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แผนการจดัการเรียนรมูุงเนนสมรรถนะ 
 
 
 
 

ชื่อวิชา  การพัฒนาโปรแกรมด้วยเทคโนโลยีดอทเน็ต  รหสัวิชา  3901  2104  ทฤษฎี 1 ปฏิบัติ 4 หนวยกิต 3

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ                                  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ประเภทวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร  สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาขางาน  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 

จัดทําโดย 
 
 
 
 
 

นางสาวปิยมาส  แก้วอินตา 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

 สํานกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  

กระทรวงศึกษาธิการ 
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หลักสูตรรายวิชา 
 

ชื่อวิชา  การพัฒนาโปรแกรมด้วยเทคโนโลยีดอทเน็ต  รหสัวิชา  3901  2104  ทฤษฎี 1 ปฏิบัติ 4 หนวยกิต 3

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ                                  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ประเภทวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร  สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาขางาน  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จุดประสงครายวิชา 
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมด้วยเทคโนโลยีดอตเน็ต 
2. สามารถปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมด้วยเทคโนโลยีดอตเน็ต 

3. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงานและ
มีจริยธรรมในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ออกแบบการพัฒนาโปรแกรมด้วยเทคโนโลยีดอตเน็ตให้เหมาะสมกับงาน 
2. ปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมด้วยเทคโนโลยีดอตเน็ตตามที่ได้ออกแบบ 
3. ติดตั้งและทดสอบโปรแกรมที่สร้างขึ้น 

คำอธบิายรายวิชา 
ศึกษา  และปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมด้วยเทคโนโลยี .NET, แนวคิดและสถาปัตยกรรมของ

เทคโนโลยี .NET, ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมด้วย .NET Technology, การติดตั้งและใช้งานโปรแกรมช่วยพัฒนา
โปรแกรมด้วย .NET Technology, การสร้าง Project, การสร้างและใช้งาน Class, Namespace, Variable, 
Array, Data Type, Operator Conditions and Loops, การจัดการ Error handling, CLS and CTS, การ
สร้างและเรียกใช้ Function, หลักการของ Delegates and Events, Boxing and Unboxing, Structuring 
Data, User basic control, String Numeric and Date Time handling, ก า ร ท ำ ง า น กั บ  Mouse and 
Keyboard events, การสร้าง Form module และ MDI form, การตรวจสอบ Data validation, การสร้าง 
Menu and Toolbar, การจัดการ File and Directory, การสร้าง Report and Printing, การเชื่อมต่อและใช้
งาน Database Management System 
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หนวยการเรียนร ู
 

สัปดาหท์ี่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ รวม(ชม.) 

1 เริ่มต้นเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมแบบ GUI 5 
2 การใช้งานโปรแกรม Visual Studio 2012 (Express Edition) เบื้องต้น 5 

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

17 การพัฒนาโปรแกรมด้วย Visual Basic 5 
18 การประเมินผลการเรียน 5 

รวม 90 
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หนวยการเรียนรู้และสมรรถนะประจำหน่วย 
 

 

 

ชือ่หน่วย 

สมรรถนะ 

ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะทีพึ่งประสงค 

หน่วยท่ี 1 เริ่มต้นเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม
แบบ GUI 

 

 - แสดงความรู้พื้นฐานและแนวคดิเกี่ยวกับการเขียน
โปรแกรมในแบบ GUI  
 

 1. บอกความหมายของการเขียนโปรแกรมใน
แบบ GUI 

2. อธิบายและจำแนกประเภทของ
ภาษาคอมพิวเตอร์ได ้

3. อธิบายถึงตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร์ได ้
4. อธิบายและเข้าใจรูปแบบการเขียน

โปรแกรมได ้
5. อธิบายและเข้าใจแนวคดิการใช้โปรแกรม

ในการเขียนภาษาในแบบ GUI ได ้
 

หน่วยท่ี 2 การใช้งานโปรแกรม Visual Studio 2012 
(Express Edition) เบื้องต้น 

 

 - แสดงความรู้เกีย่วกับการใช้งานโปรแกรม Visual 
Studio 2012 (Express Edition)  ในการเขียน
โปรแกรมในแบบ GUI 
 

 - ใช้งานโปรแกรม Visual Studio 2012 
(Express Edition) เบื้องต้น 

 

1. สามารถสรา้งโปรเจ็คด้วย Visual Studio 
2012 (Express Edition) ได ้

2. สามารถบอกถึงส่วนประกอบของหน้าจอ
โปรแกรม Visual Studio 2012 (Express 
Edition) ได ้

3. สามารถกำหนดคณุสมบัติให้กับ Form 
เบื้องต้นได ้

4. สามารถเขียนโคด้เบื้องต้นกับ Visual 
Studio 2012 (Express Edition) ได ้

5.  สามารถใช้งาน Control เบื้องต้นได ้
สามารถสั่งรันโปรแกรมที่สร้างขึ้นมาได ้

 

 



 

หนวยการเรียนรู้และสมรรถนะประจำหน่วย 
 

 

 

ชือ่หน่วย 

สมรรถนะ 

ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะทีพึ่งประสงค 

หน่วยท่ี 3 การเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic 
เบื้องต้นบทนำเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมแบบ GUI 

 

 - แสดงความรู้เกีย่วกับการเขียนโปรแกรม Visual 
Basic เบื้องต้น เกี่ยวกับเรื่องของตัวแปร ค่าคงที่และ
ตัวแปรประเภทอาร์เรย ์
 

 - เขียนประกาศตัวแปรกับฟอร์มโปรแกรมที่พัฒนา 
 

1. สามารถอธิบายความหมายของตัวแปรได ้
2. สามารถบอกถึงวิธีการประกาศตัวแปรได ้
3. สามารถบอกถึงความหมายของอาร์เรยไ์ด ้
4. สามารถบอกถึงความแตกต่างระหว่างตัว

แปรปรกติกับตัวแปรแบบอาร์เรย์ได้ 
5. สามารถเขียนประกาศตัวแปรกับฟอร์ม

โปรแกรมที่พัฒนาได ้
 

หน่วยท่ี 4 การเขียนโปรแกรมแบบมีการตดัสินใจ 

 

- แสดงความรูเ้กี่ยวกับการเขียนโปรแกรมภาษา Visual 
Basic เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมในรูปแบบที่มีการ
เลือกตัดสินใจในการทำงานของโปรแกรม 
 

 - เขียนโปรแกรมในรูปแบบมีการตัดสินใจ 
 

1. สามารถอธิบายถึงความหมายของโปรแกรม
แบบมีการตดัสินใจได ้

2. สามารถบอกถึงความสำคญัของโปรแกรม
แบบมีการตดัสินใจได ้

3. สามารถเขียนโปรแกรมในรูปแบบมีการ
ตัดสินใจได ้

4. สามารถบอกถึงความหมายของ Key Word 
ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรมแบบมีการ
ตัดสินใจได ้

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หนวยการเรียนรู้และสมรรถนะประจำหน่วย 
 

 

 

ชือ่หน่วย 

สมรรถนะ 

ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะทีพึ่งประสงค 

หน่วยท่ี 5 การเขียนโปรแกรมแบบมีการทำซ้ำ 
(Loop) 

 

 - แสดงความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมภาษา 

Visual Basic เกีย่วกับการเขยีนโปรแกรมในรูปแบบ

ของมีการทำซ้ำ 

 

 - เขียนโปรแกรมในรูปแบบมีการทำซ้ำ 

 

1. สามารถอธิบายถึงความหมายของ
โปรแกรมแบบมีการทำซ้ำได ้

2. สามารถบอกถึงความสำคญัของโปรแกรม
แบบมีการทำซ้ำได ้

3. สามารถเขียนโปรแกรมในรูปแบบมีการ
ทำซ้ำได ้

4. สามารถนำแนวคิดการเขียนโปรแกรม
แบบมีการทำซ้ำไปแก้ไขปญัหาทาง
โปรแกรมมิ่งได ้

 
หน่วยท่ี 6 การเขียนโปรแกรมกับคอนโทรล 

 

- แสดงความรูเ้กี่ยวกับการเขียนโปรแกรมกับ

คอนโทรล และการใช้งานคอนโทรล 

1. กำหนดค่าคณุสมบัติให้กับคอนโทรล 
2. เขียนโปรแกรมทำงานร่วมกับคอนโทรล 
3. นำคอนโทรลไปพัฒนาโปรแกรม 

 

4. สามารถอธิบายถึงความหมายของ
คอนโทรลได ้

5. สามารถบอกถึงโครงสร้างการเขียน
โปรแกรมกับคอนโทรลได ้

6. สามารถกำหนดค่าคุณสมบตัิให้กับ
คอนโทรลได ้

7. สามารถเขียนโปรแกรมทำงานร่วมกับ
คอนโทรลได ้

8. สามารถนำคอนโทรลไปพัฒนาโปรแกรม
ได ้

 

 

 

 

 

 



 

 

หนวยการเรียนรู้และสมรรถนะประจำหน่วย 
 

 

 

ชือ่หน่วย 

สมรรถนะ 

ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะทีพึ่งประสงค 

หน่วยท่ี 7 ฟอร์ม และเมนโูปรแกรม 

 

 - แสดงความรู้เกีย่วกับการสร้างเมนูโปรแกรม และ
การเขียนโปรแกรมให้กับเมนตู่างๆ 

 

1. กำหนดค่าคณุสมบัติให้กับฟอร์มและเมน ู
2. เขียนโปรแกรมทำงานร่วมกับเมน ู
3. นำเมนูไปออกแบบหน้าจอสำหรับผู้ใช้งาน

โปรแกรม 

 

4. สามารถอธิบายถึงความหมายฟอรม์ได ้
5. สามารถบอกความหมายของเมนูได้ 
6. สามารถกำหนดค่าคุณสมบตัิให้กับฟอร์ม

และเมนูได ้
7. สามารถเขียนโปรแกรมทำงานร่วมกับเมนู

ได ้
8. สามารถนำเมนไูปออกแบบหน้าจอสำหรับ

ผู้ใช้งานโปรแกรมได ้
 

หน่วยท่ี 8 โปรแกรมย่อย และฟังก์ช่ัน  - แสดงความรู้เกีย่วกับโปรแกรมย่อยและฟังก์ช่ัน 
พร้อมท้ังสามารถนำไปพัฒนากับการเขียนโปรแกรมใน
ภาษา Visual Basic ได ้

 

1. เขียนโปรแกรมที่มีการแบ่งการทำงานเป็น
โปรแกรมย่อยและฟังก์ช่ัน 

2. ใช้งานฟังก์ช่ัน Visual Basic  
 

3. สามารถอธิบายถึงความหมายของ
โปรแกรมย่อยได ้

4. สามารถบอกความหมายของฟังก์ช่ันได ้
5. บอกความแตกต่างระหว่างโปรแกรมย่อย

กับฟังก์ชันได้ 
6. สามารถเขียนโปรแกรมที่มีการแบง่การ

ทำงานเป็นโปรแกรมย่อยและฟังกช่ั์นได ้
7. สามารถใช้งานฟังก์ช่ันท่ี Visual Basic มี

มาให้อยู่ได้   
 

 

 

 

 

 



 

 

หนวยการเรียนรู้และสมรรถนะประจำหน่วย 
 

 

 

ชือ่หน่วย 

สมรรถนะ 

ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะทีพึ่งประสงค 

หน่วยท่ี 9 การเขียนโปรแกรมกับฐานข้อมูล 

 

 - แสดงความรู้เกีย่วกับการใช้งานฐานข้อมูล ร่วมกับ
ภาษา Visual Basic โดยผ่านเครือ่งมือของ Visual 
Studio 

 

-  สร้างโปรแกรมแสดงผลข้อมลูที่ได้จาก
ฐานข้อมูล 

 

1. สามารถอธิบายถึงความหมายของ
ฐานข้อมูลได ้

2. สามารถบอกถึงองค์ประกอบของ
ฐานข้อมูลได ้

3. สามารถสรา้งโปรแกรมแสดงผลข้อมูลที่
ได้จากฐานข้อมลูได ้

 

หน่วยท่ี 10 การพัฒนาโปรแกรมดว้ย Visual Basic 

 

 - แสดงความรู้เกีย่วกับการพัฒนาโปรแกรม และ
ความสำคญัของขั้นตอนในการพัฒนาโปรแกรมในข้ัน
ต่าง ๆ 

 

-  สร้างโปรแกรมโดยใช้หลักข้ันตอนการพัฒนา
โปรแกรมได ้

 

1. สามารถอธิบายขั้นตอนการพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได ้

2. สามารถนำเอาขั้นตอนการพัฒนา
โปรแกรมไปใช้กับการพัฒนาโปรแกรม
ด้วย Visual Basic ได ้

3. สามารถสรา้งโปรแกรมโดยใช้หลักขั้นตอน
การพัฒนาโปรแกรมได ้
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยที่ 1 
ชื่อวิชา  การพัฒนาโปรแกรมด้วยเทคโนโลยีดอทเน็ต   เวลาเรียนรวม 90 คาบ 
ชื่อหน่วย  เริ่มต้นเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมแบบ GUI สอนครั้งที่ 1/18 

ชื่อเรื่อง เริ่มต้นเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมแบบ GUI จำนวน 5 คาบ 
          

หัวข้อเรื่อง 
1.1 บทนำเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมแบบ GUI 
1.2 ประเภทของภาษาคอมพิวเตอร์ 
1.3 ตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร์ 
1.4 รูปแบบการเขียนโปรแกรมในปัจจุบัน 
1.5 การเขียนโปรแกรมในแบบ GUI 
 
สาระสำคัญ/แนวคิดสำคัญ 
 ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมในแบบ GUI ประเภทของภาษาคอมพิวเตอร์  ตัวแปล
ภาษาคอมพิวเตอร์  รูปแบบการเขียนโปรแกรมในปัจจุบัน  และรูปแบบการเขียนโปรแกรมในแบบ GUI ซึ่งเป็น
พ้ืนฐานองค์ความรู้ที่จะใช้ศึกษาในหน่วยการเรียนรู้ต่อ ๆ ไป 
 
สมรรถนะย่อย 
 แสดงความรู้พื้นฐานและแนวคิดเก่ียวกับการเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด (GUI) 
 
