
โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ 
เร่ือง “การใชโปรแกรม Visual Basic รวมกับโปรแกรม Scilab สําหรับสรางชุดฝกการเรียนการสอนทางคณิตศาสตร” รุนท่ี 1 

ระหวางวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
1. หลักการและเหตุผล 

โปรแกรม Visual Basic เปนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรที่ใชในการสราง และพัฒนาโปรแกรมประยุกต 
(Application Program) บนระบบปฏิบัติการ Windows ไดอยางหลากหลาย สนับสนุนการเขียนโปรแกรมในรูปแบบ Event-
Driven Programming ที่สนองตอบตอเหตุการณ โดยมีเครื่องมือและอุปกรณ สนับสนุนการพัฒนาโปรแกรม ออกแบบ สราง 
User Interface ไดอยางงายและรวดเร็ว ซึ่งสามารถติดตอกับโปรแกรม SCILAB ท่ีเปนโปรแกรมคํานวณเชิงตัวเลขและ
แสดงผลกราฟกท่ีซับซอน อีกทั้งยังเปนโปรแกรม Freeware อีกดวย 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงจัดใหมีการอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับครู อาจารย และผูสนใจ ที่ตองการ
เรียนรูการสรางชุดฝกการเรียนการสอนทางคณิตศาสตร ดวยโปรแกรม Visual Basic ติดตอกับโปรแกรม SCILAB เพื่อนํา
ชุดฝกการเรียนการสอนนี้ไปใชในการจัดการเรียนการสอน หรือทําวิจัยในชั้นเรียน โดยจะเนนไปที่วิชาคณิตศาสตร 
 
2. วัตถุประสงคของการจัดอบรม 

2.1    เพื่อพัฒนาความรูความสามารถของผูเขารับการอบรม 
2.2   เพื่อใหผูเขารับการอบรมเขาใจถึงหลักการใชงานโปรแกรม Visual Basic ติดตอกับโปรแกรม            
           SCILAB 
2.3    เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถสรางสื่อการเรียนการสอนดวยโปรแกรม Visual Basic  ติ ด ต อ กั บ
 โปรแกรม SCILAB ได 
2.4   เพื่อลดคาใชจายในการซื้อโปรแกรม MATLAB มาใชงาน 
2.5   เพื่อสงเสริมและปองกันไมใหมีการละเมดิลิขสิทธิ์ใชงานซอฟตแวร 
 

3. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ผูที่ผานการอบรมจะเขาใจถึงประโยชนและหลักการใชโปรแกรม Visual Basic ติดตอกับโปรแกรม SCILAB ทําให
สามารถสรางสื่อการเรียนรูสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนถึงตอนปลาย เพื่อใชในการเรียนการสอนทาง
คณิตศาสตรได เชน เวกเตอร, เมทริกซ, การแกสมการหลายตัวแปร, การหาคําตอบของ ค.ร.น. และ ห.ร.ม., สมการพหุนาม, 
การหาคําตอบของสมการพหุนาม, และการแสดงผลขอมูลในรูปของกราฟ 2 มิติ และ 3 มิติ เปนตน 
 
4. ผูเขารับการอบรม 

ครู, อาจารย และผูสนใจทั่วประเทศ จํานวนรุนละ 25 คน (ควรมีพื้นฐานการใชงานโปรแกรม Scilab และพื้นฐาน
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตนมากอน) 

 
 



5. ระยะเวลา และสถานที่จัดฝกอบรม 
 ระหวางวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2553 ณ หองฝกอบรมชั้น 2 อาคารสํานักวิทยบริการ (อาคารเกา)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
6. การรับสมัคร 

รับสมัครไดตั้งแตบัดนี้ ถึง วันท่ี 17 มีนาคม 2553 คาลงทะเบียนทานละ 2,500 บาท  ราคาดังกลาวรวมถึง  
� คาเอกสารและซีดีประกอบการอบรม  
� คาอาหารกลางวันและอาหารวาง 
� วุฒิบัตร (กรณีที่เขารับการฝกอบรมครบ 80 % ขึ้นไป) 
  

 วิธีการสมัครและชําระเงิน 
1. สงใบสมัครดวยตนเองพรอมชําระเงินสด ที่ งานฝกอบรมและบริการวชิาการ สถาบันวิจยัและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ช้ัน 4 อาคารเฉลิมพระเกยีรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 15 ช้ัน) หรือ 

2. สงใบสมัครทาง Fax. หมายเลข 034-261053 พรอมหลักฐานการโอนเงนิเขาบัญชี ธ. กรุงไทย สาขานครปฐม 

บัญชีเลขที่ 701-0-43229-5 ช่ือบัญชี “มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม” (นําหลักฐานมาแสดงในวันฝกอบรมดวย) 

 
7. ผูรับผดิชอบโครงการ 

งานฝกอบรมและบริการวิชาการ สถาบันวจิัยและพัฒนา  รวมกับ โปรแกรมวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ คุณเบญจมาศ สะสมทรัพย โทร. 034-261053  Fax. 034-261053  
email: training@npru.ac.th      Homepage: http://rsh.npru.ac.th/training 

 
8. รายชื่อวิทยากรอบรม 

8.1 ผศ.ดร. ปยะ โควินททวีวฒัน 
การศึกษา Ph.D. in Electrical Engineering (Communications), Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA. 

