายและเข้าใจรูปแบบการเขียนโปรแกรมได้ 
5. อธิบายและเข้าใจแนวคิดการใช้โปรแกรมในการเขียน

ภาษาในแบบ GUI ได้ 
 

หน่วยที่ 2 การใชง้านโปรแกรม Visual Studio 2012 
(Express Edition) เบื้องต้น 

2.1 การเปิดโปรแกรม Visual Studio 2012 
(Express Edition) และการก าหนดค่าเบื้องต้น 
 2.2 การสร้างโปรเจค็ใหม่ (New Project) 
 2.3 ส่วนประกอบของโปรแกรม Visual 
Studio 2012 (Express Edition) 

2.4 คุณสมบัติของฟอร์ม 
 2.5 การใช้ Control Object เบื้องต้น 
 2.6 วิธีการเขียนโค้ดกับโปรแกรม Visual 
Studio 2012 (Express Edition) 
 2.7 การสั่งรันโปรแกรม (Run) 
 
 

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 
แสดงความรู้เก่ียวกับการใช้งานโปรแกรม Visual Studio 
2012 (Express Edition)  ในการเขียนโปรแกรมในแบบ GUI 
  
จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance Objectives) 
1. สามารถสร้างโปรเจค็ด้วย Visual Studio 2012 

(Express Edition) ได้ 
2. สามารถบอกถึงส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม 

Visual Studio 2012 (Express Edition) ได้ 
3. สามารถก าหนดคุณสมบัติให้กับ Form เบื้องต้นได้ 
4. สามารถเขียนโค้ดเบื้องต้นกับ Visual Studio 2012 

(Express Edition) ได้ 
5. สามารถใช้งาน Control เบื้องต้นได้ 
6. สามารถสั่งรันโปรแกรมที่สร้างข้ึนมาได้ 
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สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัติ 
ชื่อวิชา       การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด       รหัสวิชา   2204-2107 
ท–ป–น     2–2–3        จ านวนคาบสอน     4      คาบ: สัปดาห์ ระดับชั้น ปวช.       

 
ชื่อเรื่อง สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัติ 

หน่วยที่ 3 การเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic 
เบื้องต้นบทน าเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมแบบ GUI 

3.1 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับ Visual Basic  
 3.2 ท าความรู้จักกับตัวแปรของ VB  
 3.3 ค่าคงที่ (Constant) 

3.4 ตัวแปรแบบชุด หรือตัวแปรอาร์เรย์ 
(Array) 
 3.5 การใช้งานตัวแปร 

3.6 เครื่องหมายด าเนินการทางคณิตศาสตร ์
 
      

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 
แสดงความรู้เก่ียวกับการเขียนโปรแกรม Visual Basic 
เบื้องต้น เกี่ยวกับเรื่องของตัวแปร ค่าคงที่และตัวแปรประเภท
อาร์เรย์ 
 
จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance Objectives) 
1. สามารถอธิบายความหมายของตัวแปรได้ 
2. สามารถบอกถึงวิธีการประกาศตัวแปรได้ 
3. สามารถบอกถึงความหายของอาร์เรย์ได้ 
4. สามารถบอกถึงความแตกต่างระหว่างตัวแปรปรกติกับตัว

แปรแบบอาร์เรย์ได้ 
5. สามารถเขียนประกาศตัวแปรกับฟอร์มโปรแกรมที่พัฒนา

ได้ 
 

หน่วยที่ 4 การเขียนโปรแกรมแบบมีการตัดสินใจ 
4.1 เขียนโปรแกรมการแบบมีการตัดสินใจ 

 4.2 การเขียนโปรแกรมแบบมีการตัดสินใจกับ
ฟอร์มโปรแกรม 
 
 

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 
แสดงความรู้เก่ียวกับการเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic 
เก่ียวกับการเขียนโปรแกรมในรูปแบบที่มีการเลือกตัดสินใจใน
การท างานของโปรแกรม 
 
จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance Objectives) 
1. สามารถอธิบายถึงความหมายของโปรแกรมแบบมีการ

ตัดสินใจได้ 
2. สามารถบอกถึงความส าคัญของโปรแกรมแบบมีการ

ตัดสินใจได้ 
3. สามารถเขียนโปรแกรมในรูปแบบมีการตัดสินใจได้ 
4. สามารถบอกถึงความหมายของ Key Word ที่เกี่ยวข้อง

กับการเขียนโปรแกรมแบบมีการตัดสินใจได้ 
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สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัติ 
ชื่อวิชา       การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด       รหัสวิชา   2204-2107 
ท–ป–น     2–2–3        จ านวนคาบสอน     4      คาบ: สัปดาห์ ระดับชั้น ปวช.       

 
ชื่อเรื่อง สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัติ 

หน่วยที่ 5 การเขียนโปรแกรมแบบมีการท าซ้ า (Loop) 
5.1 เขียนโปรแกรมแบบมีการท าซ้ า 

 5.2 การเขียนโปรแกรมแบบมีการท าซ้ ากับ 
Visual Studio 2012 (Express Edition) 
 
      

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 
แสดงความรู้เก่ียวกับการเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic 
เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมในรูปแบบของมีการท าซ้ า 
 
จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance Objectives) 
1. สามารถอธิบายถึงความหมายของโปรแกรมแบบมีการ

ท าซ้ าได้ 
2. สามารถบอกถึงความส าคัญของโปรแกรมแบบมีการ

ท าซ้ าได้ 
3. สามารถเขียนโปรแกรมในรูปแบบมีการท าซ้ าได้ 
4. สามารถน าแนวคิดการเขียนโปรแกรมแบบมีการท าซ้ าไป

แก้ไขปัญหาทางโปรแกรมมิ่งได้ 
 

หน่วยที่ 6 การเขียนโปรแกรมกับคอนโทรล 
6.1 รู้จักกับคอนโทรล (Control) 

 6.2 โครงสร้างการเขียนโปรแกรมกับ Control 
6.3 การเขียนโปรแกรมกับ Common 

Controls 
6.4 การเขียนโปรแกรมกับ Control 

 
 

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 
แสดงความรู้เก่ียวกับการเขียนโปรแกรมกับคอนโทรล และการ
ใช้งานคอนโทรล 
 
จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance Objectives) 
1. สามารถอธิบายถึงความหมายของคอนโทรลได้ 
2. สามารถบอกถึงโครงสร้างการเขียนโปรแกรมกับ

คอนโทรลได้ 
3. สามารถก าหนดค่าคุณสมบัติให้กับคอนโทรลได้ 
4. สามารถเขียนโปรแกรมท างานร่วมกับคอนโทรลได้ 
5. สามารถน าคอนโทรลไปพัฒนาโปรแกรมได้ 
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สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัติ 
ชื่อวิชา       การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด       รหัสวิชา   2204-2107 
ท–ป–น     2–2–3        จ านวนคาบสอน     4      คาบ: สัปดาห์ ระดับชั้น ปวช.       

 
ชื่อเรื่อง สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัติ 

หน่วยที่ 7 ฟอร์ม และเมนูโปรแกรม 
7.1 การสร้างฟอร์ม (Form) 
7.2 การสร้างเมนู (Menu) 

            7.3 การสร้างเมนูแบบ Tool Strip 
 
      

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 
แสดงความรู้เก่ียวกับการสร้างเมนูโปรแกรม และการเขียน
โปรแกรมให้กับเมนูต่างๆ 
 
จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance Objectives) 
1. สามารถอธิบายถึงความหมายฟอร์มได้ 
2. สามารถบอกความหมายของเมนูได้ 
3. สามารถก าหนดค่าคุณสมบัติให้กับฟอร์มและเมนูได้ 
4. สามารถเขียนโปรแกรมท างานร่วมกับเมนูได้ 
5. สามารถน าเมนูไปออกแบบหน้าจอส าหรับผู้ใช้งาน

โปรแกรมได้ 
 

หน่วยที่ 8 โปรแกรมย่อย และฟังก์ชั่น 
8.1 โปรแกรมย่อย (Sub Program) 
8.2 ฟังก์ชั่น (Function) 
8.3 การต้ังชื่อโปรแกรมย่อยและฟังก์ชั่น  
8.4 ฟังก์ชั่นที่มีมาให้แล้วกับ Visual Basic 
 

 
 

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 
แสดงความรู้เก่ียวกับโปรแกรมย่อยและฟังก์ชั่น พร้อมทั้ง
สามารถน าไปพัฒนากับการเขียนโปรแกรมในภาษา Visual 
Basic ได้ 
 
จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance Objectives) 
1. สามารถอธิบายถึงความหมายของโปรแกรมย่อยได้ 
2. สามารถบอกความหมายของฟังก์ชั่นได้ 
3. บอกความแตกต่างระหว่างโปรแกรมย่อยกับฟังก์ชันได้ 
4. สามารถเขียนโปรแกรมที่มีการแบ่งการท างานเป็น

โปรแกรมย่อยและฟังก์ชั่นได้ 
5. สามารถใช้งานฟังก์ชั่นที่ Visual Basic มีมาให้อยู่ได้   
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สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัติ 
ชื่อวิชา       การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด       รหัสวิชา   2204-2107 
ท–ป–น     2–2–3        จ านวนคาบสอน     4      คาบ: สัปดาห์ ระดับชั้น ปวช.       

