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คํานํา 
 

ชุดแบบฝกทักษะ เร่ือง การเขียนโปรแกรมแบบลําดับ แบบทางเลือกและแบบ
ทําซ้ํา ดวยโปรแกรมภาษา Visual Basic 2010  รายวิชา การเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพ  
รหัสวิชา ง32249 จัดทําเพื่อเปนสื่อประกอบการเรียนรู หนวยท่ี 6 เรื่อง การเขียนโปรแกรม
แบบลําดับ แบบทางเลือก และแบบทําซ้ํา  โดยมุงเนนการพัฒนาบทบาทของนักเรียนใหมี
ลักษณะเปนผูแสวงหาความรูดวยตนเอง ฝกใหผูเรียนไดคิดวิเคราะห วางแผน ออกแบบ
ขั้นตอนและลงมือแกปญหาอยางเปนระบบ  เปลี่ยนบทบาทผูสอนเปนเพียงผูใหการชี้แนะ
แนวทางการเรียนรู การจัดทําชุดแบบฝกทักษะในครั้งนี้  ผูจัดทําไดดําเนินการตามขั้นตอน 
ในการสรางตามหลักวิชาการ  เพื่อใหเปนเคร่ืองมือที่สามารถนําไปแกปญหาใหกับนักเรียน 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ   

ผูจัดทําขอขอบพระคุณผูอํานวยการโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ที่ไดใหการ
สนับสนุน  ขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่กรุณาใหคําปรึกษาและคําแนะนําตางๆ  
ขอบคุณกําลังใจจากสมาชิกในครอบครัว  ตลอดทั้งผูมีสวนเกี่ยวของ  ทุกทานที่ใหความ
รวมมือและใหการสนับสนุนจนการดําเนินงานคร้ังนี้สําเร็จไดดวยดี 

    
        สายสวาสดิ์  ทองศรี 
                       ผูจัดทํา 
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คําชี้แจงในการใชแบบฝกทักษะ 
 

1. ชุดแบบฝกทักษะนี้  จัดทําขึ้นเพื่อประกอบการจัดการเรียนรู รายวิชาการเขียนโปรแกรม
แบบจินตภาพ รหัสวิชา ง32249 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 หนวยที่ 6 เรื่อง การเขียนโปรแกรมแบบลําดับ 
แบบเลือกทํา และแบบทําซ้ํา  ประกอบดวยแบบฝกทักษะทั้งหมด 6 ชุด ดังนี ้

 

 ชุดที่ 1 การเขียนโปรแกรมแบบลําดับ  
 ชุดที่ 2 การเขียนโปรแกรมแบบทางเลือกดวยคําสั่ง IF    
 ชุดที่ 3 การเขียนโปรแกรมแบบทางเลือกดวยคําสั่ง Select Case  
 ชุดที่ 4 การเขียนโปรแกรมแบบทําซ้ําดวยคําสั่ง For…Next  
 ชุดที่ 5 การเขียนโปรแกรมแบบทําซ้ําดวยคําสั่ง Do While  
 ชุดที่ 6 การเขียนโปรแกรมแบบทําซ้ําดวยคําสั่ง Do Until  
 

2. แบบฝกทักษะฉบับนี้เปนแบบฝกทักษะ ชุดที่ 3 การเขียนโปรแกรมแบบทางเลือกดวย
คําสั่ง Select Case ใชเปนสื่อสําหรับการฝกปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียน หรือศึกษาดวยตนเองตาม
ขั้นตอนในแบบฝกทักษะ  

3. แบบฝกทักษะประกอบดวย 
3.1 คําชี้แจงในการใชแบบฝกทักษะ 
3.2 คําแนะนําการใชแบบฝกทักษะสําหรับครู 
3.3 คําแนะนําการใชแบบฝกทักษะสําหรับนักเรียน 
3.4 ผังขั้นตอนการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะ 
3.5 แบบทดสอบกอนเรียน 
3.6 ใบความรู 
3.7 ใบกิจกรรม 
3.8 ใบงาน 
3.9 แบบทดสอบหลังเรียน 
3.10 เฉลยใบงาน 
3.11 เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน 
3.12 เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนเรียน 

4. แบบฝกทักษะฉบับนี้ใชเวลาเรียน 4 ชั่วโมง 
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คําแนะนําการใชแบบฝกทักษะสําหรับคร ู
 

การใชชุดแบบฝกทักษะ เรื่อง การเขียนโปรแกรมแบบลําดับ แบบทางเลือก และแบบทําซ้ํา 
ดวยโปรแกรมภาษา Visual Basic 2010 รายวิชา การเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพ รหัสวิชา ง32249  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีขั้นตอนการใชงานสําหรับครูผูสอน  ดังนี้ 

1. ขอควรปฏิบัติกอนดําเนินการจัดการเรียนรู 
1.1 ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู 
1.2 ศึกษาแบบฝกทักษะและทําความเขาใจกับเนื้อหาทุกชุดกอนใชงาน 
1.3 เตรียมแบบฝกทักษะใหครบถวนและเพียงพอกับจํานวนนักเรียน 

2. ขอควรปฏิบัติขณะดําเนินการจัดการเรียนรู 
2.1 ชี้แจงใหนักเรียนทราบเกี่ยวกับบทบาทของนักเรียน  ในการเรียนโดยใชแบบฝก

ทักษะ ใหเขาใจและเนนย้ําเรื่องความซื่อสัตยและมีวินัยในตนเอง ไมใหเพื่อนทําให
หรือไมดูเฉลยกอนลงมือทําดวยตนเอง 

2.2 ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู  เพื่อใหสอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหา และเวลาที่กําหนด 

2.3 ใหนักเรียนศึกษาผังลําดับขั้นการเรียนโดยใชชุดแบบฝกทักษะและปฏิบัติตามขั้นตอน 
2.4 ใหคําแนะนําและคอยดูแลนักเรียนในระหวางที่นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอน

ในแบบฝกทักษะโดยเนนย้ําเรื่องวินัยและความซื่อสัตย  ไมใหเพื่อนทําให หรือไมดู
เฉลยกอนทําแบบทดสอบและแบบฝกทักษะ 

2.5 สังเกตพฤติกรรมความสนใจ ความตั้งใจในระหวางปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน 
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คําแนะนําการใชแบบฝกทักษะสําหรับนักเรียน 
 

การใชชุดแบบฝกทักษะ เรื่อง การเขียนโปรแกรมแบบลําดับ แบบทางเลือก และแบบทําซ้ํา 
ดวยโปรแกรมภาษา Visual Basic 2010 รายวิชา การเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพ รหัสวิชา ง32249  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 นักเรียนควรศึกษาและปฏิบัติตามขั้นตอน  ดังนี้ 