จุดประสงค์การปฏิบัติ 
 ด้านความรู้และทักษะ 

1. บอกความหมายของการเขียนโปรแกรมในแบบ GUI 
2. อธิบายและจำแนกประเภทของภาษาคอมพิวเตอร์ได้ 
3. อธิบายถึงตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร์ได้ 
4. อธิบายและเข้าใจรูปแบบการเขียนโปรแกรมได้ 
5. อธิบายและเข้าใจแนวคิดการใช้โปรแกรมในการเขียนภาษาในแบบ GUI ได ้

                                                     
เนื้อหาสาระ 

1.1 บทนำเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมแบบ GUI 
1.2 ประเภทของภาษาคอมพิวเตอร์ 
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1.3 ตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร์ 
1.4 รูปแบบการเขียนโปรแกรมในปัจจุบัน 
1.5 การเขียนโปรแกรมในแบบ GUI 

 
สื่อการเรียนการสอน 

1. โปรแกรม Visual Studio 2012 (Express Edition) 
   
กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 1/18) 

 
กิจกรรม 

1. ครูขานชื่อนักเรียน 
2. ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 
3. ขั้นนำ ร่วมสนทนาเกี่ยวกับเรื่อง  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
4. ขั้นสอน บอกจุดประสงค์การเรียน บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่าง แสดง
วิธีการปฏิบัติในแต่ละหัวข้อการเรียน และให้นักศึกษาปฏิบัติไปพร้อมกัน  
5. นักเรียนอภิปรายร่วมกันในประเด็นการเขียนโปรแกรมแบบ GUI 
6. ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน่วยที่ 1 หลังนักเรียนทำเสร็จแล้วเฉลย 
    แบบฝึกหัด และให้ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) หน่วยที่ 1 

 
การวัดผลและประเมินผล 
 

การวัดผล 
(ใช้เครื่องมือ) 

การประเมินผล 
(นำผลเทียบกับเกณฑ์และแปลความหมาย) 

1. แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) หนว่ยที่ 1 (ไว้เปรียบเทียบกับคะแนนสอบหลังเรียน) 
2. แบบฝึกหัดหน่วยที่ 1 เกณฑ์ผ่าน 50% 
3. แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) หน่วยที่ 1 เกณฑ์ผ่าน 50% 
4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ตามสภาพจริง เกณฑ์ผ่าน 50% 
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งานที่มอบหมาย 
 ค้นคว้าเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมด้วยเทคโนโลยีดอตเนต ว่ามีภาษาโปรแกรมมิ่งภาษาใดบ้างที่
สามารถพัฒนาโปรแกรมด้วยเทคโนโลยีดอตเนต ได ้
 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ความสำเร็จของผู้เรียน 

1. คะแนนจากแบบฝึกหัดหน่วยที่ 1 
2. คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) หนว่ยที่ 1 
3. รายงานที่ได้จากการค้นคว้า 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 หน่วยที ่2 
ชื่อวิชา  การพัฒนาโปรแกรมด้วยเทคโนโลยีดอทเน็ต   เวลาเรียนรวม 90 

คาบ 
ชื่อหน่วย  การใช้งานโปรแกรม Visual Studio 2012 
(Express Edition) เบื้องต้น 

สอนครั้งที่  2/18 

ชื่อเรื่อง  การใช้งานโปรแกรม Visual Studio 2012 (Express Edition) เบื้องต้น จำนวน  5  คาบ 
 
หัวข้อเรื่อง 
2.1 การเปิดโปรแกรม Visual Studio 2012 (Express Edition) และการกำหนดค่าเบื้องต้น 
 2.2 การสร้างโปรเจ็คใหม่ (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) 
 
สาระสำคัญ/แนวคิดสำคัญ 
 ศึกษา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Visual Studio 2012 (Express Edition) เบื้องต้น 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรม Visual Studio 2012 (Express Edition) เพ่ือการ
เขียนโปรแกรมในแบบ GUI ที่ผู้เรียนจะได้ศึกษาต่อไปโดยลำดับ 
 
สมรรถนะย่อย 
 แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม  Visual Studio 2012 (Express Edition) ในการเขียน
โปรแกรมในแบบ GUI 
 
จุดประสงค์การปฏิบัติ 

1. สามารถสร้างโปรเจ็คด้วย Visual Studio 2012 (Express Edition) ได้ 
2. สามารถบอกถึงส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม Visual Studio 2012 (Express Edition) ได้ 
3. สามารถกำหนดคุณสมบัติให้กับ Form เบื้องต้นได้ 
4. สามารถเขียนโค้ดเบื้องต้นกับ Visual Studio 2012 (Express Edition) ได ้
5. สามารถใช้งาน Control เบื้องต้นได้ 
6. สามารถสั่งรันโปรแกรมที่สร้างขึ้นมาได้ 
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เนื้อหาสาระ 
1.  การเปิดโปรแกรม Visual Studio 2012 (Express Edition) และการกำหนดค่าเบื้องต้น 

 การกำหนดค่าของโปรแกรมเบื้องต้น 
2. การสร้างโปรเจ็คใหม่ (New Project) 
3. ส่วนประกอบของโปรแกรม Visual Studio 2012 (Express Edition)  
4. คุณสมบัติของฟอร์มส่วนประกอบของฟอร์ม 
5. การกำหนดคุณสมบัติของฟอร์ม 
6. การใช้ Control Object เบื้องต้น   
7. การใช้งาน Button Control 
8. การใช้งาน TextBox Control 
9. สรุปการใช้งาน Control เบื้องต้น 
10. วิธีการเขียนโค้ดกับโปรแกรม Visual Studio 2012 (Express Edition) 
11. การสั่งรันโปรแกรม (Run)  

 
กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 2/18) 
 

กิจกรรม 
1. ครูขานชื่อนักเรียน 
2. ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 
3. ขั้นนำ ครูนำเข้าสู่บทเรียนด้วยการสนทนา เกี่ยวกับโปรแกรม Visual 
Studio 2012 
4. ขั้นสอน บอกจุดประสงค์การเรียน บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่าง แสดง
วิธีการปฏิบัติในแต่ละหัวข้อการเรียน และให้นักศึกษาปฏิบัติไปพร้อมกัน 
5. นักเรียนปฏิบัติโดยใช้ใบงานที่ 1 
6. ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน่วยที่ 2 หลังนักเรียนทำเสร็จแล้วเฉลย 
    แบบฝึกหัด และให้ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) หน่วยที่ 1 
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การวัดผลและประเมินผล 
 

การวัดผล 
(ใช้เครื่องมือ) 

การประเมินผล 
(นำผลเทียบกับเกณฑ์และแปลความหมาย) 

1. แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) หนว่ยที่ 2 (ไว้เปรียบเทียบกับคะแนนสอบหลังเรียน) 
2. แบบฝึกหัดหน่วยที่ 2 เกณฑ์ผ่าน 50% 
3. แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) หน่วยที่ 2 เกณฑ์ผ่าน 50% 
4. โปรแกรมท่ีได้จากใบงาน 1-2 สำเร็จ/ไม่สำเร็จ 