 
ชื่อเรื่อง สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัติ 

หน่วยที่ 9 การเขียนโปรแกรมกับฐานข้อมูล 
9.1 รู้จักกับฐานข้อมูลเบื้องต้น 
9.2 การเขียนโปรแกรมด้านฐานข้อมูล  

 
      

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 
แสดงความรู้เก่ียวกับการใช้งานฐานข้อมูล ร่วมกับภาษา 
Visual Basic โดยผ่านเครื่องมือของ Visual Studio 
 
จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance Objectives) 
1. สามารถอธิบายถึงความหมายของฐานข้อมูลได้ 
2. สามารถบอกถึงองค์ประกอบของฐานข้อมูลได้ 
3. สามารถสร้างโปรแกรมแสดงผลข้อมูลที่ได้จากฐานข้อมูล

ได้ 
 

หน่วยที่ 10 การพัฒนาโปรแกรมด้วย Visual Basic 
10.1 ข้ันตอนการพัฒนาโปรแกรม 
10.2 การพัฒนาโปรแกรมโดย Visual Basic  

 
 

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 
แสดงความรู้เก่ียวกับการพัฒนาโปรแกรม และความส าคัญ
ของข้ันตอนในการพัฒนาโปรแกรมในข้ันต่าง ๆ 
 
จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance Objectives) 
1. สามารถอธิบายข้ันตอนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ได้ 
2. สามารถน าเอาข้ันตอนการพัฒนาโปรแกรมไปใช้กับการ

พัฒนาโปรแกรมด้วย Visual Basic ได้ 
3. สามารถสร้างโปรแกรมโดยใช้หลักข้ันตอนการพัฒนา

โปรแกรมได้ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยที่ 1 
ชื่อวิชา  การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด (GUI) รหัส 
2204-2107 

เวลาเรียนรวม 72 คาบ 

ชื่อหน่วย  เริ่มต้นเข้าใจเก่ียวกับการเขียนโปรแกรมแบบ GUI สอนครั้งที่ 1/18 
ชื่อเรื่อง เริ่มต้นเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมแบบ GUI จ านวน 4 คาบ 

          

หัวข้อเรื่อง 
 1.1 บทน าเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมแบบ GUI 

1.2 ประเภทของภาษาคอมพิวเตอร์ 
1.3 ตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร์ 
1.4 รูปแบบการเขียนโปรแกรมในปัจจุบัน 
1.5 การเขียนโปรแกรมในแบบ GUI 

 
สาระส าคญั/แนวคิดส าคัญ 
 ศึกษาท าความเข้าใจเก่ียวกับการเขียนโปรแกรมในแบบ GUI ประเภทของภาษาคอมพิวเตอร์ 
ตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร์  รูปแบบการเขียนโปรแกรมในปัจจุบัน  และรูปแบบการเขียนโปรแกรมในแบบ GUI ซึ่งเป็นพ้ืนฐาน
องค์ความรู้ที่จะใช้ศึกษาในหน่วยการเรียนรู้ต่อ ๆ ไป 
 
สมรรถนะย่อย 
 แสดงความรู้พ้ืนฐานและแนวคิดเก่ียวกับการเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด (GUI) 
 
จุดประสงค์การปฏิบัติ 
 ด้านความรู้และทักษะ 

1. บอกความหมายของการเขียนโปรแกรมในแบบ GUI 
2. อธิบายและจ าแนกประเภทของภาษาคอมพิวเตอร์ได้ 
3. อธิบายถึงตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร์ได้ 
4. อธิบายและเข้าใจรูปแบบการเขียนโปรแกรมได้ 
5. อธิบายและเข้าใจแนวคิดการใช้โปรแกรมในการเขียนภาษาในแบบ GUI ได้ 

                                                     
เน้ือหาสาระ 

1.1 บทน าเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมแบบ GUI 
1.2 ประเภทของภาษาคอมพิวเตอร์ 
1.3 ตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร์ 
1.4 รูปแบบการเขียนโปรแกรมในปัจจุบัน 
1.5 การเขียนโปรแกรมในแบบ GUI 

 
สื่อการเรียนการสอน 

1. โปรแกรม Visual Studio 2012 (Express Edition) 
2. การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด  รหัสวิชา 2204-2107  

ผู้เรียบเรียง สิทธิชัย รักษาสุข บรษิัท ศูนย์หนังสือเมืองไทย  จ ากัด 
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กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 1/18) 
 

กิจกรรม เวลาโดยประมาณ  
1. ครูขานชื่อนักเรียน 10 นาที 
2. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 15 นาที 
3. ข้ันน า ร่วมสนทนาเกี่ยวกับเรื่อง  ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

15 นาที 

4. ข้ันสอน บอกจุดประสงค์การเรียน บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่าง แสดงวิธีการปฏิบัติ
ในแต่ละหัวข้อการเรียน และให้นักศึกษาปฏิบัติไปพร้อมกัน  

120 นาที 

5. นักเรียนอภิปรายร่วมกันในประเด็นการเขียนโปรแกรมแบบ GUI 30 นาที 
6. ครูให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดหน่วยที่ 1 หลังนักเรียนท าเสร็จแล้วเฉลย 
    แบบฝึกหัด และให้ท าแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) หน่วยที่ 1 

50 นาที 

รวม 240 นาที 
 
การวัดผลและประเมินผล 
 

การวัดผล 
(ใช้เครื่องมือ) 

การประเมินผล 
(น าผลเทียบกับเกณฑ์และแปลความหมาย) 

1. แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) หน่วยที่ 1 (ไว้เปรียบเทียบกับคะแนนสอบหลังเรียน) 
2. แบบฝึกหัดหน่วยที่ 1 เกณฑ์ผ่าน 50% 
3. แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) หน่วยที่ 1 เกณฑ์ผ่าน 50% 
4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ตามสภาพจริง เกณฑ์ผ่าน 50% 

 
งานที่มอบหมาย 
 ค้นคว้าเรื่อง การเขียนโปรแกรมแบบ GUI ว่ามีภาษาโปรแกรมมิ่งภาษาใดบ้างที่สามารถเขียนโปรแกรมในแบบ GUI 
ได้ 
 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 

1. คะแนนจากแบบฝึกหัดหน่วยที่ 1 
2. คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) หน่วยที่ 1 
3. รายงานที่ได้จากการค้นคว้า 

 
เอกสารอา้งอิง 

1. การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด  รหัส 2204-2107 
     ผู้เรียบเรียง สิทธิชัย รักษาสุข บริษัท ศูนย์หนังสือเมอืงไทย  จ ากัด 
2. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง   

 
บันทึกหลังการสอน 
 
 1. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ..........................................................................
............................................................................................................................. .................. 
...........................................................................................................................................................................  
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............................................................................................................................. ..........................................................................

............................................................................................................................. .................. 

...........................................................................................................................................................................  
 
 2. ผลการเรียนของนักเรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาที่พบ 
............................................................................................................................. ..........................................................................
...................................................................................................................................... ......... 
......................................................................................................................... .................................................. 
............................................................................................................................. ..........................................................................
................................................................................................................................... ............ 
...................................................................................................................... ..................................................... 
 
 3. แนวทางการแก้ปัญหา   
............................................................................................................................. ..........................................................................
...............................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. ..........................................................................
...............................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
 
 
          ลงชื่อ...............................................                                            ลงชื่อ............................................... 
                  (...............................................)                                                   (.............................................) 
                             ตัวแทนนักเรียน                                                                            ครูผู้สอน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 หน่วยที่ 2 
ชื่อวิชา  การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด (GUI) รหัส 
2204-2107 

เวลาเรียนรวม 72 คาบ 

ชื่อหน่วย  การใช้งานโปรแกรม Visual Studio 2012 (Express 
Edition) เบื้องต้น 

สอนครั้งที่  2/18 

ชื่อเรื่อง  การใชง้านโปรแกรม Visual Studio 2012 (Express Edition) เบื้องต้น จ านวน  4  คาบ 
 
หัวข้อเรื่อง 

2.1 การเปิดโปรแกรม Visual Studio 2012 (Express Edition) และการก าหนดค่าเบื้องต้น 
 2.2 การสร้างโปรเจค็ใหม่ (New Project) 
 2.3 ส่วนประกอบของโปรแกรม Visual Studio 2012 (Express Edition) 

2.4 คุณสมบัติของฟอร์ม 
 2.5 การใช้ Control Object เบื้องต้น 
 2.6 วิธีการเขียนโค้ดกับโปรแกรม Visual Studio 2012 (Express Edition) 
 2.7 การสั่งรันโปรแกรม (Run) 
 
สาระส าคญั/แนวคิดส าคัญ 
 ศึกษา ท าความเข้าใจเก่ียวกับการใช้งานโปรแกรม Visual Studio 2012 (Express Edition) เบื้องต้น เพ่ือให้ผู้เรียน
เกิดความรู้ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรม Visual Studio 2012 (Express Edition) เพ่ือการเขียนโปรแกรมในแบบ GUI ที่
ผู้เรียนจะได้ศึกษาต่อไปโดยล าดับ 
 