1. อานคําชี้แจงเกี่ยวกับแบบฝกทักษะและคําแนะนําการใชแบบฝกทักษะสําหรับนักเรียนให
เขาใจ 

2. ศึกษาแผนผังขั้นตอนการใชแบบฝกทักษะและปฏิบัติตามลําดับขั้นตอนทีก่ําหนดไว 
3. มีวินัยในตนเองดําเนินการปฏิบัติตามแผนผังขั้นตอนในแบบฝกทักษะอยางเครงครัด มีความ

ซื่อสัตย  ไมเปดดูเฉลยกอนทําแบบทดสอบหรือกอนทํากิจกรรมในแบบฝกทักษะ 
4. ขณะศึกษา หากมีขอสงสัยหรือขอของใจสามารถสอบถามครูเพื่อขอคําแนะนํา 
5. หากไดคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนและแบบฝกทักษะไมผานเกณฑรอยละ 80 ใหนักเรียน

ศึกษาแบบฝกทักษะตามขั้นตอนใหมอีกครั้ง  เพื่อใหเกิดความรูเขาใจยิ่งขึ้นและสามารถปฏิบัติกิจกรรม
ในชุดแบบฝกทักษะไดถูกตอง 
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ผังขั้นตอนการใชชุดแบบฝกทักษะ 
ชุดที่ 3 

การเขียนโปรแกรมแบบทางเลือกดวยคําสั่ง Select Case    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เร่ิมตน 

อานคําชี้แจง 

ทดสอบกอนเรียน 

ศึกษาเนื้อหา 

ทําแบบฝกทักษะ 

ทดสอบหลงัเรียน 

ประเมินผล 

สิ้นสุด 

ผาน 

ไมผาน 



 
 
 

 

 

หนา  1 

การเขียนโปรแกรมแบบทางเลือกดวยคําสั่ง Select Case 
 

รายวิชา การเขียนโปรแกรมแบบจนิตภาพ รหสัวิชา ง32249  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
>>>  นางสายสวาสดิ์  ทองศร ี

หนวยการเรียนรูที่ 6   
การเขียนโปรแกรมแบบลําดับ แบบทางเลือก และแบบทําซ้ํา 

เร่ือง การเขียนโปรแกรมแบบทางเลือกดวยคําสั่ง Select Case      

 

 
 
 

   
 
  

สาระที่ 3  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มาตรฐาน ง 3.1  เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน

ขอมูล การเรียนรู การสื่อสาร การแกปญหา การทํางานและอาชีพอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม     

 
 

 
 

 

คําสั่ง Select Case เปนคําสั่งที่เหมาะสําหรบัการเขียนโปรแกรมที่มีลกัษณะการทํางาน
แบบมีทางเลือกมากกวา 2 ทางเลือก  เชน  โปรแกรมแสดงผลการเรียนของนกัเรียน   

 

 

 
 

 

 สามารถเขียนโปรแกรมที่มโีครงสรางการทาํงานแบบทางเลือก (Decision) 
 

 
 

 

1. เขาใจโครงสรางคาํสั่งโปรแกรมแบบทางเลือกโดยใชคําสัง่ Select Case (K) 
2. สามารถเขียนโปรแกรมโดยใชคําสั่ง Select Case ได (P) 
3. มีเจตคติทีด่ีตอการเขียนโปรแกรม (A) 

 

 

 
 

1. รูปแบบคาํสั่ง Select Case 
2. ผังงานโครงสรางคําสัง่ Select Case 
3. การกําหนดเงื่อนไขหลัง Case 

 

สาระสําคัญ 

จุดประสงคการเรยีนรู   

สาระและมาตรฐานการเรียนรู   

  

ผลการเรียนรู   

สาระการเรยีนรู   



 
 
 

 

 

หนา  2 

การเขียนโปรแกรมแบบทางเลือกดวยคําสั่ง Select Case 
 

รายวิชา การเขียนโปรแกรมแบบจนิตภาพ รหสัวิชา ง32249  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
>>>  นางสายสวาสดิ์  ทองศร ี

 
 

 
 

หนวยการเรียนรูที่ 6   
การเขียนโปรแกรมแบบลําดับ แบบทางเลือกและแบบทําซ้ํา      

เรื่อง การเขียนโปรแกรมแบบทางเลือกดวยคําสั่ง Select Case      
รายวิชา การเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพ รหัสวิชา ง32249 

 

 
คําสั่ง   แบบทดสอบมี 10 ขอ ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงตัวเลือกเดียว แลวทํา

เครื่องหมาย X (กากบาท) ลงในกระดาษคําตอบ 
 

1. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมโดยใชโครงสรางคําสั่ง  Select Case 
ก. เปนคําสั่งโปรแกรมทีเ่กิดจากการสุมตัวเลือก 
ข. เปนคําสั่งใหทํางานตามลําดับคําสั่งโดยไมมีการเลือกเงื่อนไข 
ค. เปนคําสั่งที่เหมาะกับการเลือกทํางานที่มีมากกวาสองทางเลือก  
ง. เปนคําสั่งที่เหมาะกับงานที่ตองทําซ้ําๆ  

2. ขอใดเปนคําสั่งสิ้นสุดประโยคคําสั่ง Select case   
 ก.  End sub  
 ข.  End case  
 ค.  End public  
 ง.  End class  

3. จากโคดโปรแกรมในภาพ ถาตัวแปร score  มีคาเปน 75  โปรแกรมจะแสดงขอความดังในขอใด               

                   
ก. คุณไดเกรด A  
ข. คุณไดเกรด B  
ค. คุณไดเกรด D 
ง. เสียใจดวยคุณสอบตก 

แบบทดสอบกอนเรียน 



 
 
 

 

 

หนา  3 
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4. จากโคดโปรแกรมในภาพ ถาตัวแปร score  มีคาเปน 42  โปรแกรมจะแสดงขอความดังในขอใด               

                   
ก. คุณไดเกรด A  
ข. คุณไดเกรด B  
ค. คุณไดเกรด D 
ง. เสียใจดวยคุณสอบตก ตองพยายามอีกหนอยนะ 

 

จากโปรแกรม  ใชตอบคําถามขอ 5-6 

                   
 

5. ชนิดขอมูลของตัวแปร score  เปนชนิดขอมูลแบบใด               
ก. ขอมูลตัวอักษร 
ข. ตัวเลขทศนิยม 
ค. ตัวเลขจํานวนเต็ม 
ง. ขอมูลตรรกะ  