 
งานที่มอบหมาย 
 งานที่มอบหมายนอกเหนือเวลาเรียน ให้นักเรียนปฏิบัติตามใบงานที่  2 
 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ความสำเร็จของผู้เรียน 
1. แบบฝึกหัดหน่วยที่ 2 
2. คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) หนว่ยที่ 2 
3. โปรแกรมท่ีได้จากใบงานที่ 1 และ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 หน่วยที ่3 
ชื่อวิชา  การพัฒนาโปรแกรมด้วยเทคโนโลยีดอทเน็ต   เวลาเรียนรวม 90 

คาบ 
ชื่อหน่วย  การเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic เบื้องต้น สอนครั้งที่  3–4/18 

ชื่อเรื่อง  การเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic เบื้องต้น จำนวน  10  คาบ 
 
หัวข้อเรื่อง 
3.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ Visual Basic  
 3.2 ทำความรู้จักกับตัวแปรของ VB  
 3.3 ค่าคงที่ (Constant) 
3.4 ตัวแปรแบบชุด หรือตัวแปรอาร์เรย์ (Array) 
 3.5 การใช้งานตัวแปร 
3.6 เครื่องหมายดำเนินการทางคณิตศาสตร์ 
 
แนวคิดสำคัญ 
 ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมกับภาษา Visual Basic เบื้องต้น โดยมุ่งหวังให้ผู้ศึกษา
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของตัวแปร การประกาศตัวแปร ร่วมไปถึงการใช้งานตัวแปรเบื้องต้น 
 
สมรรถนะย่อย 
 แสดงความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม Visual Basic เบื้องต้น เกี่ยวกับเรื่องของตัวแปร ค่าคงที่และ
ตัวแปรประเภทอาร์เรย์ 
 
จุดประสงค์การปฏิบัติ 

1. สามารถอธิบายความหมายของตัวแปรได้ 
2. สามารถบอกถึงวิธีการประกาศตัวแปรได้ 
3. สามารถบอกถึงความหายของอาร์เรย์ได้ 
4. สามารถบอกถึงความแตกต่างระหว่างตัวแปรปรกติกับตัวแปรแบบอาร์เรย์ได้ 
5. สามารถเขียนประกาศตัวแปรกับฟอร์มโปรแกรมที่พัฒนาได้  
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เนื้อหาสาระ 
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ Visual Basic 
2. ทำความรู้จักกับตัวแปรของ VB 

ตัวแปรคืออะไร 
กฎการตั้งชื่อตัวแปร 
การประกาศตัวแปรของ VB 
การกำหนดค่าให้กับตัวแปร 

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

การประกาศตัวแปรอาร์เรย์ 
การกำหนดค่าให้กับตัวแปรอาร์เรย์ 
การเข้าถึงค่าข้อมูลที่เก็บในอาร์เรย์ 
การนับจำนวนข้อมูลที่อยู่ในตัวแปรอาร์เรย์ 

5. การใช้งานตัวแปร 
ตัวแปรกับการใช้งานร่วมกับข้อความ 

6. เครื่องหมายดำเนินการทางคณิตศาสตร์ 
ลำดับการทำงานของเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ 

 
สื่อการเรียนการสอน 
1. โปรแกรม Visual Studio 2012 (Express Edition) 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 3/18) 

กิจกรรม 
1. ครูขานชื่อนักเรียน 
2. ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 
3. ขั้นนำ ครูนำเข้าสู่บทเรียนด้วยการสนทนา การซักถาม  
4. ขั้นสอน บอกจุดประสงค์การเรียน บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่าง แสดง
วิธีการปฏิบัติในแต่ละหัวข้อการเรียน และให้นักศึกษาปฏิบัติไปพร้อมกัน 
เรื่องของตัวแปร 
5. นักเรียนปฏิบัติโดยใช้ใบงานที่ 3 โดยคำแนะนำของครู 
6. ขั้นสรุป ครูแนะนำสรุปความสำคัญของตัวแปรกับการเขียนโปรแกรมให้
นักเรียนเข้าใจ 
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กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 4/18)  
 

กิจกรรม 
1. ครูขานชื่อนักเรียน 
2. ขั้นนำ ครูนำเข้าสู่บทเรียนด้วยการสนทนา ทบทวนเนื้อหาในสัปดาห์ก่อน 
3. ขั้นสอน บอกจุดประสงค์การเรียน บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่าง แสดง
วิธีการปฏิบัติในแต่ละหัวข้อการเรียน และให้นักศึกษาปฏิบัติไปพร้อมกัน 
เรื่องของตัวแปร และเครื่องหมายที่ใช้งานร่วมกับตัวแปร 
4. นักเรียนปฏิบัติโดยใช้ใบงานที่  4-5 โดยคำแนะนำของครู 
5. ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน่วยที่ 3  หลังนักเรียนทำเสร็จแล้วเฉลย
แบบฝึกหัด และแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) หนว่ยที่ 3 
6. ขั้นสรุป ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเนื้อหาในหน่วยที่ 3 

 
การวัดผลและประเมินผล 
 

การวัดผล 
(ใช้เครื่องมือ) 

การประเมินผล 
(นำผลเทียบกับเกณฑ์และแปลความหมาย) 

1. แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) หนว่ยที่ 3 (ไว้เปรียบเทียบกับคะแนนสอบหลังเรียน) 
2. โปรแกรมท่ีได้จากใบงาน 3-5 สำเร็จ/ไม่สำเร็จ 
3. แบบฝึกหัดหน่วยที่ 3 เกณฑ์ผ่าน 50% 
4. แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) หน่วยที่ 3 เกณฑ์ผ่าน 50% 

 
งานที่มอบหมาย 
 งานที่มอบหมายนอกเหนือเวลาเรียน ไม่มี 
 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ความสำเร็จของผู้เรียน 
แบบฝึกหัด คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) หนว่ยที่ 3 และโปรแกรมที่เขียนขึ้นตามคำแนะนำของ
คร ู
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 หน่วยที ่4 
ชื่อวิชา  การพัฒนาโปรแกรมด้วยเทคโนโลยีดอทเน็ต   เวลาเรียนรวม 90 

คาบ 
ชื่อหน่วย  การเขียนโปรแกรมแบบมีการตัดสินใจ สอนครั้งที่  5–6/18 

ชื่อเรื่อง  การเขียนโปรแกรมแบบมีการตัดสินใจ จำนวน  10  คาบ 
 
หัวข้อเรื่อง 
4.1 เขียนโปรแกรมการแบบมีการตัดสินใจ 
 4.2 การเขียนโปรแกรมแบบมีการตัดสินใจกับฟอร์มโปรแกรม 
 
แนวคิดสำคัญ 
 ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมแบบมีการตัดสินใจการทำงานของโปรแกรม 
 
สมรรถนะย่อย 
 แสดงความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมในรูปแบบที่มี
การเลือกตัดสินใจในการทำงานของโปรแกรม 
 
จุดประสงค์การปฏิบัติ 

1. สามารถอธิบายถึงความหมายของโปรแกรมแบบมีการตัดสินใจได้ 
2. สามารถบอกถึงความสำคัญของโปรแกรมแบบมีการตัดสินใจได้ 
3. สามารถเขียนโปรแกรมในรูปแบบมีการตัดสินใจได้ 
4. สามารถบอกถึงความหมายของ Key Word ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรมแบบมีการตัดสินใจ

ได้ 
                             
เนื้อหาสาระ 

1. เขียนโปรแกรมแบบมีการตัดสินใจ 
2. การเขียนโปรแกรมแบบมีการตัดสินใจกับฟอร์มโปรแกรม 