สมรรถนะย่อย 
 แสดงความรู้เก่ียวกับการใช้งานโปรแกรม Visual Studio 2012 (Express Edition) ในการเขียนโปรแกรมในแบบ 
GUI 
 
จุดประสงค์การปฏิบัติ 

1. สามารถสร้างโปรเจค็ด้วย Visual Studio 2012 (Express Edition) ได้ 
2. สามารถบอกถึงส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม Visual Studio 2012 (Express Edition) ได้ 
3. สามารถก าหนดคุณสมบัติให้กับ Form เบื้องต้นได้ 
4. สามารถเขียนโค้ดเบื้องต้นกับ Visual Studio 2012 (Express Edition) ได้ 
5. สามารถใช้งาน Control เบื้องต้นได้ 
6. สามารถสั่งรันโปรแกรมที่สร้างข้ึนมาได้ 

 

เน้ือหาสาระ 
1.  การเปิดโปรแกรม Visual Studio 2012 (Express Edition) และการก าหนดค่าเบื้องต้น 

 การก าหนดค่าของโปรแกรมเบื้องต้น 
2. การสร้างโปรเจ็คใหม่ (New Project) 
3. ส่วนประกอบของโปรแกรม Visual Studio 2012 (Express Edition)  
4. คุณสมบัติของฟอร์ม 

ส่วนประกอบของฟอร์ม 
การก าหนดคุณสมบัติของฟอร์ม 

5. การใช้ Control Object เบื้องต้น 
  การใช้งาน Button Control 
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 2.6 การใช้งาน TextBox Control 
  สรุปการใช้งาน Control เบื้องต้น 
  วิธีการเขียนโค้ดกับโปรแกรม Visual Studio 2012 (Express Edition) 

2.7 การสั่งรันโปรแกรม (Run)  
 
กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 2/18) 
 

กิจกรรม เวลาโดยประมาณ  
1. ครูขานชื่อนักเรียน 10 นาที 
2. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 15 นาที 
3. ข้ันน า ครูน าเข้าสู่บทเรียนด้วยการสนทนา เก่ียวกับโปรแกรม Visual Studio 2012 15 นาที 
4. ข้ันสอน บอกจุดประสงค์การเรียน บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่าง แสดงวิธีการปฏิบัติ
ในแต่ละหัวข้อการเรียน และให้นักศึกษาปฏิบัติไปพร้อมกัน 

60 นาที 

5. นักเรียนปฏิบัติโดยใช้ใบงานที่ 1 50 นาที 
6. ครูให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดหน่วยที่ 2 หลังนักเรียนท าเสร็จแล้วเฉลย 
    แบบฝึกหัด และให้ท าแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) หน่วยที่ 1 

50 นาที 

รวม 240 นาที 
 
การวัดผลและประเมินผล 
 

การวัดผล 
(ใช้เครื่องมือ) 

การประเมินผล 
(น าผลเทียบกับเกณฑ์และแปลความหมาย) 

1. แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) หน่วยที่ 2 (ไว้เปรียบเทียบกับคะแนนสอบหลังเรียน) 
2. แบบฝึกหัดหน่วยที่ 2 เกณฑ์ผ่าน 50% 
3. แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) หน่วยที่ 2 เกณฑ์ผ่าน 50% 
4. โปรแกรมที่ได้จากใบงาน 1-2 ส าเร็จ/ไม่ส าเรจ็ 

 
งานที่มอบหมาย 
 งานทีม่อบหมายนอกเหนือเวลาเรียน ให้นักเรียนปฏิบัติตามใบงานที่  2 
 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 

1. แบบฝึกหัดหน่วยที่ 2 
2. คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) หน่วยที่ 2 
3. โปรแกรมที่ได้จากใบงานที่ 1 และ 2 
 

เอกสารอา้งอิง 
1. การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด  รหัส 2204-2107 
     ผู้เรียบเรียง สิทธิชัย รักษาสุข บริษัท ศูนย์หนังสือเมอืงไทย  จ ากัด 

 
บันทึกหลังการสอน 
 
 1. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
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............................................................................................................................. ..........................................................................

............................................................................................................................. .................. 

........................................................................ ...................................................................................................  

............................................................................................................................. ..........................................................................

............................................................................................................................. .................. 

..................................................................... ......................................................................................................  
 
 2. ผลการเรียนของนักเรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาที่พบ 
............................................................................................................................. ..........................................................................
...................................................................................................................................... ......... 
......................................................................................................................... .................................................. 
............................................................................................................................. ..........................................................................
................................................................................................................................... ............ 
...................................................................................................................... ..................................................... 
 
 3. แนวทางการแก้ปัญหา   
............................................................................................................................. ..........................................................................
...............................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. ..........................................................................
...............................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
 
 
          ลงชื่อ...............................................                                            ลงชื่อ............................................... 
                  (...............................................)                                                   (.............................................) 
                             ตัวแทนนักเรียน                                                                            ครูผู้สอน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 หน่วยที่ 3 
ชื่อวิชา  การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด (GUI) รหัส 
2204-2107 

เวลาเรียนรวม 72 คาบ 

ชื่อหน่วย  การเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic เบื้องต้น สอนครั้งที่  3–4/18 
ชื่อเรื่อง  การเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic เบื้องต้น จ านวน  8  คาบ 

 
หัวข้อเรื่อง 

3.1 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับ Visual Basic  
 3.2 ท าความรู้จักกับตัวแปรของ VB  
 3.3 ค่าคงที่ (Constant) 

3.4 ตัวแปรแบบชุด หรือตัวแปรอาร์เรย์ (Array) 
 3.5 การใช้งานตัวแปร 

3.6 เครื่องหมายด าเนินการทางคณิตศาสตร ์
 
แนวคิดส าคัญ 
 ศึกษาท าความเข้าใจเก่ียวกับการเขียนโปรแกรมกับภาษา Visual Basic เบื้องต้น โดยมุ่งหวังให้ผู้ศึกษาท าความเข้าใจ
เก่ียวกับเรื่องของตัวแปร การประกาศตัวแปร ร่วมไปถึงการใช้งานตัวแปรเบื้องต้น 
 
สมรรถนะย่อย 
 แสดงความรู้เก่ียวกับการเขียนโปรแกรม Visual Basic เบื้องต้น เกี่ยวกับเรื่องของตัวแปร ค่าคงที่และตัวแปรประเภท
อาร์เรย์ 
 
จุดประสงค์การปฏิบัติ 

1. สามารถอธิบายความหมายของตัวแปรได้ 
2. สามารถบอกถึงวิธีการประกาศตัวแปรได้ 
3. สามารถบอกถึงความหายของอาร์เรย์ได้ 
4. สามารถบอกถึงความแตกต่างระหว่างตัวแปรปรกติกับตัวแปรแบบอาร์เรย์ได้ 
5. สามารถเขียนประกาศตัวแปรกับฟอร์มโปรแกรมที่พัฒนาได้  

                             
เน้ือหาสาระ 

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ Visual Basic 
2. ท าความรู้จักกับตัวแปรของ VB 

ตัวแปรคืออะไร 
กฎการต้ังชื่อตัวแปร 
การประกาศตัวแปรของ VB 
การก าหนดค่าให้กับตัวแปร 

3. ค่าคงที่ (Constant) 
4. ตัวแปรแบบชุด หรือตัวแปรอาร์เรย์ (Array) 

การประกาศตัวแปรอาร์เรย์ 
การก าหนดค่าให้กับตัวแปรอาร์เรย์ 
การเข้าถึงค่าข้อมูลที่เก็บในอาร์เรย์ 
การนับจ านวนข้อมูลที่อยู่ในตัวแปรอาร์เรย์ 
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5. การใช้งานตัวแปร 
ตัวแปรกับการใช้งานร่วมกับข้อความ 

6. เครื่องหมายด าเนินการทางคณิตศาสตร ์
ล าดับการท างานของเครื่องหมายทางคณิตศาสตร ์
 

สื่อการเรียนการสอน 
1. โปรแกรม Visual Studio 2012 (Express Edition) 
2. การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด  รหัสวิชา 2204-2107  
ผู้เรียบเรียง สิทธิชัย รักษาสุข บรษิัท ศูนย์หนังสือเมืองไทย  จ ากัด 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 3/18) 
 

กิจกรรม เวลาโดยประมาณ  
1. ครูขานชื่อนักเรียน 10 นาที 
2. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 15 นาที 
3. ข้ันน า ครูน าเข้าสู่บทเรียนด้วยการสนทนา การซักถาม  15 นาที 
4. ข้ันสอน บอกจุดประสงค์การเรียน บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่าง แสดงวิธีการปฏิบัติ
ในแต่ละหัวข้อการเรียน และให้นักศึกษาปฏิบัติไปพร้อมกัน เรื่องของตัวแปร 

100 นาที 

5. นักเรียนปฏิบัติโดยใช้ใบงานที่ 3 โดยค าแนะน าของคร ู 60 นาที 
6. ข้ันสรุป ครูแนะน าสรุปความส าคัญของตัวแปรกับการเขียนโปรแกรมให้นักเรียน
เข้าใจ 

40 นาที 

รวม 240 นาที 
กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 4/18)  
 