6. จากโคดโปรแกรมในภาพ  ตัวแปรที่ใชเปนเงื่อนไขเปรียบเทียบคาคือขอใด               
ก. textscore  
ข. score   
ค. grade 
ง. case 
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7. ขอมูลตัวเลขในขอใดเปนขอมูลชนิด string               
ก. Grade = “3.5”  
ข. Score = 80  
ค. Mark = 78 
ง. Total = 3.5 

8. จากโคดโปรแกรมในภาพ  ขอใดคือความหมายของประโยคคําสั่ง  Case “A” , “a”                 

   
ก.  โปรแกรมจะแสดงขอความวา ผลการเรียนดีเยี่ยม เมื่อ grade มีคาเปน A  หรือ a   
ข.  โปรแกรมจะแสดงขอความวา ผลการเรียนดีเยี่ยม เมื่อ grade มีคาเปน A  เทานั้น   
ค.  โปรแกรมจะแสดงขอความวา ผลการเรียนดีเยี่ยม  เมื่อ grade มีคาเปน a  เทานั้น   
ง.   โปรแกรมจะแสดงขอความวา ผลการเรียนดีเยี่ยม เมื่อ grade มีคาเปน Aa   

9. จากโคดโปรแกรม ถาตัวแปร grade  มีคาเปน A- โปรแกรมจะแสดงขอความใดใน Lebel1.text   

   
 ก.  ดีเยี่ยม   
 ข.  ด ี
 ค.  พอใช 
 ง.  ตก 
10. จากโคดโปรแกรม  ควรประกาศคาตัวแปร grade เปนขอมูลชนิดใด เพราะเหตุใด   

          
ก. กําหนดเปน string  เพราะเงื่อนไขเปรียบเทียบเปนทั้งขอมูลตัวเลขและตัวอักขระ 
ข. กําหนดเปน Integer เพราะเงื่อนไขเปรียบเทียบเปนขอมูลตัวเลขเพียงอยางเดียว 
ค. กําหนดเปน single เพราะเงื่อนไขเปรียบเทียบเปนขอมูลเลขทศนิยม 
ง. กําหนดเปน boolean เพราะเงื่อนไขเปรียบเทียบเปนคาจริงหรือเท็จ          
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ชื่อ – สกุล .........................................................................................ชั้น................เลขที่.......... 

 

 
 
 
 

 

 
  
 

 

  ลงชื่อ............................................ผูตรวจ 

(...............................................) 
 

 

คะแนนเต็ม 10 

คะแนนที่ได  

 
 

ผลการประเมิน 

   ดีมาก 

   ดี 

   พอใช 

   ปรับปรุง  

 

เกณฑการประเมิน 
คะแนนระหวาง  9 - 10 อยูในเกณฑ  ดีมาก 
คะแนนระหวาง  7 - 8   อยูในเกณฑ  ดี 
คะแนนระหวาง  5 - 6   อยูในเกณฑ  พอใช 
คะแนนระหวาง  0 – 4  อยูในเกณฑ  ปรับปรุง 
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 คําสั่ง Select Case เปนคําสั่งที่อยูในกลุมของประโยคคําสั่งเงื่อนไขทางเลือก  เชนเดียวกับ
คําสั่ง IF  แตมีขอดีกวาในเรื่องของการตรวจสอบคาของตัวแปรที่เปนเงื่อนไขเปรียบเทียบคาที่แตกตางกัน  
เนื่องจากจะระบุตัวแปรที่จะตรวจสอบเพียงครั้งเดียว โดยไมตองอางชื่อของตัวแปรนั้นในทุกนิพจนของ
การเปรียบเทียบ  ทําใหสะดวกในการใชงาน  เหมาะกับงานทีม่ีเงื่อนไขทางเลือกมากกวา 2 ทางเลือก   
 

    
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

การทํางานของคําสั่ง จะทํางานโดยการทดสอบคาของตัวแปรหรือนิพจนที่อยูหลังคําสั่ง Select 
Case วามีเงื่อนไขตรงกับเงื่อนไขหลังคําสั่ง Case เงื่อนไขที่เทาไร  ก็ใหปฏิบัติตามคําสั่งที่อยูตอจากคําสั่ง 
Case นั้นๆ และหากคาของตัวแปรหรือนิพจนไมตรงกับเงื่อนไขหลังคําสั่ง Case ใดเลย  โปรแกรมจะ
ปฏิบัติตามคําสั่งที่อยูหลังคําสั่ง  Case Else  แลวจึงจบการทดสอบเงื่อนไขดวยคําสั่ง  End Select 

 

การใชประโยคคําสั่ง  Select Case มีลักษณะเปนชุด (Block) ซึ่งตองเขียนคําสั่งใหครบชุด  ถา
ขาด Case Else จะทําใหการทดสอบเงื่อนไขไมครบ และจะใชไดเฉพาะกรณีเงื่อนไขเปนจริงตาม Case 
ตาง ๆ เทานั้น ถาเงื่อนไขเปนเท็จก็จะไปทําคําสั่งถัดจาก End Select ซึ่งจะทําใหผิดพลาดได 
 

  การเขียนโปรแกรมแบบทางเลือกโดยใชคําสั่ง Select Case 

รูปแบบของคําสัง่ Select Case 
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รูปที่ 1  ผังงานการตรวจสอบเงื่อนไขทางเลือกแบบ Select Case  
(โอภาส  เอี่ยมศิริวงศ และ สมโภชน  ชื่นเอี่ยม, 2558.) 

 

 
  
 

 

การกําหนดเงื่อนไขหลังคําสั่ง Case สามารถกําหนดไดหลายรูปแบบ  ดังนี้ 
 
1. เงื่อนไขเปนตัวแปร คาขอมูล หรือนิพจนทั่วไป  ตัวอยางเชน 

Select Case X 
 Case “A” 
      Lebel1.text = “เมนูที่ 1” 

       หมายถึง  กําหนดเงื่อนไขวา ถา X มีคาเปน A  ก็ให Label1.text แสดงคําวา เมนูที ่1     
 

  
2. ใช Is เมื่อเงื่อนไขมีการใชสัญลักษณเครื่องหมายการเปรียบเทียบ  ตัวอยางเชน 

Select Case  Score 
 Case Is >= 80 
      Grade = “A” 

       หมายถึง  กําหนดเงื่อนไขวา ถา Score มีคา >= 80 ใหคาของ Grade มีคาเปน A     
 
 

ผังงานโครงสรางคําสั่ง Select  Case 

การกําหนดเงื่อนไขหลัง Case  



 
 
 

 

 