 
สื่อการเรียนการสอน 
 1. โปรแกรม Visual Studio 2012 (Express Edition) 
  
  



11 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 5/18) 
 

กิจกรรม 
1. ครูขานชื่อนักเรียน 
2. ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 
3. ขั้นนำ ครูนำเข้าสู่บทเรียนด้วยการสนทนา ทบทวนหน่วยการเรียนที่ผ่าน
มาแล้ว 
4. ขั้นสอน บอกจุดประสงค์การเรียน บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่าง แสดง
วิธีการปฏิบัติในแต่ละหัวข้อการเรียน และให้นักศึกษาปฏิบัติไปพร้อมกัน  
5. ครูให้นักเรียนปฏิบัติตามใบงานที่ 6 - 7 
6. ครูสรุปเนื้อหาร่วมกับนักเรียน 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 6/18)  
 

กิจกรรม 
1. ครูขานชื่อนักเรียน 
2. ขั้นนำ ครูนำเข้าสู่บทเรียนด้วยการสนทนา การซักถาม ทบทวนเนื้อหาที่
เรียน 
3. ขั้นสอน บอกจุดประสงค์การเรียน บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่าง แสดง
วิธีการปฏิบัติในแต่ละหัวข้อการเรียน และให้นักศึกษาปฏิบัติไปพร้อมกัน 
4. ครูให้นักเรียนปฏิบัติตามใบงานที่ 8-9 
5. ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน่วยที่ 4 (ข้อ 6-10) หลังนักเรียนทำเสร็จแล้ว
เฉลยแบบฝึกหัด 
6. ครูสรุปเนื้อหาร่วมกับนักเรียน 
7. ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) หนว่ยที่ 4 
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การวัดผลและประเมินผล 
 

การวัดผล 
(ใช้เครื่องมือ) 

การประเมินผล 
(นำผลเทียบกับเกณฑ์และแปลความหมาย) 

1. แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) หนว่ยที่ 4 (ไว้เปรียบเทียบกับคะแนนสอบหลังเรียน) 
2. แบบฝึกหัดหน่วยที่ 4 เกณฑ์ผ่าน 50% 
3. แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) หน่วยที่ 4 เกณฑ์ผ่าน 50% 
4. โปรแกรมท่ีได้จากใบงาน 6-12 สำเร็จ/ไม่สำเร็จ 

 
งานที่มอบหมาย 
 งานที่มอบหมายนอกเหนือเวลาเรียน ให้นักเรียนเลือกทำใบงานที่ 10 – 12 โดยเลือกทำเพียง 1 ใบ
งานแล้วนำมาส่งครูในการเรียนครั้งต่อไป 
 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ความสำเร็จของผู้เรียน 
โปรแกรมท่ีได้จากใบงาน 6-12 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 หน่วยที ่5 
ชื่อวิชา  การพัฒนาโปรแกรมด้วยเทคโนโลยีดอทเน็ต   เวลาเรียนรวม 90 

คาบ 
ชื่อหน่วย การเขียนโปรแกรมแบบมีการทำซ้ำ (Loop) สอนครั้งที่  7–8/18 

ชื่อเรื่อง  การเขียนโปรแกรมแบบมีการทำซ้ำ (Loop) จำนวน  10  คาบ 
 
หัวข้อเรื่อง 
5.1   เขียนโปรแกรมแบบมีการทำซ้ำ 
 5.2 การเขียนโปรแกรมแบบมีการทำซ้ำกับ Visual Studio 2012 (Express Edition) 
 
แนวคิดสำคัญ 
 ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมแบบมีการทำซ้ำกับภาษา Visual Basic ใน
หลากหลายรูปแบบไวยากรณ์ที่จำเป็น 
 
สมรรถนะย่อย 
 แสดงความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมในรูปแบบ
ของมีการทำซ้ำ 
 
จุดประสงค์การปฏิบัติ 

1. สามารถอธิบายถึงความหมายของโปรแกรมแบบมีการทำซ้ำได้ 
2. สามารถบอกถึงความสำคัญของโปรแกรมแบบมีการทำซ้ำได้ 
3. สามารถเขียนโปรแกรมในรูปแบบมีการทำซ้ำได้ 
4. สามารถนำแนวคิดการเขียนโปรแกรมแบบมีการทำซ้ำไปแก้ไขปัญหาทางโปรแกรมม่ิงได้                             

                           
เนื้อหาสาระ 

1. เขียนโปรแกรมแบบมีการทำซ้ำ 
การเขียนโปรแกรมแบบมีการทำซ้ำในรูปแบบ While 
การเขียนโปรแกรมแบบมีการทำซ้ำในรูปแบบ Do...Loop 
การเขียนโปรแกรมแบบมีการทำซ้ำในรูปแบบ For …. Next 

2. การเขียนโปรแกรมแบบมีการทำซ้ำกับ Visual Studio 2012 (Express Edition) 
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สื่อการเรียนการสอน 
1. โปรแกรม Visual Studio 2012 (Express Edition) 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ท่ี 7/18) 
 

กิจกรรม 
1. ครูขานชื่อนักเรียน 
2. ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 
3. ขั้นนำ ครูนำเข้าสู่บทเรียนด้วยการสนทนา การซักถาม ทบทวนเนื้อหาที่
เรียน 
4. ขั้นสอน บอกจุดประสงค์การเรียน บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่าง แสดง
วิธีการปฏิบัติในแต่ละหัวข้อการเรียน และให้นักศึกษาปฏิบัติไปพร้อมกัน 
5. ครูให้นักเรียนปฏิบัติตามใบงานที่ 13-14 
7. ขั้นสรุป ครูสรุปเนื้อหาร่วมกับนักเรียน 

 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 8/18)  
 

กิจกรรม 
1. ครูขานชื่อนักเรียน 
2. ขั้นนำ ครูนำเข้าสู่บทเรียนด้วยการสนทนา ทบทวนเนื้อหา 
3. ขั้นสอน บอกจุดประสงค์การเรียน บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่าง แสดง
วิธีการปฏิบัติในแต่ละหัวข้อการเรียน และให้นักศึกษาปฏิบัติไปพร้อมกัน 
4. ครูให้นักเรียนปฏิบัติตามใบงานที่ 15-16 
5. ขั้นสรุป ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาบทเรียน  
6. ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด และแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) 
หน่วยที่ 5 
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การวัดผลและประเมินผล 
 

การวัดผล 
(ใช้เครื่องมือ) 

การประเมินผล 
(นำผลเทียบกับเกณฑ์และแปลความหมาย) 

1. แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) หนว่ยที่ 5 (ไว้เปรียบเทียบกับคะแนนสอบหลังเรียน) 
3. แบบฝึกหัดหน่วยที่ 5 เกณฑ์ผ่าน 50% 
4. โปรแกรมท่ีได้จากใบงาน 13 - 16 สำเร็จ/ไม่สำเร็จ 
4. แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) หน่วยที่ 5 เกณฑ์ผ่าน 50% 

 
งานที่มอบหมาย 
 งานที่มอบหมายนอกเหนือเวลาเรียน ไม่มี    
 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ความสำเร็จของผู้เรียน 
โปรแกรมท่ีได้จากใบงาน 13 – 16 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 หน่วยที ่6 
ชื่อวิชา  การพัฒนาโปรแกรมด้วยเทคโนโลยีดอทเน็ต   เวลาเรียนรวม 90 