กิจกรรม เวลาโดยประมาณ 
1. ครขูานชื่อนักเรียน 10 นาที 
2. ข้ันน า ครูน าเข้าสู่บทเรียนด้วยการสนทนา ทบทวนเน้ือหาในสัปดาห์ก่อน 20 นาที 
3. ข้ันสอน บอกจุดประสงค์การเรียน บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่าง แสดงวิธีการปฏิบัติ
ในแต่ละหัวข้อการเรียน และให้นักศึกษาปฏิบัติไปพร้อมกัน เรื่องของตัวแปร และ
เครื่องหมายที่ใชง้านร่วมกับตัวแปร 

80 นาที 

4. นักเรียนปฏิบัติโดยใช้ใบงานที่  4-5 โดยค าแนะน าของคร ู 80 นาที 
5. ครูให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดหน่วยที่ 3  หลังนักเรียนท าเสร็จแล้วเฉลยแบบฝึกหัด และ
แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) หน่วยที่ 3 

50 นาที 

6. ข้ันสรุป ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเน้ือหาในหน่วยที่ 3 30 นาที 
รวม 240 นาที 

 
การวัดผลและประเมินผล 
 

การวัดผล 
(ใช้เครื่องมือ) 

การประเมินผล 
(น าผลเทียบกับเกณฑ์และแปลความหมาย) 

1. แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) หน่วยที่ 3 (ไว้เปรียบเทียบกับคะแนนสอบหลังเรียน) 
2. โปรแกรมที่ได้จากใบงาน 3-5 ส าเร็จ/ไม่ส าเรจ็ 
3. แบบฝึกหัดหน่วยที่ 3 เกณฑ์ผ่าน 50% 
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4. แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) หน่วยที่ 3 เกณฑ์ผ่าน 50% 
 
งานที่มอบหมาย 
 งานที่มอบหมายนอกเหนือเวลาเรียน ไม่มี 
 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 

แบบฝึกหัด คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) หน่วยที่ 3 และโปรแกรมที่เขียนข้ึนตามค าแหนะของครู 
 

เอกสารอา้งอิง 
การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด  รหัส 2204-2107    
ผู้เรียบเรียง สิทธิชัย รักษาสุข บรษิัท ศูนย์หนังสือเมืองไทย  จ ากัด 
 

บันทึกหลังการสอน 
 
 1. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
.............................................................................................................................. .........................................................................
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. ..........................................................................
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .............................................. 
 
 2. ผลการเรียนของนักเรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาที่พบ 
............................................................................................................................. ..........................................................................
............................................................................................................................. .................. 
............................................................................................................... ............................................................ 
............................................................................................................................. ..........................................................................
............................................................................................................................. .................. 
............................................................................................................ ............................................................... 
 
 3. แนวทางการแก้ปัญหา   
............................................................................................................................. ..........................................................................
...............................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. ..........................................................................
...............................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
 
 
          ลงชื่อ...............................................                                            ลงชื่อ............................................... 
                  (...............................................)                                                   (.............................................) 
                             ตัวแทนนักเรียน                                                                            ครูผู้สอน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 หน่วยที่ 4 
ชื่อวิชา  การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด (GUI) รหัส 
2204-2107 

เวลาเรียนรวม 72 คาบ 

ชื่อหน่วย  การเขียนโปรแกรมแบบมีการตัดสินใจ สอนครั้งที่  5–6/18 
ชื่อเรื่อง  การเขียนโปรแกรมแบบมีการตัดสินใจ จ านวน  8  คาบ 

 
หัวข้อเรื่อง 

4.1 เขียนโปรแกรมการแบบมีการตัดสินใจ 
 4.2 การเขียนโปรแกรมแบบมีการตัดสินใจกับฟอร์มโปรแกรม 

 
แนวคิดส าคัญ 
 ศึกษาท าความเข้าใจเก่ียวกับการเขียนโปรแกรมแบบมีการตัดสินใจการท างานของโปรแกรม 
 
สมรรถนะย่อย 
 แสดงความรู้เก่ียวกับการเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic เก่ียวกับการเขียนโปรแกรมในรูปแบบที่มีการเลือก
ตัดสินใจในการท างานของโปรแกรม 
 
จุดประสงค์การปฏิบัติ 

1. สามารถอธิบายถึงความหมายของโปรแกรมแบบมีการตัดสินใจได้ 
2. สามารถบอกถึงความส าคัญของโปรแกรมแบบมีการตัดสนิใจได้ 
3. สามารถเขียนโปรแกรมในรูปแบบมีการตัดสินใจได้ 
4. สามารถบอกถึงความหมายของ Key Word ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรมแบบมีการตัดสินใจได้ 

                             
เน้ือหาสาระ 

1. เขียนโปรแกรมแบบมีการตัดสินใจ 
2. การเขียนโปรแกรมแบบมีการตัดสินใจกับฟอร์มโปรแกรม 

  
 
สื่อการเรียนการสอน 
 1. โปรแกรม Visual Studio 2012 (Express Edition) 

 2. การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด  รหัสวิชา 2204-2107 
         ผู้เรียบเรียง สิทธิชัย รักษาสุข บริษัท ศูนย์หนังสือเมืองไทย  จ ากัด 

  
กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 5/18) 
 

กิจกรรม เวลาโดยประมาณ  
1. ครูขานชื่อนักเรียน 10 นาที 
2. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 15 นาที 
3. ข้ันน า ครูน าเข้าสู่บทเรียนด้วยการสนทนา ทบทวนหน่วยการเรียนที่ผ่านมาแล้ว 15 นาที 
4. ข้ันสอน บอกจุดประสงค์การเรียน บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่าง แสดงวิธีการปฏิบัติ
ในแต่ละหัวข้อการเรียน และให้นักศึกษาปฏิบัติไปพร้อมกัน  

90 นาที 

5. ครูให้นักเรียนปฏิบัติตามใบงานที่ 6 - 7 90 นาที 
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6. ครูสรุปเน้ือหาร่วมกับนักเรียน 20 นาที 
รวม 240 นาที 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 6/18)  
 

กิจกรรม เวลาโดยประมาณ 
1. ครูขานชื่อนักเรียน 10 นาที 
2. ข้ันน า ครูน าเข้าสู่บทเรียนด้วยการสนทนา การซักถาม ทบทวนเน้ือหาที่เรียน 15 นาที 
3. ข้ันสอน บอกจุดประสงค์การเรียน บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่าง แสดงวิธีการปฏิบัติ
ในแต่ละหัวข้อการเรียน และให้นักศึกษาปฏิบัติไปพร้อมกัน 

60 นาที 

4. ครูให้นักเรียนปฏิบัติตามใบงานที่ 8-9 90 นาที 
5. ครูให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดหน่วยที่ 4 (ข้อ 6-10) หลังนักเรียนท าเสร็จแล้วเฉลย
แบบฝึกหัด 

25 นาที 

6. ครูสรุปเน้ือหาร่วมกับนักเรียน 10 นาที 
7. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) หน่วยที่ 4 30 นาที 

รวม 240 นาที 
 
การวัดผลและประเมินผล 
 

การวัดผล 
(ใช้เครื่องมือ) 

การประเมินผล 
(น าผลเทียบกับเกณฑ์และแปลความหมาย) 

1. แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) หน่วยที่ 4 (ไว้เปรียบเทียบกับคะแนนสอบหลังเรียน) 
2. แบบฝึกหัดหน่วยที่ 4 เกณฑ์ผ่าน 50% 
3. แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) หน่วยที่ 4 เกณฑ์ผ่าน 50% 
4. โปรแกรมที่ได้จากใบงาน 6-12 ส าเร็จ/ไม่ส าเรจ็ 

 
งานที่มอบหมาย 
 งานที่มอบหมายนอกเหนือเวลาเรียน ให้นักเรียนเลือกท าใบงานที่ 10 – 12 โดยเลือกท าเพียง 1 ใบงานแล้วน ามาส่ง
ครูในการเรียนครัง้ต่อไป 
 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 

โปรแกรมที่ได้จากใบงาน 6-12 
 

เอกสารอา้งอิง 
การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด  รหัสวิชา 2204-2107   
ผู้เรียบเรียง สิทธิชัย รักษาสุข บรษิัท ศูนย์หนังสือเมืองไทย  จ ากัด 

 
บันทึกหลังการสอน 
 
 1. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ..........................................................................
............................................................................................................................. .................. 
...........................................................................................................................................................................  
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............................................................................................................................. ..........................................................................

............................................................................................................................. .................. 

...........................................................................................................................................................................  
 
 2. ผลการเรียนของนักเรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาที่พบ 
............................................................................................................................. ..........................................................................
.................................................................................................................................... ........... 
....................................................................................................................... .................................................... 
............................................................................................................................. ..........................................................................
................................................................................................................................. .............. 
.................................................................................................................... ....................................................... 
 