<< 8 >> 

การเขียนโปรแกรมแบบทางเลือกดวยคําสั่ง Select Case 
 

รายวิชา การเขียนโปรแกรมแบบจนิตภาพ รหสัวิชา ง32249  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 

>>>  นางสายสวาสดิ์  ทองศร ี

Select Case Score 
       Case 80 To 100 
            Messagebox.show( "ไดเกรด A") 
       Case 70 To 79 
            Messagebox.show( "ไดเกรด B")           
       Case 60 To 69 

Messagebox.show( "ไดเกรด C") 
 Case 50 To 59 

Messagebox.show( "ไดเกรด D") 
       Case Else 

Messagebox.show( "ไดเกรด F") 
End Select 

 

Select Case Score 
        Case Is >=80  
            Messagebox.show( "ไดเกรด A") 
        Case Is >=70 
            Messagebox.show( "ไดเกรด B") 
        Case Is >=60 

Messagebox.show( "ไดเกรด C" 
        Case Is >=50                  

 Messagebox.show( "ไดเกรด D") 
        Case Else 

Messagebox.show( "ไดเกรด F") 
End Select 

 

 

3. ใช  To เพื่อกําหนดชวงของเงื่อนไข  ตัวอยางเชน 
Select Case  Score 
 Case  80 To 100 
  Grade = “A” 

       หมายถึง  กําหนดเงื่อนไขวา ถา Score มีคาตั้งแต 80-100  ให Grade มีคาเปน A     
 

 

4. ใชหลายรูปแบบเปนเงื่อนไข  ตัวอยางเชน 
Select Case  codeNumber 

  Case  is <> 0 and  1 to 20 
           Prize = “Pencil” 

 

หมายถึง  กําหนดเงื่อนไขวา ถาตัวแปร  codeNumber  มีคาไมเทากับ 0 หรือ มีคาตั้งแต 
10-20  (เครื่องหมาย , หมายถึง หรือ) คาของ Prize จะมีคาเปน  Pencil 

 

 
 
 
    

 

ตัวอยางที่ 1  โคดโปรแกรมการตัดเกรด โดยใชคําสั่ง  Select Case เมื่อเงื่อนไขเปรียบเทียบเปนตัวแปร
ชนิดตัวเลข 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
            ตัวอยางโคดที่ 1 การใช To                    ตัวอยางโคดที่ 2 การใช Is    

     เมื่อมีสัญลักษณเปรียบเทยีบ  
 

ตัวอยางการเขียนโคดคําสั่ง 

ตัวแปรชนิดตัวเลข ตัวแปรชนิดตัวเลข 
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ขอควรระวัง  :  การทดสอบเงื่อนไขของคําสั่ง Select Case จะเรียงตามลําดับแตละ Case กรณี
ใช Case Is ถาหากมีทางเลือกท่ีเปนไปไดหลายทางซ้ําซอนกัน จะทํางานใน Case Is ที่เปนจริง
กอนเสมอ ตัวอยางเชน 

 Select Case Score 
         Case Is >= 75    
     Grade = 3.5 
         Case Is >= 80   

   Grade = 4 
        … 

  
ผลลัพธที่ไดจะเกิดความผิดพลาด เชน คะแนน 80 จะไดผลการเรียนเปน 3.5  เนื่องจากคําสั่ง   

Case Is >= 75  เปนจริงกอน  จากนั้นจะจบการทดสอบเงื่อนไข  ดังนั้น  จึงควรจัดลําดับเงื่อนไขใน
การเขียนโปรแกรมใหถูกตอง 

 

เงื่อนไข score มีคาตั้งแต 75 ขึ้นไป นั่นคือรวม 80 ขึ้นไปดวย 

เงื่อนไข >= 80 ถูกรวมอยูในเงื่อนไขดานบน  ดังน้ันเมื่อกรอก 
คาตัวเลข 80 เกรดจึงมีคาเปน 3.5  ไมใชเกรด 4 

 

Select Case Grade 
            Case "A" , "a"     
                 MessageBox.Show("ผลการเรียนของคุณอยูในระดับดีเยี่ยม") 
       Case "B" 
         MessageBox.Show("ผลการเรียนของคุณอยูในระดับด"ี) 
       Case "C" 
          MessageBox.Show("ผลการเรียนของคุณอยูในระดับพอใช") 
       Case Else 
         MessageBox.Show("ผลการเรียนของคุณอยูในเกณฑตองปรับปรุง") 
End Select 

 

ตัวอยางที่ 2  โคดโปรแกรมการตัดเกรด โดยใชคําสั่ง  Select Case เมื่อเงื่อนไขเปนตัวแปรชนิด
อักขระ 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ตัวอยางโคดที่ 3 การใชคาํสั่ง  Select Case เมื่อเงื่อนไขเปนตัวแปรชนิดอักขระ 
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

  เมื่อ Grade มีคาเปนอักขระ A หรือ a (ตัวพิมพเล็ก)  

ตัวแปรชนิดตัวอักขระ 
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งาน เขียนโปรแกรมรับคาขอมลูเกรด A - D แลวใหแสดงผลลัพธตามเงื่อนไขดังนี ้
o ถารับขอมูลเกรดเปน A  ใหแสดงกลองขอความวา  ผลการเรียนดีเยี่ยม 

o ถารับขอมูลเกรดเปน B  ใหแสดงกลองขอความวา  ผลการเรียนดี 
o ถารับขอมูลเกรดเปน C  ใหแสดงกลองขอความวา  ผลการเรียนพอใช 
o ถารับขอมูลเกรดเปน D  ใหแสดงกลองขอความวา  ผลการเรียนผาน 

o ถารับขอมูลอื่นๆ  ใหแสดงกลองขอความวา  ผลการเรียนตองปรับปรุง 
   

 

    ขั้นตอนการเขยีนโปรแกรม 
  

การวิเคราะหงาน 

1. ขอมูลเขา (Input) ของโปรแกรม คือ  ขอมูลชนิดอักขระ     
2. ขอมูลออก (Output)  ผลลัพธของโปรแกรม (Output) คือ การแสดงผลตามเงื่อนไขของ

เกรดที่ระบุไว 
3. ตัวแปร (Variable) แทนขอมูลเขา คือ  เกรด : grade 
4. ขั้นตอนการประมวลผล 

4.1 เริ่มตนทํางาน 
4.2 รับคาเกรดเปนตัวอักษร 
4.3 ตรวจสอบคาเกรดเพื่อเปรียบเทียบกับเงื่อนไข  