คาบ 
ชื่อหน่วย การเขียนโปรแกรมกับคอนโทรล สอนครั้งที่  9–10/18 

ชื่อเรื่อง  การเขียนโปรแกรมกับคอนโทรล จำนวน  10  คาบ 
 
หัวข้อเรื่อง 
6.1 รู้จักกับคอนโทรล (Control) 
6.2 โครงสร้างการเขียนโปรแกรมกับ Control 
6.3 การเขียนโปรแกรมกับ Common Controls 
6.4 การเขียนโปรแกรมกับ Control 
 
แนวคิดสำคัญ 
 ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมร่วมกับคอนโทรล และการใช้งานคอนโทรลพื้นฐาน 
 
สมรรถนะย่อย 
 แสดงความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมกับคอนโทรล และการใช้งานคอนโทรล 
 
จุดประสงค์การปฏิบัติ 

1. สามารถอธิบายถึงความหมายของคอนโทรลได้ 
2. สามารถบอกถึงโครงสร้างการเขียนโปรแกรมกับคอนโทรลได้ 
3. สามารถกำหนดค่าคุณสมบัติให้กับคอนโทรลได้ 
4. สามารถเขียนโปรแกรมทำงานร่วมกับคอนโทรลได้ 
5. สามารถนำคอนโทรลไปพัฒนาโปรแกรมได้                             

                             
เนื้อหาสาระ 

1. รู้จักกับคอนโทรล (Control) 
2. กลุ่มของคอนโทรล 
3. การกำหนดคุณสมบัติของคอนโทรล 
4. โครงสร้างการเขียนโปรแกรมกับ Control  
5. Sub Program ของโปรแกรมกับ Control 
6. Event ของ Control 
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7. การเขียนโปรแกรมกับ Common Controls 
8. การเขียนโปรแกรมกับ Button Control 
9. การเขียนโปรแกรมกับ TextBox Control 
10. การเขียนโปรแกรมกับ Label Control 
11. การเขียนโปรแกรมกับ ComboBox Control 
12. ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมกับ Control 

 
สื่อการเรียนการสอน 
1. โปรแกรม Visual Studio 2012 (Express Edition) 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ท่ี 9/18) 

กิจกรรม 
1. ครูขานชื่อนักเรียน 
2. ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 
3. ขั้นนำ ครูนำเข้าสู่บทเรียนด้วยการสนทนา การซักถาม ทบทวนเนื้อหาที่
เรียน 
4. ขั้นสอน บอกจุดประสงค์การเรียน บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่าง แสดง
วิธีการปฏิบัติในแต่ละหัวข้อการเรียน และให้นักศึกษาปฏิบัติไปพร้อมกัน 
5. ครูให้นักเรียนปฏิบัติตามใบงานที่ 17 
7. ขั้นสรุป ครูสรุปเนื้อหาร่วมกับนักเรียน 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 10/18)  

กิจกรรม 
1. ครูขานชื่อนักเรียน 
2. ขั้นนำ ครูนำเข้าสู่บทเรียนด้วยการสนทนา ทบทวนเนื้อหา 
3. ขั้นสอน บอกจุดประสงค์การเรียน บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่าง แสดง
วิธีการปฏิบัติในแต่ละหัวข้อการเรียน และให้นักศึกษาปฏิบัติไปพร้อมกัน 
4. ครูให้นักเรียนปฏิบัติตามใบงานที่ 18 
5. ขั้นสรุป ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาบทเรียน  
6. ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด และแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) 
หน่วยที่ 6 
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การวัดผลและประเมินผล 
 

การวัดผล 
(ใช้เครื่องมือ) 

การประเมินผล 
(นำผลเทียบกับเกณฑ์และแปลความหมาย) 

1. แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) หนว่ยที่ 6 (ไว้เปรียบเทียบกับคะแนนสอบหลังเรียน) 
3. แบบฝึกหัดหน่วยที่ 6 เกณฑ์ผ่าน 50% 
4. โปรแกรมท่ีได้จากใบงาน 17 - 19 สำเร็จ/ไม่สำเร็จ 
4. แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) หน่วยที่ 6 เกณฑ์ผ่าน 50% 

 
งานที่มอบหมาย 
 งานที่มอบหมายนอกเหนือเวลาเรียน ให้นักเรียนสร้างโปรแกรมตามใบงานที่ 19 
 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ความสำเร็จของผู้เรียน 
โปรแกรมท่ีได้จากใบงาน 17 - 19 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 หน่วยที ่7 
ชื่อวิชา  การพัฒนาโปรแกรมด้วยเทคโนโลยีดอทเน็ต   เวลาเรียนรวม 90 

คาบ 
ชื่อหน่วย ฟอร์ม และเมนูโปรแกรม สอนครั้งที่  11–

12/18 
ชื่อเรื่อง  ฟอร์ม และเมนูโปรแกรม จำนวน  10  คาบ 

 
หัวข้อเรื่อง 
7.1 การสร้างฟอร์ม (Form) 
7.2 การสร้างเมนู (Menu) 
7.3 การสร้างเมนูแบบ Tool Strip 
 
แนวคิดสำคัญ 
 ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานฟอร์มเพ่ือการเขียนโปรแกรม โดยมีการสร้างเมนูเพ่ือให้
ผู้ใช้งานโปรแกรมได้ใช้งาน 
 
สมรรถนะย่อย 
 แสดงความรู้เกี่ยวกับการสร้างเมนูโปรแกรม และการเขียนโปรแกรมให้กับเมนูต่างๆ 
 
จุดประสงค์การปฏิบัติ 

1. สามารถอธิบายถึงความหมายฟอร์มได้ 
2. สามารถบอกความหมายของเมนูได้ 
3. สามารถกำหนดค่าคุณสมบัติให้กับฟอร์มและเมนูได้ 
4. สามารถเขียนโปรแกรมทำงานร่วมกับเมนูได้ 
5. สามารถนำเมนูไปออกแบบหน้าจอสำหรับผู้ใช้งานโปรแกรมได้       

                             
เนื้อหาสาระ 

1. การสร้างฟอร์ม (Form) 
ส่วนประกอบของฟอร์ม 
การกำหนดคุณสมบัติให้กับฟอร์ม 

2. การสร้างเมนู (Menu) 
Control สำหรับสร้างเมนู 
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เขียนโค้ดโปรแกรมให้กับเมนู 
สร้าง Short Key  ให้เมน ู

3. การสร้างเมนูแบบ Tool Strip 
ใช้งาน ToolStrip 
เขียนโค้ดโปรแกรมให้กับเมนูไอคอน 

4. สร้าง Web Browser อย่างง่าย 
 

 สื่อการเรียนการสอน 
1. โปรแกรม Visual Studio 2012 (Express Edition) 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ท่ี 11/18) 

กิจกรรม 
1. ครูขานชื่อนักเรียน 
2. ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 
3. ขั้นนำ ครูนำเข้าสู่บทเรียนด้วยการสนทนา การซักถาม ทบทวนเนื้อหาที่
เรียน 
4. ขั้นสอน บอกจุดประสงค์การเรียน บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่าง แสดง
วิธีการปฏิบัติในแต่ละหัวข้อการเรียน และให้นักศึกษาปฏิบัติไปพร้อมกัน 
5. ครูให้นักเรียนปฏิบัติตามใบงานที่ 20 
7. ขั้นสรุป ครูสรุปเนื้อหาร่วมกับนักเรียน 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 12/18)  