 3. แนวทางการแก้ปัญหา   
............................................................................................................................. ..........................................................................
...............................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. ..........................................................................
...............................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
 
 
          ลงชื่อ...............................................                                            ลงชื่อ............................................... 
                  (...............................................)                                                   (.............................................) 
                             ตัวแทนนักเรียน                                                                            ครูผู้สอน 
 



23 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 หน่วยที่ 5 
ชื่อวิชา  การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด (GUI) รหัส 
2204-2107 

เวลาเรียนรวม 72 คาบ 

ชื่อหน่วย การเขียนโปรแกรมแบบมีการท าซ้ า (Loop) สอนครั้งที่  7–8/18 
ชื่อเรื่อง  การเขียนโปรแกรมแบบมีการท าซ้ า (Loop) จ านวน  8  คาบ 

 
หัวข้อเรื่อง 

5.1   เขียนโปรแกรมแบบมีการท าซ้ า 
 5.2 การเขียนโปรแกรมแบบมีการท าซ้ ากับ Visual Studio 2012 (Express Edition) 
 
แนวคิดส าคัญ 
 ศึกษาท าความเข้าใจเก่ียวกับการเขียนโปรแกรมแบบมีการท าซ้ ากับภาษา Visual Basic ในหลากหลายรูปแบบ
ไวยากรณ์ที่จ าเป็น 
 
สมรรถนะย่อย 
 แสดงความรู้เก่ียวกับการเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic เก่ียวกับการเขียนโปรแกรมในรูปแบบของมีการท าซ้ า 
 
จุดประสงค์การปฏิบัติ 

1. สามารถอธิบายถึงความหมายของโปรแกรมแบบมีการท าซ้ าได้ 
2. สามารถบอกถึงความส าคัญของโปรแกรมแบบมีการท าซ้ าได้ 
3. สามารถเขียนโปรแกรมในรูปแบบมีการท าซ้ าได้ 
4. สามารถน าแนวคิดการเขียนโปรแกรมแบบมีการท าซ้ าไปแก้ไขปัญหาทางโปรแกรมมิ่งได้                             

                           
เน้ือหาสาระ 

1. เขียนโปรแกรมแบบมีการท าซ้ า 
การเขียนโปรแกรมแบบมีการท าซ้ าในรูปแบบ While 
การเขียนโปรแกรมแบบมีการท าซ้ าในรูปแบบ Do...Loop 
การเขียนโปรแกรมแบบมีการท าซ้ าในรูปแบบ For …. Next 

2. การเขียนโปรแกรมแบบมีการท าซ้ ากับ Visual Studio 2012 (Express Edition) 
 
สื่อการเรียนการสอน 

1. โปรแกรม Visual Studio 2012 (Express Edition) 
2. การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด  รหัสวิชา 2204-2107   
ผู้เรียบเรียง สิทธิชัย รักษาสุข บรษิัท ศูนย์หนังสือเมืองไทย  จ ากัด 
 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 7/18) 
 

กิจกรรม เวลาโดยประมาณ  
1. ครูขานชื่อนักเรียน 10 นาที 
2. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 15 นาที 
3. ข้ันน า ครูน าเข้าสู่บทเรียนด้วยการสนทนา การซักถาม ทบทวนเน้ือหาที่เรียน 15 นาที 
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4. ข้ันสอน บอกจุดประสงค์การเรียน บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่าง แสดงวิธีการปฏิบัติ
ในแต่ละหัวข้อการเรียน และให้นักศึกษาปฏิบัติไปพร้อมกัน 

90 นาที 

5. ครูให้นักเรียนปฏิบัติตามใบงานที่ 13-14 90 นาที 
7. ข้ันสรุป ครูสรุปเน้ือหาร่วมกับนักเรียน 20 นาที 

รวม 240 นาที 
 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 8/18)  
 

กิจกรรม เวลาโดยประมาณ 
1. ครูขานชื่อนักเรียน 10 นาที 
2. ข้ันน า ครูน าเข้าสู่บทเรียนด้วยการสนทนา ทบทวนเน้ือหา 15 นาที 
3. ข้ันสอน บอกจุดประสงค์การเรียน บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่าง แสดงวิธีการปฏิบัติ
ในแต่ละหัวข้อการเรียน และให้นักศึกษาปฏิบัติไปพร้อมกัน 

60 นาที 

4. ครูให้นักเรียนปฏิบัติตามใบงานที่ 15-16 90 นาที 
5. ข้ันสรุป ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเน้ือหาบทเรียน  15 นาที 
6. ครูให้นักเรียนท าแบบฝึกหัด และแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) หน่วยที่ 5 50 นาที 

รวม 240 นาที 
 
การวัดผลและประเมินผล 
 

การวัดผล 
(ใช้เครื่องมือ) 

การประเมินผล 
(น าผลเทียบกับเกณฑ์และแปลความหมาย) 

1. แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) หน่วยที่ 5 (ไว้เปรียบเทียบกับคะแนนสอบหลังเรียน) 
3. แบบฝึกหัดหน่วยที่ 5 เกณฑ์ผ่าน 50% 
4. โปรแกรมที่ได้จากใบงาน 13 - 16 ส าเร็จ/ไม่ส าเรจ็ 
4. แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) หน่วยที่ 5 เกณฑ์ผ่าน 50% 

 
งานที่มอบหมาย 
 งานที่มอบหมายนอกเหนือเวลาเรียน ไม่มี    
 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 

โปรแกรมที่ได้จากใบงาน 13 – 16 
 

เอกสารอา้งอิง 
การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด  รหัสวิชา 2204-2107   
ผู้เรียบเรียง สิทธิชัย รักษาสุข บรษิัท ศูนย์หนังสือเมืองไทย  จ ากัด 
 

บันทึกหลังการสอน 
 
 1. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ..........................................................................
............................................................................................................................. .................. 
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...................................................................................................................................................................... ..... 

............................................................................................................................. ..........................................................................

............................................................................................................................. .................. 

................................................................................................................................................................... ........ 
 
 2. ผลการเรียนของนักเรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาที่พบ 
..................................................................... ............................................................................................................................. .....
............................................................................................................................. .................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
.................................................................. ............................................................................................................................. ........
........................................................................................................................... .................... 
............................................................................................................................. .............................................. 
 
 3. แนวทางการแก้ปัญหา   
................................................................................................................................................................... ....................................
............................................................................................... ................................................ 
............................................................................................................................. .............................................. 
................................................................................................................................................................ .......................................
............................................................................................ ................................................... 
............................................................................................................................. .............................................. 
 
 
          ลงชื่อ...............................................                                            ลงชื่อ.......................................... ..... 
                  (...............................................)                                                   (.............................................) 
                             ตัวแทนนักเรียน                                                                            ครูผู้สอน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 หน่วยที่ 6 
ชื่อวิชา  การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด (GUI) รหัส 
2204-2107 

เวลาเรียนรวม 72 คาบ 

ชื่อหน่วย การเขียนโปรแกรมกับคอนโทรล สอนครั้งที่  9–10/18 
ชื่อเรื่อง  การเขียนโปรแกรมกับคอนโทรล จ านวน  8  คาบ 

 
หัวข้อเรื่อง 

6.1 รู้จักกับคอนโทรล (Control) 
 6.2 โครงสร้างการเขียนโปรแกรมกับ Control 

6.3 การเขียนโปรแกรมกับ Common Controls 
6.4 การเขียนโปรแกรมกับ Control 

 
แนวคิดส าคัญ 
 ศึกษาท าความเข้าใจเก่ียวกับการเขียนโปรแกรมร่วมกับคอนโทรล และการใชง้านคอนโทรลพ้ืนฐาน 
 
สมรรถนะย่อย 
 แสดงความรู้เก่ียวกับการเขียนโปรแกรมกับคอนโทรล และการใช้งานคอนโทรล 
 
จุดประสงค์การปฏิบัติ 

1. สามารถอธิบายถึงความหมายของคอนโทรลได้ 
2. สามารถบอกถึงโครงสร้างการเขียนโปรแกรมกับคอนโทรลได้ 
3. สามารถก าหนดค่าคุณสมบัติให้กับคอนโทรลได้ 
4. สามารถเขียนโปรแกรมท างานร่วมกับคอนโทรลได้ 
5. สามารถน าคอนโทรลไปพัฒนาโปรแกรมได้                             

                             
เน้ือหาสาระ 

3. รู้จักกับคอนโทรล (Control) 
กลุ่มของคอนโทรล 
การก าหนดคุณสมบัติของคอนโทรล 

4. โครงสร้างการเขียนโปรแกรมกับ Control  
Sub Program ของโปรแกรมกับ Control 
Event ของ Control 

5. การเขียนโปรแกรมกับ Common Controls 
การเขียนโปรแกรมกับ Button Control 
การเขียนโปรแกรมกับ TextBox Control 
การเขียนโปรแกรมกับ Label Control 
การเขียนโปรแกรมกับ ComboBox Control 

6. ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมกับ Control 
สื่อการเรียนการสอน 

1. โปรแกรม Visual Studio 2012 (Express Edition) 
2. การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด  รหัสวิชา 2204-2107   
ผู้เรียบเรียง สิทธิชัย รักษาสุข บรษิัท ศูนย์หนังสือเมืองไทย  จ ากัด 
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กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 9/18) 
 

กิจกรรม เวลาโดยประมาณ  
1. ครูขานชื่อนักเรียน 10 นาที 
2. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 15 นาที 
3. ข้ันน า ครูน าเข้าสู่บทเรียนด้วยการสนทนา การซักถาม ทบทวนเน้ือหาที่เรียน 15 นาที 
4. ข้ันสอน บอกจุดประสงค์การเรียน บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่าง แสดงวิธีการปฏิบัติ
ในแต่ละหัวข้อการเรียน และให้นักศึกษาปฏิบัติไปพร้อมกัน 