 8.2 นายจิรันดร บูฮวดใช 
        การศึกษา วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
 

 



กําหนดการอบรม 

 
วันท่ี 29 มีนาคม 2553  

เวลา หัวขอของการอบรม 
08:00 – 08:30 น. ลงทะเบียนและพิธีเปดการอบรม 
08:30 – 10:30 น. ทบทวนพืน้ฐานการใชงานโปรแกรม SCILAB  
10:30 – 10:45 น. อาหารวาง 
10:45 – 12:00 น. ทบทวนพืน้ฐานการเขียนสคริปต SCILAB 
12:00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13:00 – 14:30 น. แนะนําโปรแกรม Visual Basic 6.0   

  - เร่ิมตนโปรแกรม Visual Basic 6.0 
  - ทูลบาร (Toolbars) 
  - คําสั่งพื้นฐานของโปรแกรม VB 
  - เครื่องมือพื้นฐานโปรแกรม VB 
  - เหตกุารณ (Event) 

14:30 – 14:45 น. อาหารวาง 
14:45 – 16:30 น. แนวคดิในการเขียนโปรแกรม Visual Basic ติดตอ SCILAB 

  - ไลบรารีที่เกี่ยวของ 
การสรางไฟลสคริปต SCILAB ดวย Visual Basic 

 

วันท่ี 30 มีนาคม 2553  

เวลา หัวขอของการอบรม 
08:30 – 10:30 น. การเขียนไฟลสคริปต SCILAB ดวย Visual Basic 

  - การเขียนขอมูลสเกลาร ลงไฟลสคริปต 
  - การเขียนขอมูลเวกเตอร ลงไฟลสคริปต 
  - การเขียนขอมูลเมทริกซ ลงไฟลสคริปต 
  - การเขียนขอมูล TextBox ลงไฟลสคริปต 

10:30 – 10:45 น. อาหารวาง 
10:45 – 12:00 น. การบันทึกผลลัพธไฟลสคริปต ดวย Visual Basic 

  - บันทึกเปนคาตัวเลขลงไฟล TEXT 
  - บันทึกเปนขอความลงไฟล TEXT 

12:00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13:00 – 14:30 น. การประมวลผลไฟลสคริปต ดวย Visual Basic 

การอานขอมูลจากเท็กซไฟล ดวย Visual Basic 



14:30 – 14:45 น. อาหารวาง 
14:45 – 16:30 น. การแปลง Slice ภาพจาก PowerPoint เปนไฟลรูปภาพ JPG 

การเขียนโปรแกรม Visual Basic แสดงภาพ JPG ทีละภาพ 
 

วันท่ี 31 มีนาคม 2553  

เวลา หัวขอของการอบรม 
08:30 – 10:30 น. ตัวอยางการประยุกตใชงานทางคณิตศาสตร 

1.  การหาคําตอบตัวหารรวมมากที่สุด (ห.ร.ม.) 
2.  การหาคําตอบตัวคูณรวมนอยที่สุด (ค.ร.น.) 

10:30 – 10:45 น. อาหารวาง 
10:45 – 12:00 น. ตัวอยางการประยุกตใชงาน (ตอ) 

3.  การหาคําตอบของ Log ฐานธรรมชาติ , ฐาน 2 , ฐาน 10 
4.  การหาคําตอบ บวก ลบ คณู หาร เมทริกซ  
5.  การแกสมการพหุนามทีม่ีตัวแปรเดียว 

12:00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13:00 – 14:30 น. 6.  การสรางกราฟ 2 มิติ 

7.  การสรางกราฟ 3 มิติ 
14:30 – 14:45 น. อาหารวาง 
14:45 – 16:30 น. ตัวอยางการพฒันาสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร 

ตัวอยางการพฒันาสื่อการเรียนการสอนฟสิกส 
ตัวอยางการพฒันาสื่อการเรียนการสอนวศิวกรรมไฟฟา 
(การใชงานรวมกันระหวาง SCILAB และโปรแกรม Visual Basic) 

16:30 – 16:45 น. พิธีปดการอบรม 
 



ใบสมัครโครงการฝกอบรมเชิงปฏบัิติการ 

“การใชโปรแกรม Visual Basic รวมกับโปรแกรม Scilab สําหรับสรางชดุฝกการเรียนการสอนทางคณติศาสตร” รุนท่ี 1 

ระหวางวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2553 ณ หองฝกอบรมชั้น 2 อาคารสํานักวิทยบริการ (อาคารเกา) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

1. ชื่อ – สกุล ..........................................................................................        เพศ       ชาย       หญิง 

อายุ..........................ป     วุฒิการศึกษาสูงสุด............................................................................................. 

จากสถานศึกษา......................................................................................................................................... 

 

2. ที่อยูปจจุบัน .............................................................................................................................................. 

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

โทร (มือถือ)..........................................................................email:........................................................... 

 

3. สถานที่ทํางาน............................................................................................................................................ 

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

ตําแหนง.........................................................โทร..........................................Fax....................................... 

 

4. การชําระเงินคาสมัคร (ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2553) จํานวน 2,500 บาท 

  โดย    เงินสด   โอนเงินเขาบัญชี ธ.กรุงไทย 

 
 

วิธีการสมัคร 
1. สงใบสมัครดวยตนเองพรอมชําระเงินสด ที่ งานฝกอบรมและบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 15 ชั้น) 

2. สงใบสมัครทาง Fax. หมายเลข 034-261053 พรอมหลักฐานการโอนเงินเขาบัญชี ธ. กรุงไทย สาขานครปฐม 

บัญชีเลขที่ 701-0-43229-5 ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม” (นําหลักฐานมาแสดงในวันฝกอบรมดวย) 
 

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดที:่ 

คุณเบญจมาศ สะสมทรัพย งานฝกอบรมและบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทร. 034-261053  Fax. 034-261053   

email: training@npru.ac.th      Homepage: http://rsh.npru.ac.th/training 