กิจกรรม 
1. ครูขานชื่อนักเรียน 
2. ขั้นนำ ครูนำเข้าสู่บทเรียนด้วยการสนทนา ทบทวนเนื้อหา 
3. ขั้นสอน บอกจุดประสงค์การเรียน บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่าง แสดง
วิธีการปฏิบัติในแต่ละหัวข้อการเรียน และให้นักศึกษาปฏิบัติไปพร้อมกัน 
4. ครูให้นักเรียนปฏิบัติตามใบงานที่ 21 
5. ขั้นสรุป ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาบทเรียน  
6. ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด และแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) 
หน่วยที่ 6 
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การวัดผลและประเมินผล 
 

การวัดผล 
(ใช้เครื่องมือ) 

การประเมินผล 
(นำผลเทียบกับเกณฑ์และแปลความหมาย) 

1. แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) หนว่ยที่ 7 (ไว้เปรียบเทียบกับคะแนนสอบหลังเรียน) 
3. แบบฝึกหัดหน่วยที่ 7 เกณฑ์ผ่าน 50% 
4. โปรแกรมท่ีได้จากใบงาน 20 - 21 สำเร็จ/ไม่สำเร็จ 
4. แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) หน่วยที่ 7 เกณฑ์ผ่าน 50% 

 
งานที่มอบหมาย 
 งานที่มอบหมายนอกเหนือเวลาเรียน ไม่มี 
 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ความสำเร็จของผู้เรียน 
โปรแกรมท่ีได้จากใบงาน 20 - 21 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 หน่วยที ่8 
ชื่อวิชา  การพัฒนาโปรแกรมด้วยเทคโนโลยีดอทเน็ต   เวลาเรียนรวม 90 

คาบ 
ชื่อหน่วย โปรแกรมย่อย และฟังก์ชั่น สอนครั้งที่  13–

14/18 
ชื่อเรื่อง  โปรแกรมย่อย และฟังก์ชั่น จำนวน  10 คาบ 

 
หัวข้อเรื่อง 
8.1 โปรแกรมย่อย (Sub Program) 
8.2 ฟังก์ชั่น (Function) 
8.3 การตั้งชื่อโปรแกรมย่อยและฟังก์ชั่น  
8.4 ฟังก์ชั่นที่มีมาให้แล้วกับ Visual Basic 
 
แนวคิดสำคัญ 
 ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายการพัฒนาโปรแกรมย่อย และฟังก์ชั่น รวมถึงแนวคิดท่ีจำเป็น
ต่อการเขียนโปรแกรมในแบบมีการใช้งานโปรแกรมย่อยและฟังก์ชั่นเข้าร่วม 
สมรรถนะย่อย 
 แสดงความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมย่อยและฟังก์ชั่น พร้อมทั้งสามารถนำไปพัฒนากับการเขียนโปรแกรมใน
ภาษา Visual Basic ได ้
 
จุดประสงค์การปฏิบัติ 

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

                                          
เนื้อหาสาระ 

1. โปรแกรมย่อย (Sub Program) 
การสร้างโปรแกรมย่อย 

2. ฟังก์ชั่น (Function) 
การสร้างฟังก์ชั่น 
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3. การตั้งชื่อโปรแกรมย่อยและฟังก์ชั่น 
4. ฟังก์ชั่นที่มีมาให้แล้วกับ Visual Basic 

ฟังก์ชั่นด้านตัวเลข 
ฟังก์ชั่นด้านตัวอักษรข้อความ 
ฟังก์ชั่นด้านวัน/เวลา 
ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชั่นที่มีมาให้แล้วกับ Visual Basic 

 
 สื่อการเรียนการสอน 
1. โปรแกรม Visual Studio 2012 (Express Edition) 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ท่ี 13/18) 

กิจกรรม 
1. ครูขานชื่อนักเรียน 
2. ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 
3. ขั้นนำ ครูนำเข้าสู่บทเรียนด้วยการสนทนา การซักถาม ทบทวนเนื้อหาที่
เรียน 
4. ขั้นสอน บอกจุดประสงค์การเรียน บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่าง แสดง
วิธีการปฏิบัติในแต่ละหัวข้อการเรียน และให้นักศึกษาปฏิบัติไปพร้อมกัน 
5. ครูให้นักเรียนปฏิบัติตามใบงานที่ 22 
7. ขั้นสรุป ครูสรุปเนื้อหาร่วมกับนักเรียน 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 14/18)  

กิจกรรม 
1. ครูขานชื่อนักเรียน 
2. ขั้นนำ ครูนำเข้าสู่บทเรียนด้วยการสนทนา ทบทวนเนื้อหา 
3. ขั้นสอน บอกจุดประสงค์การเรียน บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่าง แสดง
วิธีการปฏิบัติในแต่ละหัวข้อการเรียน และให้นักศึกษาปฏิบัติไปพร้อมกัน 
4. ครูให้นักเรียนปฏิบัติตามใบงานที่ 23 
5. ขั้นสรุป ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาบทเรียน  
6. ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด และแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) 
หน่วยที่ 8 
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การวัดผลและประเมินผล 
 

การวัดผล 
(ใช้เครื่องมือ) 

การประเมินผล 
(นำผลเทียบกับเกณฑ์และแปลความหมาย) 

1. แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) หนว่ยที่ 8 (ไว้เปรียบเทียบกับคะแนนสอบหลังเรียน) 
3. แบบฝึกหัดหน่วยที่ 8 เกณฑ์ผ่าน 50% 
4. โปรแกรมท่ีได้จากใบงาน 22 - 23 สำเร็จ/ไม่สำเร็จ 
4. แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) หน่วยที่ 8 เกณฑ์ผ่าน 50% 

 
งานที่มอบหมาย 
 งานที่มอบหมายนอกเหนือเวลาเรียน ไม่มี 
 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ความสำเร็จของผู้เรียน 
โปรแกรมท่ีได้จากใบงาน 22 – 23 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 หน่วยที ่9 
ชื่อวิชา  การพัฒนาโปรแกรมด้วยเทคโนโลยีดอทเน็ต   เวลาเรียนรวม 90 

คาบ 
ชื่อหน่วย การเขียนโปรแกรมกับฐานข้อมูล สอนครั้งที่  15–

16/18 
ชื่อเรื่อง  การเขียนโปรแกรมกับฐานข้อมูล จำนวน  10  คาบ 

 
หัวข้อเรื่อง 
9.1 รู้จักกับฐานข้อมูลเบื้องต้น 
9.2 การเขียนโปรแกรมด้านฐานข้อมูล  
 
แนวคิดสำคัญ 
 ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานฐานข้อมูล (Database) ร่วมกับการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา 
Visual Basic เบื้องต้น 
 
สมรรถนะย่อย 
 แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้งานฐานข้อมูล ร่วมกับภาษา Visual Basic โดยผ่านเครื่องมือของ Visual 
Studio  
 