120 นาที 

5. ครูให้นักเรียนปฏิบัติตามใบงานที่ 17 60 นาที 
7. ข้ันสรุป ครูสรุปเน้ือหาร่วมกับนักเรียน 20 นาที 

รวม 240 นาที 
 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 10/18)  
 

กิจกรรม เวลาโดยประมาณ 
1. ครูขานชื่อนักเรียน 10 นาที 
2. ข้ันน า ครูน าเข้าสู่บทเรียนด้วยการสนทนา ทบทวนเน้ือหา 15 นาที 
3. ข้ันสอน บอกจุดประสงค์การเรียน บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่าง แสดงวิธีการปฏิบัติ
ในแต่ละหัวข้อการเรียน และให้นักศึกษาปฏิบัติไปพร้อมกัน 

60 นาที 

4. ครูให้นักเรียนปฏิบัติตามใบงานที่ 18 75 นาที 
5. ข้ันสรุป ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเน้ือหาบทเรียน  30 นาที 
6. ครูให้นักเรียนท าแบบฝึกหัด และแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) หน่วยที่ 6 50 นาที 

รวม 240 นาที 
 
การวัดผลและประเมินผล 
 

การวัดผล 
(ใช้เครื่องมือ) 

การประเมินผล 
(น าผลเทียบกับเกณฑ์และแปลความหมาย) 

1. แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) หน่วยที่ 6 (ไว้เปรียบเทียบกับคะแนนสอบหลังเรียน) 
3. แบบฝึกหัดหน่วยที่ 6 เกณฑ์ผ่าน 50% 
4. โปรแกรมที่ได้จากใบงาน 17 - 19 ส าเร็จ/ไม่ส าเรจ็ 
4. แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) หน่วยที่ 6 เกณฑ์ผ่าน 50% 

 
งานที่มอบหมาย 
 งานที่มอบหมายนอกเหนือเวลาเรียน ให้นักเรียนสร้างโปรแกรมตามใบงานที่ 19 
 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 

โปรแกรมที่ได้จากใบงาน 17 - 19 
เอกสารอา้งอิง 
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การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด  รหัสวิชา 2204-2107  บ.ศูนย์หนังสือเมืองไทย 
บันทึกหลังการสอน 
 
 1. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................ ...........................................................................................................
............................................................................................................................. .................. 
.................................................................................................................................. ......................................... 
......................................................................................... ..............................................................................................................
............................................................................................................................. .................. 
............................................................................................................................... ............................................ 
 
 2. ผลการเรียนของนักเรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาที่พบ 
.............................................................................................................................................................. .........................................
.......................................................................................... ..................................................... 
............................................................................................................................. .............................................. 
........................................................................................................................................................... ............................................
....................................................................................... ........................................................ 
............................................................................................................................. .............................................. 
 
 3. แนวทางการแก้ปัญหา   
............................................................................................................................... ........................................................................
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. ..........................................................................
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .............................................. 
 
 
          ลงชื่อ...............................................                                            ลงชื่อ............................................... 
                  (...............................................)                                                   (.............................................) 
                             ตัวแทนนักเรียน                                                                            ครูผู้สอน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 หน่วยที่ 7 
ชื่อวิชา  การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด (GUI) รหัส 
2204-2107 

เวลาเรียนรวม 72 คาบ 

ชื่อหน่วย ฟอร์ม และเมนูโปรแกรม สอนครั้งที่  11–12/18 
ชื่อเรื่อง  ฟอร์ม และเมนูโปรแกรม จ านวน  8  คาบ 

 
หัวข้อเรื่อง 

7.1 การสร้างฟอร์ม (Form) 
7.2 การสร้างเมนู (Menu) 
7.3 การสร้างเมนูแบบ Tool Strip 

 
แนวคิดส าคัญ 
 ศึกษาท าความเข้าใจเก่ียวกับการใช้งานฟอร์มเพ่ือการเขียนโปรแกรม โดยมีการสร้างเมนูเพ่ือให้ผู้ใช้งานโปรแกรมได้
ใช้งาน 
 
สมรรถนะย่อย 
 แสดงความรู้เก่ียวกับการสร้างเมนูโปรแกรม และการเขียนโปรแกรมให้กับเมนูต่างๆ 
 
จุดประสงค์การปฏิบัติ 

1. สามารถอธิบายถึงความหมายฟอร์มได้ 
2. สามารถบอกความหมายของเมนูได้ 
3. สามารถก าหนดค่าคุณสมบัติให้กับฟอร์มและเมนูได้ 
4. สามารถเขียนโปรแกรมท างานร่วมกับเมนูได้ 
5. สามารถน าเมนูไปออกแบบหน้าจอส าหรับผู้ใช้งานโปรแกรมได้ 

                             
                             
เน้ือหาสาระ 

1. การสร้างฟอร์ม (Form) 
ส่วนประกอบของฟอร์ม 
การก าหนดคุณสมบัติให้กับฟอร์ม 

2. การสร้างเมนู (Menu) 
Control ส าหรับสร้างเมนู 
เขียนโค้ดโปรแกรมให้กับเมนู 
สร้าง Short Key  ให้เมนู 

3. การสร้างเมนูแบบ Tool Strip 
ใช้งาน ToolStrip 
เขียนโค้ดโปรแกรมให้กับเมนูไอคอน 

4. สร้าง Web Browser อย่างง่าย 
 สื่อการเรียนการสอน 

1. โปรแกรม Visual Studio 2012 (Express Edition) 
2. การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด  รหัสวิชา 2204-2107   
ผู้เรียบเรียง สิทธิชัย รักษาสุข บรษิัท ศูนย์หนังสือเมืองไทย  จ ากัด 
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กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 11/18) 
 

กิจกรรม เวลาโดยประมาณ  
1. ครูขานชื่อนักเรียน 10 นาที 
2. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 15 นาที 
3. ข้ันน า ครูน าเข้าสู่บทเรียนด้วยการสนทนา การซักถาม ทบทวนเน้ือหาที่เรียน 15 นาที 
4. ข้ันสอน บอกจุดประสงค์การเรียน บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่าง แสดงวิธีการปฏิบัติ
ในแต่ละหัวข้อการเรียน และให้นักศึกษาปฏิบัติไปพร้อมกัน 

120 นาที 

5. ครูให้นักเรียนปฏิบัติตามใบงานที่ 20 60 นาที 
7. ข้ันสรุป ครูสรุปเน้ือหาร่วมกับนักเรียน 20 นาที 

รวม 240 นาที 
 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 12/18)  
 

กิจกรรม เวลาโดยประมาณ 
1. ครูขานชื่อนักเรียน 10 นาที 
2. ข้ันน า ครูน าเข้าสู่บทเรียนด้วยการสนทนา ทบทวนเน้ือหา 15 นาที 
3. ข้ันสอน บอกจุดประสงค์การเรียน บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่าง แสดงวิธีการปฏิบัติ
ในแต่ละหัวข้อการเรียน และให้นักศึกษาปฏิบัติไปพร้อมกัน 

90 นาที 

4. ครูให้นักเรียนปฏิบัติตามใบงานที่ 21 60 นาที 
5. ข้ันสรุป ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเน้ือหาบทเรียน  15 นาที 
6. ครูให้นักเรียนท าแบบฝึกหัด และแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) หน่วยที่ 6 50 นาที 

รวม 240 นาที 
 
การวัดผลและประเมินผล 
 

การวัดผล 
(ใช้เครื่องมือ) 

การประเมินผล 
(น าผลเทียบกับเกณฑ์และแปลความหมาย) 

1. แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) หน่วยที่ 7 (ไว้เปรียบเทียบกับคะแนนสอบหลังเรียน) 
3. แบบฝึกหัดหน่วยที่ 7 เกณฑ์ผ่าน 50% 
4. โปรแกรมที่ได้จากใบงาน 20 - 21 ส าเร็จ/ไม่ส าเรจ็ 
4. แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) หน่วยที่ 7 เกณฑ์ผ่าน 50% 

 
งานที่มอบหมาย 
 งานที่มอบหมายนอกเหนือเวลาเรียน ไม่มี 
 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 

โปรแกรมที่ได้จากใบงาน 20 - 21 
เอกสารอา้งอิง 

การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด  รหัสวิชา 2204-2107   
ผู้เรียบเรียง สิทธิชัย รักษาสุข บรษิัท ศูนย์หนังสือเมืองไทย  จ ากัด 
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บันทึกหลังการสอน 
 
 1. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ..........................................................................
............................................................................................................................. .................. 
................................................................................................ ........................................................................... 
............................................................................................................................. ..........................................................................
............................................................................................................................. .................. 
............................................................................................. .............................................................................. 
 
 2. ผลการเรียนของนักเรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาที่พบ 
............................................................................................................................ ...........................................................................
............................................................................................................................. .................. 
.................................................................................................................................................................. ......... 
......................................................................................................................... ..............................................................................
............................................................................................................................. .................. 
............................................................................................................................................................... ............ 
 