 ถารับขอมูลเกรดเปน A  ใหแสดงขอความวา  ผลการเรียนดีเยี่ยม 

 ถารับขอมูลเกรดเปน B  ใหแสดงขอความวา  ผลการเรียนดี 

 ถารับขอมูลเกรดเปน C  ใหแสดงขอความวา  ผลการเรียนพอใช 

 ถารับขอมูลเกรดเปน D  ใหแสดงขอความวา  ผลการเรียนผาน 

 ถารับขอมูลอื่นทีไ่มไดระบุไว  ใหแสดงขอความวา  ผลการเรียนตองปรับปรุง 
4.3 แสดงผลลัพธที่ตรงกับเงื่อนไข 

 

  

กิจกรรมที่ 3.1 
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ผังงานของโปรแกรม 
 
 
 

  
 

รับคาเกรด 

ตรวจสอบคาเกรด
เกรด 

ผลการเรียน  
ดีเยี่ยม 

ผลการเรียน 
ด ี

ผลการเรียน
พอใช 

ผลการเรียน
ผาน 

ผลการเรียน
ตองปรับปรุง 

แสดงผลลัพธ 

 

เกรด  A เกรด B เกรด  C เกรด  D เกรดอื่นๆ 

เริ่มตน 

จบการทํางาน 
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การออกแบบฟอรมและเขยีนโปรแกรม 

 
 

1. สรางโปรเจกตใหม แลววาดฟอรมและกําหนดคา Properties ดังภาพ (สามารถแทรกภาพ
พื้นหลังใหแตกตางจากตัวอยาง) 

 

 
 

2. กําหนดคุณสมบัติของฟอรม  
 

ออบเจ็กต คุณสมบัติ คาที่กําหนด 
Form Text Select case #1 
Lebel Name Lebel1 

AllowDrop True   
AutoSize false 
Text การเขียนโปรแกรมเงื่อนไขดวยคําสั่ง Select Case #1 

Lebel Name Lebel2 
Text กรอกเกรด (A-D) 

Textbox Name Txt_grade 
Button Name Btn_process 

Text ประมวลผล 
Button Name Btn_clear 
 Text ลางขอมูล 
Button Name Btn_exit 
 Text Exit 
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3. ดับเบิลคลิกท่ีปุม  ประมวลผล  จากนั้นแทรกโคดคําสั่งดังนี้  

 

 
 
 

4. ดับเบิลคลิกท่ีปุม ลางขอมูล  แลวพิมพโคดคําสั่ง    Txt_grade.Text = “ ” 
5. ดับเบิลคลิกท่ีปุม  Exit  แลวพิมพโคดคําสั่ง      End 
6. สั่ง Run โปรแกรมเพ่ือทดสอบผลลัพธ  แลวคลิกปุม  ประมวลผล  เพื่อทดสอบผลลัพธ 

 

     
 

  ผลลัพธการประมวลผลเมื่อเงื่อนไข grade มีคาเปน A 

Dim grade As String             'กําหนดตัวแปรชื่อ  grade เปนชนิดขอความ (string) 
grade = Txt_grade.Text        'กําหนดใหคา grade เทากับคาที่รับจากออบเจ็ค  Txt_grade 
Select Case grade               'กําหนดเงื่อนไขเปรียบเทียบคา 
     Case "A"                            'ถา grade มีคาเปน A   
           MessageBox.Show("ผลการเรียนดีเยี่ยม")     'ใหแสดงขอความวา  ผลการเรียนดีเยี่ยม 
     Case "B" 'ถา grade มีคาเปน B   
           MessageBox.Show("ผลการเรียนดี") 'ใหแสดงขอความวา  ผลการเรียนด ี
     Case "C" 'ถา grade มีคาเปน C   
           MessageBox.Show("ผลการเรียนพอใช") 'ใหแสดงขอความวา  ผลการเรียนพอใช 
     Case "D" 'ถา grade มีคาเปน D   
           MessageBox.Show("ผลการเรียนผาน") 'ใหแสดงขอความวา  ผลการเรียนผาน 
     Case Else 'ถา grade มีคาไมตรงกับเงื่อนไขใดๆ   
           MessageBox.Show("ผลการเรียนตองปรับปรุง") 'ใหแสดงขอความวา ผลการเรียนตองปรับปรุง 
End Select 
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  ผลลัพธการประมวลผลเมื่อเงื่อนไข grade มีคาเปน D 
 

7. ทดสอบเงื่อนไขอ่ืนๆ เพื่อตรวจสอบผลลัพธใหถูกตอง 
8. บันทึก โปรเจกต 
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งาน โปรแกรมรับคาขอมูลคะแนน 0-100 แลวใหแสดงผลลัพธของเกรดตามเงือ่นไขดังนี ้  

o ถาคะแนนมีคาอยูในชวง  80 คะแนนขึ้นไป ใหแสดงขอความ  คุณไดเกรด A 
o ถาคะแนนมีคาอยูในชวง  70-79  ใหแสดงขอความ  คุณไดเกรด B 
o ถาคะแนนมีคาอยูในชวง  60-69  ใหแสดงขอความ  คุณไดเกรด C 
o ถาคะแนนมีคาอยูในชวง  50-59  ใหแสดงขอความ  คุณไดเกรด D 
o ถาคะแนนมีคาอยูในชวง  0-49   ใหแสดงขอความ  คุณไดเกรด F 
o ถาคะแนนมีคานอกเหนือจากที่ระบุคาไว ใหแสดงขอความ  ขอมูลไมอยูในเงื่อนไข 

 

    ขั้นตอนการเขยีนโปรแกรม 
  

การวิเคราะหงาน 

1. ขอมูลเขา (Input) ของโปรแกรม คือ คะแนนเปนตัวเลขจํานวนเต็ม 
2. ขอมูลออก (Output) หรือผลลัพธของโปรแกรม คือ แสดงเกรดตามเงื่อนไขของคะแนน 
3. ตัวแปร (Variable) คือ  คะแนน : score   
4. ขั้นตอนการประมวลผล 

4.1 เริ่มตนทํางาน 
4.2 รับคาคะแนน 
4.3 ตรวจสอบคาคะแนนเพื่อเปรียบเทียบกับเงื่อนไข  

 ถาคะแนนมีคาคะแนน  80 ขึ้นไป ใหแสดงขอความ  คุณไดเกรด A 

 ถาคะแนนมีคาอยูในชวง  70-79   คะแนน ใหแสดงขอความ  คุณไดเกรด B 

 ถาคะแนนมีคาอยูในชวง  60-69   คะแนน ใหแสดงขอความ  คุณไดเกรด C 

 ถาคะแนนมีคาอยูในชวง  50-59   คะแนน  ใหแสดงขอความ  คุณไดเกรด D 

 ถาคะแนนมีคาอยูในชวง    0-49   คะแนน  ใหแสดงขอความ  คุณไดเกรด F 

 คะแนนนอกเหนือจากท่ีระบุคาไว ใหแสดงขอความ  ขอมูลไมอยูในเงื่อนไข 
4.4 แสดงผลลัพธที่ตรงกับเงื่อนไขที่ตั้งไว 