จุดประสงค์การปฏิบัติ 

1. สามารถอธิบายถึงความหมายของฐานข้อมูลได้ 
2. สามารถบอกถึงองค์ประกอบของฐานข้อมูลได้ 
3. สามารถสร้างโปรแกรมแสดงผลข้อมูลที่ได้จากฐานข้อมูลได้                             

                             
เนื้อหาสาระ 

1. รู้จักกับฐานข้อมูลเบื้องต้น 
ระบบโปรแกรมด้านฐานข้อมูล 
SQL ภาษาท่ีใช้กับระบบฐานข้อมูล 
โครงสร้างของฐานข้อมูล 

2. การเขียนโปรแกรมด้านฐานข้อมูล 
สร้างฐานข้อมูล 
สร้างโปรแกรม 
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 สื่อการเรียนการสอน 
1. โปรแกรม Visual Studio 2012 (Express Edition) 
2. โปรแกรม Microsoft Access 2007 
3. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ท่ี 15/18) 

กิจกรรม 
1. ครูขานชื่อนักเรียน 
2. ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 
3. ขั้นนำ ครูนำเข้าสู่บทเรียนด้วยการสนทนา แนะนำเกริ่นนำให้นักเรียนรู้จัก
ว่าฐานข้อมูลคืออะไร มีความสำคัญอย่างไร 
4. ขั้นสอน บอกจุดประสงค์การเรียน บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่าง แสดง
วิธีการปฏิบัติในแต่ละหัวข้อการเรียน และให้นักศึกษาปฏิบัติไปพร้อมกัน 
5. ครูให้นักเรียนปฏิบัติตามใบงานที่ 24 โดยคำแนะนำของครู 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 16/18)  

กิจกรรม 
1. ครูขานชื่อนักเรียน 
2. ขั้นนำ ครูนำเข้าสู่บทเรียนด้วยการสนทนา ทบทวนเนื้อหา 
3. ขั้นสอน บอกจุดประสงค์การเรียน บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่าง แสดง
วิธีการปฏิบัติในแต่ละหัวข้อการเรียน และให้นักศึกษาปฏิบัติไปพร้อมกัน 
4. ครูให้นักเรียนปฏิบัติตามใบงานที่ 25 
5. ขั้นสรุป ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาบทเรียน  
6. ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด และแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) 
หน่วยที่ 8 
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การวัดผลและประเมินผล 
 

การวัดผล 
(ใช้เครื่องมือ) 

การประเมินผล 
(นำผลเทียบกับเกณฑ์และแปลความหมาย) 

1. แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) หนว่ยที่ 9 (ไว้เปรียบเทียบกับคะแนนสอบหลังเรียน) 
3. แบบฝึกหัดหน่วยที่ 9 เกณฑ์ผ่าน 50% 
4. โปรแกรมท่ีได้จากใบงาน 24 – 25 สำเร็จ/ไม่สำเร็จ 
4. แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) หน่วยที่ 9 เกณฑ์ผ่าน 50% 

 
งานที่มอบหมาย 
 งานที่มอบหมายนอกเหนือเวลาเรียน ให้นักเรียนศึกษาเรื่องฐานข้อมูลเพ่ิมเติมโดยการค้นหาจาก
เว็บไซต์ และทำเป็นรายงาน 1 หน้ากระดาษ หัวข้อรายการ “ภาษา SQL คืออะไร มีตัวอย่างการใช้งาน
อย่างไร?” 
 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ความสำเร็จของผู้เรียน 
โปรแกรมท่ีได้จากใบงาน 24 – 25 และรายงานที่มอบหมาย 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 หน่วยที ่10 
ชื่อวิชา  การพัฒนาโปรแกรมด้วยเทคโนโลยีดอทเน็ต   เวลาเรียนรวม 90 

คาบ 
ชื่อหน่วย การพัฒนาโปรแกรมด้วย Visual Basic สอนครั้งที่  17/18 

ชื่อเรื่อง  การพัฒนาโปรแกรมด้วย Visual Basic จำนวน  5 คาบ 
 
หัวข้อเรื่อง 
10.1 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม 
10.2 การพัฒนาโปรแกรมโดย Visual Basic   

  
แนวคิดสำคัญ 
 ศึกษาขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย Visual Basic 
 
สมรรถนะย่อย 
 แสดงความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรม และความสำคัญของขั้นตอนในการพัฒนาโปรแกรมในขั้น
ต่าง ๆ 
 
จุดประสงค์การปฏิบัติ 

1. สามารถอธิบายขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ 
2. สามารถนำเอาขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมไปใช้กับการพัฒนาโปรแกรมด้วย Visual Basic ได ้
3. สามารถสร้างโปรแกรมโดยใช้หลักข้ันตอนการพัฒนาโปรแกรมได้ 

                                        
เนื้อหาสาระ 

1. ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม 
2. การพัฒนาโปรแกรมโดย Visual Basic 

ความต้องการของโปรแกรม (Requirement) 
ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมด้วย Visual Basic 

 สื่อการเรียนการสอน 
1. โปรแกรม Visual Studio 2012 (Express Edition) 
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กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ท่ี 17/18) 
 

กิจกรรม 
1. ครูขานชื่อนักเรียน 
2. ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 
3. ขั้นนำ ครูนำเข้าสู่บทเรียนด้วยการสนทนา แนะนำเกริ่นนำให้นักเรียนเห็น
ความสำคัญของขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม 
4. ขั้นสอน บอกจุดประสงค์การเรียน บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่าง แสดง
วิธีการปฏิบัติในแต่ละหัวข้อการเรียน และให้นักศึกษาปฏิบัติไปพร้อมกัน 
5. ครูให้นักเรียนปฏิบัติตามใบงานที่ 26 โดยคำแนะนำของครู 

 
การวัดผลและประเมินผล 
 

การวัดผล 
(ใช้เครื่องมือ) 

การประเมินผล 
(นำผลเทียบกับเกณฑ์และแปลความหมาย) 

1. แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) หนว่ยที่ 10 (ไว้เปรียบเทียบกับคะแนนสอบหลังเรียน) 
2. แบบฝึกหัดหน่วยที่ 10 เกณฑ์ผ่าน 50% 
3. โปรแกรมท่ีได้จากใบงาน 26 สำเร็จ/ไม่สำเร็จ 
4. แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) หน่วยที่ 10 เกณฑ์ผ่าน 50% 

 
งานที่มอบหมาย 
 งานที่มอบหมายนอกเหนือเวลาเรียน ให้นักเรียนพัฒนาโปรแกรมในหน่วยการเรียนรู้ที่ 10 ให้สำเร็จ 
 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ความสำเร็จของผู้เรียน 
โปรแกรมท่ีได้จากใบงาน 26 และโปรแกรมจากหน่วยการเรียนรู้ที่ 10 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11  
ชื่อวิชา  การพัฒนาโปรแกรมด้วยเทคโนโลยีดอทเน็ต   เวลาเรียนรวม 90 

คาบ 
วัดผลและประเมินผลปลายภาค สอนครั้งที่  18/18 

ชื่อเรื่อง  วัดผลและประเมินผลปลายภาค จำนวน  5  คาบ 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ท่ี 18/18) 
 

กิจกรรม 
1. จัดการวัดผลและประเมินผลปลายภาคการศึกษา 

 
 
 