 3. แนวทางการแก้ปัญหา   
............................................................................................. ..........................................................................................................
............................................................................................................................. .................. 
................................................................................................................................... ........................................ 
.......................................................................................... .............................................................................................................
............................................................................................................................. .................. 
................................................................................................................................ ........................................... 
 
 
          ลงชื่อ...............................................                                            ลงชื่อ............................................... 
                  (...............................................)                                                   (........................ .....................) 
                             ตัวแทนนักเรียน                                                                            ครูผู้สอน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 หน่วยที่ 8 
ชื่อวิชา  การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด (GUI) รหัส 
2204-2107 

เวลาเรียนรวม 72 คาบ 

ชื่อหน่วย โปรแกรมย่อย และฟังก์ชั่น สอนครั้งที่  13–14/18 
ชื่อเรื่อง  โปรแกรมย่อย และฟังก์ชั่น จ านวน  8  คาบ 

 
หัวข้อเรื่อง 

8.1 โปรแกรมย่อย (Sub Program) 
8.2 ฟังก์ชั่น (Function) 
8.3 การต้ังชื่อโปรแกรมย่อยและฟังก์ชั่น  
8.4 ฟังก์ชั่นที่มีมาให้แล้วกับ Visual Basic 

 
แนวคิดส าคัญ 
 ศึกษาท าความเข้าใจเก่ียวกับความหมายการพัฒนาโปรแกรมย่อย และฟังก์ชั่น รวมถึงแนวคิดที่จ าเป็นต่อการเขียน
โปรแกรมในแบบมีการใชง้านโปรแกรมย่อยและฟังก์ชั่นเข้าร่วม 
สมรรถนะย่อย 
 แสดงความรู้เก่ียวกับโปรแกรมย่อยและฟังก์ชั่น พร้อมทั้งสามารถน าไปพัฒนากับการเขียนโปรแกรมในภาษา Visual 
Basic ได้ 
จุดประสงค์การปฏิบัติ 

1. สามารถอธิบายถึงความหมายของโปรแกรมย่อยได้ 
2. สามารถบอกความหมายของฟังก์ชั่นได้ 
3. บอกความแตกต่างระหว่างโปรแกรมย่อยกับฟังก์ชันได้ 
4. สามารถเขียนโปรแกรมที่มีการแบ่งการท างานเป็นโปรแกรมย่อยและฟังก์ชั่นได้ 
5. สามารถใช้งานฟังก์ชั่นที่ Visual Basic มีมาให้อยู่ได้   

                             
                             
เน้ือหาสาระ 

1. โปรแกรมย่อย (Sub Program) 
การสร้างโปรแกรมย่อย 

2. ฟังก์ชั่น (Function) 
การสร้างฟังก์ชั่น 

3. การต้ังชื่อโปรแกรมย่อยและฟังก์ชั่น 
4. ฟังก์ชั่นที่มีมาให้แล้วกับ Visual Basic 

ฟังก์ชั่นด้านตัวเลข 
ฟังก์ชั่นด้านตัวอักษรข้อความ 
ฟังก์ชั่นด้านวัน/เวลา 
ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชั่นที่มีมาให้แล้วกับ Visual Basic 
 

 สื่อการเรียนการสอน 
1. โปรแกรม Visual Studio 2012 (Express Edition) 
2. การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด  รหัสวิชา 2204-2107   
ผู้เรียบเรียง สิทธิชัย รักษาสุข บรษิัท ศูนย์หนังสือเมืองไทย  จ ากัด 
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กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 13/18) 
 

กิจกรรม เวลาโดยประมาณ  
1. ครูขานชื่อนักเรียน 10 นาที 
2. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 15 นาที 
3. ข้ันน า ครูน าเข้าสู่บทเรียนด้วยการสนทนา การซักถาม ทบทวนเน้ือหาที่เรียน 15 นาที 
4. ข้ันสอน บอกจุดประสงค์การเรียน บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่าง แสดงวิธีการปฏิบัติ
ในแต่ละหัวข้อการเรียน และให้นักศึกษาปฏิบัติไปพร้อมกัน 

120 นาที 

5. ครูให้นักเรียนปฏิบัติตามใบงานที่ 22 60 นาที 
7. ข้ันสรุป ครูสรุปเน้ือหาร่วมกับนักเรียน 20 นาที 

รวม 240 นาที 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 14/18)  
 

กิจกรรม เวลาโดยประมาณ 
1. ครูขานชื่อนักเรียน 10 นาที 
2. ข้ันน า ครูน าเข้าสู่บทเรียนด้วยการสนทนา ทบทวนเน้ือหา 15 นาที 
3. ข้ันสอน บอกจุดประสงค์การเรียน บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่าง แสดงวิธีการปฏิบัติ
ในแต่ละหัวข้อการเรียน และให้นักศึกษาปฏิบัติไปพร้อมกัน 

90 นาที 

4. ครูให้นักเรียนปฏิบัติตามใบงานที่ 23 60 นาที 
5. ข้ันสรุป ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเน้ือหาบทเรียน  15 นาที 
6. ครูให้นักเรียนท าแบบฝึกหัด และแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) หน่วยที่ 8 50 นาที 

รวม 240 นาที 
 
การวัดผลและประเมินผล 
 

การวัดผล 
(ใช้เครื่องมือ) 

การประเมินผล 
(น าผลเทียบกับเกณฑ์และแปลความหมาย) 

1. แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) หน่วยที่ 8 (ไว้เปรียบเทียบกับคะแนนสอบหลังเรียน) 
3. แบบฝึกหัดหน่วยที่ 8 เกณฑ์ผ่าน 50% 
4. โปรแกรมที่ได้จากใบงาน 22 - 23 ส าเร็จ/ไม่ส าเรจ็ 
4. แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) หน่วยที่ 8 เกณฑ์ผ่าน 50% 

 
งานที่มอบหมาย 
 งานที่มอบหมายนอกเหนือเวลาเรียน ไม่มี 
 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 

โปรแกรมที่ได้จากใบงาน 22 – 23 
 

เอกสารอา้งอิง 
การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด  รหัสวิชา 2204-2107   
ผู้เรียบเรียง สิทธิชัย รักษาสุข บรษิัท ศูนย์หนังสือเมืองไทย  จ ากัด 
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บันทึกหลังการสอน 
 
 1. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
.......................................................................................................................................................................................... .............
...................................................................................................................... ......................... 
............................................................................................................................. .............................................. 
....................................................................................................................................................................................... ................
................................................................................................................... ............................ 
............................................................................................................................. .............................................. 
 
 2. ผลการเรียนของนักเรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาที่พบ 
............................................................................................................................... ........................................................................
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. ..........................................................................
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .............................................. 
 
 3. แนวทางการแก้ปัญหา   
............................................................................................................................. ..........................................................................
...............................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. ..........................................................................
...............................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
 
 
          ลงชื่อ...............................................                                            ลงชื่อ............................................... 
                  (...............................................)                                                   (.............................................) 
                             ตัวแทนนักเรียน                                                                            ครูผู้สอน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 หน่วยที่ 9 
ชื่อวิชา  การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด (GUI) รหัส 
2204-2107 

เวลาเรียนรวม 72 คาบ 

ชื่อหน่วย การเขียนโปรแกรมกับฐานข้อมูล สอนครั้งที่  15–16/18 
ชื่อเรื่อง  การเขียนโปรแกรมกับฐานข้อมูล จ านวน  8  คาบ 

 
หัวข้อเรื่อง 

9.1 รู้จักกับฐานข้อมูลเบื้องต้น 
9.2 การเขียนโปรแกรมด้านฐานข้อมูล  

 
แนวคิดส าคัญ 
 ศึกษาท าความเข้าใจเก่ียวกับการใช้งานฐานข้อมูล (Database) ร่วมกับการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Visual Basic 
เบื้องต้น 
 
สมรรถนะย่อย 
 แสดงความรู้เก่ียวกับการใช้งานฐานข้อมูล ร่วมกับภาษา Visual Basic โดยผ่านเครื่องมือของ Visual Studio  
 
จุดประสงค์การปฏิบัติ 

1. สามารถอธิบายถึงความหมายของฐานข้อมูลได้ 
2. สามารถบอกถึงองค์ประกอบของฐานข้อมูลได้ 
3. สามารถสร้างโปรแกรมแสดงผลข้อมูลที่ได้จากฐานข้อมูลได้                             

                             
เน้ือหาสาระ 

1. รู้จักกับฐานข้อมูลเบื้องต้น 
ระบบโปรแกรมด้านฐานข้อมูล 
SQL ภาษาท่ีใช้กับระบบฐานข้อมูล 
โครงสร้างของฐานข้อมูล 

2. การเขียนโปรแกรมด้านฐานข้อมูล 
สร้างฐานข้อมูล 
สร้างโปรแกรม 
 

 สื่อการเรียนการสอน 
1. โปรแกรม Visual Studio 2012 (Express Edition) 
2. โปรแกรม Microsoft Access 2007 
3. การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด  รหัสวิชา 2204-2107   

ผู้เรียบเรียง สิทธิชัย รักษาสุข บรษิัท ศูนย์หนังสือเมืองไทย  จ ากัด 
4. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 15/18) 
 