 
  

กิจกรรมที่ 3.2 
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คะแนน 
80-100 

คะแนน 
70-79 

คะแนน 
60-69 

คะแนน 
50-59 

คะแนน 
0-49 อื่นๆ 

 

ผังงานของโปรแกรม 
 
 
 

    

รับคาคะแนน 

ตรวจสอบคาคะแนน 

 คุณได
เกรด A 

 คุณได
เกรด B 

คุณได
เกรด C 

 คุณได
เกรด D 

ขอมูลไม
ถูกตอง  

แสดงผลลัพธ 

 

คุณได
เกรด F  

จบการทํางาน 

เร่ิมตน 
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การออกแบบฟอรมและเขยีนโปรแกรม 
 
 

1. สรางโปรเจ็กใหม แลววาดฟอรมและกําหนดคา Properties ดังภาพ   
 

 
 

2. กําหนดคุณสมบัติของฟอรมดังตาราง 
 

ออบเจ็กต คุณสมบัติ คาที่กําหนด 
Form Text Select case #2 
Lebel Name Lebel1 

Text การเขียนโปรแกรมเงื่อนไขดวยคําสั่ง Select Case #2 
Lebel Name Lebel2 

Text กรอกคะแนน 0-100 
Textbox Name Textscore 
Button Name Btn_process 

Text ประมวลผล 
Button Name Btn_clear 
 Text ลางขอมูล 
Button Name Btn_exit 
 Text ออก 
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3. ดับเบิลคลิกท่ีปุม  ประมวลผล  จากนั้นแทรกโคดคําสั่งตามตัวอยาง  

 

 
 
 

4. ดับเบิลคลิกท่ีปุม ลางขอมูล  แลวพิมพโคดคําสั่ง   Textscore.Text = “ ” 
5. ดับเบิลคลิกท่ีปุม  ออก  แลวพิมพโคด  End 
6. สั่ง Run โปรแกรมเพ่ือทดสอบผลลัพธ  แลวคลิกปุม  ประมวลผล  เพื่อทดสอบผลลัพธ 

 

     
 

Dim score As Integer          'กําหนดคาตัวแปรชื่อ score เปนชนิด integer (ตัวเลขจํานวนเต็ม) 
score = textscore.Text       'ใหตัวแปร score เก็บคาขอมูลจากกลองรับคาที่ตั้งชื่อวา textscore  
Select Case score              'กําหนดตัวแปรเงื่อนไขสําหรับเปรียบเทียบคา 
    Case Is >= 80                'ถาตัวแปร score มีคาตั้งแต 80 ขึ้นไป 
        MessageBox.Show("คุณไดเกรด A")    'ใหแสดงขอความวา  คุณไดเกรด A 
    Case Is >= 70                         'ถาตัวแปร score มีคาตั้งแต 70 ขึ้นไป 
        MessageBox.Show("คุณไดเกรด B")    'ใหแสดงขอความวา  คุณไดเกรด B 
    Case Is >= 60                         'ถาตัวแปร score มีคาตั้งแต 60 ขึ้นไป 
        MessageBox.Show("คุณไดเกรด C")    'ใหแสดงขอความวา  คุณไดเกรด C 
    Case Is >= 50                         'ถาตัวแปร score มีคาตั้งแต 50 ขึ้นไป 
        MessageBox.Show("คุณไดเกรด D")    'ใหแสดงขอความวา  คุณไดเกรด D 
    Case Is >= 0                          'ถาตัวแปร score มีคามากกวา 0 
        MessageBox.Show("คุณไดเกรด F")    'ใหแสดงขอความวา  คุณไดเกรด F 
    Case Else                             'ถาตัวแปร score เปนคานอกเหนือจากที่ระบุ 
        MessageBox.Show("ขอมูลไมอยูในเงื่อนไข") 'ใหแสดงขอความ ขอมูลไมอยูในเงื่อนไข 
End Select 

 



 
 

 

 

<< 19 >> 

การเขียนโปรแกรมแบบทางเลือกดวยคําสั่ง Select Case 
 

รายวิชา การเขียนโปรแกรมแบบจนิตภาพ รหสัวิชา ง32249  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 

>>>  นางสายสวาสดิ์  ทองศร ี

Select Case Score 
       Case 80 To 100 
            Messagebox.show( "คุณไดเกรด A") 
       Case 70 To 79 
            Messagebox.show( "คุณไดเกรด B")           
       Case 60 To 69 

Messagebox.show( "คุณไดเกรด C") 
 Case 50 To 59 

Messagebox.show( "คุณไดเกรด D") 
 Case  0 To 49 

Messagebox.show( "คุณไดเกรด F") 
       Case Else 
           Messagebox.show(“ขอมูลไมอยูในเงื่อนไข”) 
End Select 

 

Select Case Score 
     Case Is >=80  
         Messagebox.show( "คุณไดเกรด A") 
     Case Is >=70 
         Messagebox.show( "คุณไดเกรด B") 
     Case Is >=60 

Messagebox.show( "คุณไดเกรด C" 
     Case Is >=50                  
  Messagebox.show( "คุณไดเกรด D") 
     Case Is >=50                  
 Messagebox.show( "คุณไดเกรด F") 
     Case Else 
 Messagebox.show("ขอมูลไมอยูในเงื่อนไข”) 
End Select 

 

   
 

    
 

7. ทดสอบตัวเลขตามชวงเงื่อนไขอ่ืนๆ เพื่อตรวจสอบผลลัพธใหถูกตอง 
8. หลังจากทดสอบการใชคําสั่ง Case Is แลว  ใหเปลี่ยนแปลงรูปแบบคําสั่งการทดสอบเงื่อนไข  

จากการใช  Is หลังคําสั่ง  Case  ใหเปลี่ยนรูปแบบเปนคําสั่ง Case ... To …  ดังภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

   ใชรูปแบบ Case Is         ใชรูปแบบ Case  …  to … 
 

9. ทดสอบโปรแกรมตามชวงเงื่อนไขอีกครั้ง  แลวบันทึกโปรเจกต 
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คําสั่ง   
1. ออกแบบสรางฟอรมโปรแกรมลักษณะดังภาพ 

 
 