กิจกรรม เวลาโดยประมาณ  
1. ครูขานชื่อนักเรียน 10 นาที 
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2. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 15 นาที 
3. ข้ันน า ครูน าเข้าสู่บทเรียนด้วยการสนทนา แนะน าเกริ่นน าให้นักเรียนรู้จักว่า
ฐานข้อมูลคืออะไร มีความส าคัญอย่างไร 

30 นาที 

4. ข้ันสอน บอกจุดประสงค์การเรียน บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่าง แสดงวิธีการปฏิบัติ
ในแต่ละหัวข้อการเรียน และให้นักศึกษาปฏิบัติไปพร้อมกัน 

125 นาที 

5. ครูให้นักเรียนปฏิบัติตามใบงานที่ 24 โดยค าแนะน าของคร ู 60 นาที 
รวม 240 นาที 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 16/18)  
 

กิจกรรม เวลาโดยประมาณ 
1. ครูขานชื่อนักเรียน 10 นาที 
2. ข้ันน า ครูน าเข้าสู่บทเรียนด้วยการสนทนา ทบทวนเน้ือหา 15 นาที 
3. ข้ันสอน บอกจุดประสงค์การเรียน บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่าง แสดงวิธีการปฏิบัติ
ในแต่ละหัวข้อการเรียน และให้นักศึกษาปฏิบัติไปพร้อมกัน 

90 นาที 

4. ครูให้นักเรียนปฏิบัติตามใบงานที่ 25 60 นาที 
5. ข้ันสรุป ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเน้ือหาบทเรียน  15 นาที 
6. ครูให้นักเรียนท าแบบฝึกหัด และแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) หน่วยที่ 8 50 นาที 

รวม 240 นาที 
 
การวัดผลและประเมินผล 
 

การวัดผล 
(ใช้เครื่องมือ) 

การประเมินผล 
(น าผลเทียบกับเกณฑ์และแปลความหมาย) 

1. แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) หน่วยที่ 9 (ไว้เปรียบเทียบกับคะแนนสอบหลังเรียน) 
3. แบบฝึกหัดหน่วยที่ 9 เกณฑ์ผ่าน 50% 
4. โปรแกรมที่ได้จากใบงาน 24 – 25 ส าเร็จ/ไม่ส าเรจ็ 
4. แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) หน่วยที่ 9 เกณฑ์ผ่าน 50% 

 
งานที่มอบหมาย 
 งานที่มอบหมายนอกเหนือเวลาเรียน ให้นักเรียนศึกษาเรื่องฐานข้อมูลเพ่ิมเติมโดยการค้นหาจากเว็บไซต์ และท าเป็น
รายงาน 1 หน้ากระดาษ หัวข้อรายการ “ภาษา SQL คืออะไร มีตัวอย่างการใช้งานอย่างไร?” 
 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 

โปรแกรมที่ได้จากใบงาน 24 – 25 และรายงานที่มอบหมาย 
 

เอกสารอา้งอิง 
การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด  รหัสวิชา 2204-2107   
ผู้เรียบเรียง สิทธิชัย รักษาสุข บรษิัท ศูนย์หนังสือเมืองไทย  จ ากัด 

 
บันทึกหลังการสอน 
 
 1. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
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.......................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .................. 

............................................................................................................................. .............................................. 

...................................................................................................................................................................................................... .

............................................................................................................................. .................. 

............................................................................................................................. .............................................. 
 
 2. ผลการเรียนของนักเรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาที่พบ 
.............................................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .............................................. 
........................................................................................................................................... ............................................................
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .............................................. 
 
 3. แนวทางการแก้ปัญหา   
............................................................................................................................. ..........................................................................
...............................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. ..........................................................................
...............................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
 
 
          ลงชื่อ...............................................                                            ลงชื่อ............................................... 
                  (...............................................)                                                   (.............................................) 
                             ตัวแทนนักเรียน                                                                            ครูผู้สอน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 หน่วยที่ 10 
ชื่อวิชา  การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด (GUI) รหัส 
2204-2107 

เวลาเรียนรวม 72 คาบ 

ชื่อหน่วย การพัฒนาโปรแกรมด้วย Visual Basic สอนครั้งที่  17/18 
ชื่อเรื่อง  การพัฒนาโปรแกรมด้วย Visual Basic จ านวน  4  คาบ 

 
หัวข้อเรื่อง 

10.1 ข้ันตอนการพัฒนาโปรแกรม 
10.2 การพัฒนาโปรแกรมโดย Visual Basic   
  

แนวคิดส าคัญ 
 ศึกษาข้ันตอนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย Visual Basic 
 
สมรรถนะย่อย 
 แสดงความรู้เก่ียวกับการพัฒนาโปรแกรม และความส าคัญของข้ันตอนในการพัฒนาโปรแกรมในข้ันต่าง ๆ 
 
จุดประสงค์การปฏิบัติ 

1. สามารถอธิบายข้ันตอนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ 
2. สามารถน าเอาข้ันตอนการพัฒนาโปรแกรมไปใช้กับการพัฒนาโปรแกรมด้วย Visual Basic ได้ 
3. สามารถสร้างโปรแกรมโดยใช้หลักข้ันตอนการพัฒนาโปรแกรมได้ 

                             
                             
เน้ือหาสาระ 

1. ข้ันตอนการพัฒนาโปรแกรม 
2. การพัฒนาโปรแกรมโดย Visual Basic 

ความต้องการของโปรแกรม (Requirement) 
ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมด้วย Visual Basic 

 สื่อการเรียนการสอน 
1. โปรแกรม Visual Studio 2012 (Express Edition) 
2. การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด  รหัสวิชา 2204-2107   

ผู้เรียบเรียง สิทธิชัย รักษาสุข บรษิัท ศูนย์หนังสือเมืองไทย  จ ากัด 
 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 17/18) 
 

กิจกรรม เวลาโดยประมาณ  
1. ครูขานชื่อนักเรียน 10 นาที 
2. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 15 นาที 
3. ข้ันน า ครูน าเข้าสู่บทเรียนด้วยการสนทนา แนะน าเกริ่นน าให้นักเรียนเห็น
ความส าคัญของข้ันตอนการพัฒนาโปรแกรม 

30 นาที 

4. ข้ันสอน บอกจุดประสงค์การเรียน บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่าง แสดงวิธีการปฏิบัติ
ในแต่ละหัวข้อการเรียน และให้นักศึกษาปฏิบัติไปพร้อมกัน 

120 นาที 
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5. ครูให้นักเรียนปฏิบัติตามใบงานที่ 26 โดยค าแนะน าของคร ู 60 นาที 
รวม 240 นาที 

 
การวัดผลและประเมินผล 
 

การวัดผล 
(ใช้เครื่องมือ) 

การประเมินผล 
(น าผลเทียบกับเกณฑ์และแปลความหมาย) 

1. แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) หน่วยที่ 10 (ไว้เปรียบเทียบกับคะแนนสอบหลังเรียน) 
2. แบบฝึกหัดหน่วยที่ 10 เกณฑ์ผ่าน 50% 
3. โปรแกรมที่ได้จากใบงาน 26 ส าเร็จ/ไม่ส าเรจ็ 
4. แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) หน่วยที่ 10 เกณฑ์ผ่าน 50% 

 
งานที่มอบหมาย 
 งานที่มอบหมายนอกเหนือเวลาเรียน ให้นักเรียนพัฒนาโปรแกรมในหน่วยการเรียนรู้ที่ 10 ให้ส าเร็จ 
 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 

โปรแกรมที่ได้จากใบงาน 26 และโปรแกรมจากหน่วยการเรียนรู้ที่ 10 
 

เอกสารอา้งอิง 
การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด  รหัสวิชา 2204-2107   
ผู้เรียบเรียง สิทธิชัย รักษาสุข บรษิัท ศูนย์หนังสือเมืองไทย  จ ากัด 

 
บันทึกหลังการสอน 
 
 1. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
..................................................................................................................................... ..................................................................
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .............................................. 
.................................................................................................................................. .....................................................................
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .............................................. 
 
 2. ผลการเรียนของนักเรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาที่พบ 
............................................................................................................................. ..........................................................................
................................................................................................................................... ............ 
...................................................................................................................... ..................................................... 
............................................................................................................................. ..........................................................................
................................................................................................................................ ............... 
................................................................................................................... ........................................................ 
 
 3. แนวทางการแก้ปัญหา   
............................................................................................................................. ..........................................................................
............................................................................................................................. .................. 
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....................................................................................... .................................................................................... 

............................................................................................................................. ..........................................................................

............................................................................................................................. .................. 

.................................................................................... ....................................................................................... 
 
 
          ลงชื่อ...............................................                                            ลงชื่อ............................................... 
                  (...............................................)                                                   (........................ .....................) 
                             ตัวแทนนักเรียน                                                                            ครูผู้สอน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11  
ชื่อวิชา  การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด (GUI) รหัส 
2204-2107 

เวลาเรียนรวม 72 คาบ 

วัดผลและประเมินผลปลายภาค สอนครั้งที่  18/18 
ชื่อเรื่อง  วัดผลและประเมินผลปลายภาค จ านวน  4  คาบ 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 18/18) 
 

กิจกรรม เวลาโดยประมาณ  
1. จัดการวัดผลและประเมินผลปลายภาคการศึกษา 240 นาที 

รวม 240 นาที 
 