2. เขียนโปรแกรมรับคาขอมูลผลการเรียนเปนตัวอักขระ และเมื่อคลิกท่ีปุม ประมวลผล ใหแสดง
ผลลัพธดังนี้ 
o ถารับขอมูลเกรดเปน A หรือ a  ใหแสดงกลองขอความวา  ผลการเรียนดีเยี่ยม 
o ถารับขอมูลเกรดเปน B หรือ b  ใหแสดงกลองขอความวา  ผลการเรียนด ี
o ถารับขอมูลเกรดเปน C หรือ c  ใหแสดงกลองขอความวา  ผลการเรียนพอใช 
o ถารับขอมูลเกรดเปน D หรือ d  ใหแสดงกลองขอความวา  ผลการเรียนผาน 
o ถารับขอมูลเกรดเปน F หรือ f  ใหแสดงกลองขอความวา  ผลการเรียนตองปรับปรุง 
o ถารับขอมูลอื่นๆ  ใหแสดงกลองขอความวา  ผลการเรียนไมถูกตอง 

3. เมื่อคลิกปุมลางขอมูล  ใหโปรแกรมลบตัวอักษรที่กรอกในชองรับขอมูล 
4. เมื่อคลิกท่ีปุม Exit  ใหโปรแกรมจบการทํางาน 

 
 
 

   บันทึกโปรเจกตงานเปน เลขที(่ex3-1)  และสงโฟลเดอรงานที ่  \\com2-tc  ใน  work3-1 
  

ใบงานที่ 3.1 
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คําชี้แจง  ใหนักเรียนวิเคราะหงานตอไปนีแ้ละปฏบิัตติามคําสั่งแตละขอ  

 
 เขียนโปรแกรมรับคาขอมูลคะแนน 0-100 แลวใหแสดงผลลพัธโดยมเีงื่อนไขดังนี้   

o ถาคะแนนมีคาอยูในชวง  80-100  ใหแสดงขอความ คุณไดเกรด 4 

o ถาคะแนนมีคาอยูในชวง  75-79  ใหแสดงขอความ  คุณไดเกรด 3.5 

o ถาคะแนนมีคาอยูในชวง  70-74  ใหแสดงขอความ  คุณไดเกรด 3 

o ถาคะแนนมีคาอยูในชวง  65-69  ใหแสดงขอความ  คุณไดเกรด 2.5 

o ถาคะแนนมีคาอยูในชวง  60-64  ใหแสดงขอความ  คุณไดเกรด 2 

o ถาคะแนนมีคาอยูในชวง  55-59  ใหแสดงขอความ  คุณไดเกรด 1.5 

o ถาคะแนนมีคาอยูในชวง  50-54  ใหแสดงขอความ  คุณไดเกรด 1 

o ถาคะแนนมีคาอยูในชวง  0-49   ใหแสดงขอความ   คุณไดเกรด 0 

o ถาคะแนนมีคานอกเหนือจากที่ระบุไว ใหแสดงขอความวา  กรอกคะแนนไมถูกตอง 

 
 
จากโปรแกรมขางตน  ใหนกัเรียนเขียนอธิบายคําตอบตอไปนี ้

 
1. ขอมูลนําเขาหรือ Input ของโปรแกรม 

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

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

2. วิธีการประมวลผลของโปรแกรม 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
 

3. ขอมูลออกหรือ Output ของโปรแกรม 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 

 
 
 
 

ใบงานที่ 3.2 
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4. เขียนผังงานแสดงการทํางานของโปรแกรม 
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5. ปฏิบัติการออกแบบฟอรมและเขียนโปรแกรม โดยใหมีปุมคําสั่งดังนี้ 
5.1 ปุม ประมวลผล  เมื่อคลิกปุมนี้ใหแสดงผลลัพธตามเงื่อนไขที่ระบุในคําสั่งงาน  
5.2 ปุม ลางขอมูล เมื่อคลิกปุมนี้ใหลบขอมูลเกาที่กรอกไวออกจากกลองรับขอมูลเขา 
5.3 ปุม ออกจากโปรแกรม  เมื่อคลิกปุมนี้ ใหโปรแกรมจบการทํางาน 

6. บันทึกโปรเจกตงานชื่อ  เลขที(่ex3-2)  และสงโฟลเดอรงานที่   \\com2-tc  ใน  work3-2  
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หนวยการเรียนรูที่ 6   

การเขียนโปรแกรมแบบลําดับ แบบทางเลือกและแบบทําซ้ํา      

เร่ือง การเขียนโปรแกรมแบบทางเลือกดวยคําสั่ง Select Case      
รายวิชา การเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพ รหัสวิชา ง32249 

 

 
คําชี้แจง   แบบทดสอบมี 10 ขอ ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงตัวเลือกเดียว  
             แลวทําเครื่องหมาย X (กากบาท) ลงในกระดาษคําตอบ  (10 คะแนน) 
 

1. ขอใดเปนคําสั่งสิ้นสุดประโยคคําสั่ง Select case   
ก.  End public  
ข.  End class  

 ค.  End sub  
 ง.   End case  

2. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมโดยใชโครงสรางคําสั่ง  Select Case 
ก. เปนคําสั่งที่เหมาะกับงานที่ตองทําซ้ําๆ  
ข. เปนคําสั่งโปรแกรมที่เกิดจากการสุมตัวเลือก 
ค. เปนคําสั่งใหทํางานตามลําดับคําสั่งโดยไมมีการเลือกเงื่อนไข 
ง. เปนคําสั่งที่เหมาะกับการเลือกทํางานที่มีมากกวาสองทางเลือก  

3. จากโคดโปรแกรมในภาพ ถาตัวแปร score  มีคาเปน 42  โปรแกรมจะแสดงขอความดังในขอใด               

                   
ก. คุณไดเกรด A  
ข. คุณไดเกรด B  
ค. คุณไดเกรด D 
ง. เสียใจดวยคุณสอบตก ตองพยายามอีกหนอยนะ 

 

แบบทดสอบหลังเรียน 
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จากโปรแกรม  ใชตอบคําถามขอ 4-5 

                   
 

4. จากโคดโปรแกรมในภาพ  ตัวแปรที่ใชเปนเงื่อนไขเปรียบเทียบคาคือขอใด               
ก. textscore  
ข. score   
ค. grade 
ง. case 

5. ชนิดขอมูลของตัวแปร score  เปนชนิดขอมูลแบบใด               
ก. ขอมูลตัวอักษร 
ข. ตัวเลขทศนิยม 
ค. ตัวเลขจํานวนเต็ม 
ง. ขอมูลตรรกะ  

6. จากโคดโปรแกรมในภาพ ถาตัวแปร score  มีคาเปน 75  โปรแกรมจะแสดงขอความดังในขอใด               

                   
ก. คุณไดเกรด A  
ข. คุณไดเกรด B  
ค. คุณไดเกรด D 
ง. เสียใจดวยคุณสอบตก  
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7. จากโคดโปรแกรม  ควรประกาศคาตัวแปร grade เปนขอมูลชนิดใด เพราะเหตุใด   
 

          
ก. กําหนดเปน string  เพราะเงื่อนไขเปรียบเทียบเปนทั้งขอมูลตัวเลขและตัวอักขระ 
ข. กําหนดเปน Integer เพราะเงื่อนไขเปรียบเทียบเปนขอมูลตัวเลขเพียงอยางเดียว 
ค. กําหนดเปน single เพราะเงื่อนไขเปรียบเทียบเปนขอมูลเลขทศนิยม 
ง. กําหนดเปน boolean เพราะเงื่อนไขเปรียบเทียบเปนคาจริงหรือเท็จ       

 

8. จากโคดโปรแกรม ถาตัวแปร grade  มีคาเปน A- โปรแกรมจะแสดงขอความใดใน Lebel1.text   
 

       
 ก.  ดีเยี่ยม   
 ข.  ดี 
 ค.  พอใช 
 ง.  ตก 
9. ขอมูลตัวเลขในขอใดเปนขอมูลชนิด string               

ก. Grade = “3.5”  
ข. Score = 80  
ค. Mark = 78 
ง. Total = 3.5 
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10. จากโคดโปรแกรมในภาพ  ขอใดคือความหมายของประโยคคําสั่ง  Case “A” , “a”     
             

   
 

ก.  โปรแกรมจะแสดงขอความวา ผลการเรียนดีเยี่ยม เมื่อ grade มีคาเปน A  หรือ a   
ข.  โปรแกรมจะแสดงขอความวา ผลการเรียนดีเยี่ยม เมื่อ grade มีคาเปน A  เทานั้น   
ค.  โปรแกรมจะแสดงขอความวา ผลการเรียนดีเยี่ยม  เมื่อ grade มีคาเปน a  เทานั้น   
ง.   โปรแกรมจะแสดงขอความวา ผลการเรียนดีเยี่ยม เมื่อ grade มีคาเปน Aa      

 

 
********************** 
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ชื่อ – สกุล .........................................................................................ชั้น................เลขที่.......... 

 

 
 
 
 

 
 

 
  

 

ลงชื่อ............................................ผูตรวจ 

(...............................................) 
 

 

คะแนนเต็ม 10 

คะแนนที่ได  

 
 

ผลการประเมิน 

   ดีมาก 

   ดี 

   พอใช 

   ปรับปรุง  

 

เกณฑการประเมิน 
คะแนนระหวาง  9 - 10 อยูในเกณฑ  ดีมาก 
คะแนนระหวาง  7 - 8   อยูในเกณฑ  ดี 
คะแนนระหวาง  5 - 6   อยูในเกณฑ  พอใช 
คะแนนระหวาง  0 – 4  อยูในเกณฑ  ปรับปรุง 
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เฉลย 
1. แบบฟอรมตามตัวอยาง    
2. โคดโปรแกรม  

 

 
 

เมื่อคลิกปุม  ประมวลผล  
 
Dim grade As String                              
grade = Txt_grade.Text                   
Select Case grade                         
    Case "A", "a"                         
        MessageBox.Show("ผลการเรียนของคุณอยูในระดับดีเยี่ยม")    
    Case "B", "b" 
        MessageBox.Show("ผลการเรียนของคุณอยูในระดับดี") 
    Case "C", "c" 
        MessageBox.Show("ผลการเรียนของคุณอยูในระดับพอใช") 
    Case "D", "d" 
        MessageBox.Show("ผลการเรียนของคุณอยูในเกณฑผาน") 
    Case "F", "f" 
        MessageBox.Show("ผลการเรียนของคุณอยูในเกณฑตองปรับปรุง") 
    Case Else 
        MessageBox.Show("ขอมูลเกรดไมถูกตอง") 
End Select 
 
เมื่อคลิกปุม ลางขอมูล  
 

Txt_grade.Text = " " 
 
เมื่อคลิกปุม ออกจากโปรแกรม 
  

 End 
 
 
 

เฉลยใบงาน 3.1 
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เฉลย 
1. ขอมูลนําเขาหรือ Input ของโปรแกรม 

         ตัวเลขจํานวนเต็ม                                                 
 

2. วิธีการประมวลผลของโปรแกรม 
     การเปรียบเทียบขอมูลคะแนนที่รับเขา กับเงือ่นไข Grade ที่ระบุคาไว         
             
  

 
3. ขอมูลออกหรือ Output ของโปรแกรม 

           .การแสดงขอความผลลัพธทางจอภาพตามเงื่อนไขที่ระบุไว 
  
  

4. ผังงานโปรแกรม 

 

เฉลยใบงาน 3.2 
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โคดโปรแกรมใบงาน 3.2 
 
เมื่อคลิกปุม  ประมวลผล  
 
 Dim score As Integer 

      score = textscore.Text 
      Select Case score 
            Case 80 To 100 
                MessageBox.Show("คุณไดเกรด 4") 
            Case 75 To 79 
                MessageBox.Show("คุณไดเกรด 3.5") 
            Case 70 To 74 
                MessageBox.Show("คุณไดเกรด 3") 
            Case 65 To 69 
                MessageBox.Show("คุณไดเกรด 2.5") 
            Case 60 To 64 
                MessageBox.Show("คุณไดเกรด 2") 
            Case 55 To 59 
                MessageBox.Show("คุณไดเกรด 1.5") 
            Case 50 To 54 
                MessageBox.Show("คุณไดเกรด 1") 
            Case 0 To 49 
                MessageBox.Show("คุณไดเกรด 0") 
            Case Else 
                MessageBox.Show("กรอกคะแนนไมถูกตอง") 
      End Select 
 

เมื่อคลิกปุม ลางขอมูล  
 

textscore.Text  = " " 
 
เมื่อคลิกปุม ออกจากโปรแกรม 
  

 End 
 



 
 

 

 

<< 34 >> 

การเขียนโปรแกรมแบบทางเลือกดวยคําสั่ง Select Case 
 

รายวิชา การเขียนโปรแกรมแบบจนิตภาพ รหสัวิชา ง32249  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 

>>>  นางสายสวาสดิ์  ทองศร ี

 

 
 
 
 
 
 

 
  

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 



 


