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ค าน า 
 
 การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา รหัสวิชา ง32212 วิชาการเขียนโปรแกรมข้ันสูง ใช้เป็น
แนวทางในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 
2555 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ล าลูกกา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 เล่มนี้ ข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีของสังคม มีสมาธิจิตทาง
ปัญญา มีจิตสาธารณะ ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขบนพื้นฐานความพอเพียง และเพื่อสะดวกต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยน ามาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรูแ้กนกลาง/สาระการเรยีนรู้-สาระการเรียนรูท้้องถ่ิน วิสัยทัศน์ของโรงเรียน คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ค าอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา และบันทึกผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี มาบูรณาการตามความเหมาะสมเนื้อหาสาระ ความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และกิจกรรมการเรียนรู้ ฝึก
กระบวนการคิด การจัดการและน าไปประยุกต์ใช้เพื่อจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์
จริงตามความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถ่ิน 

 ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ท าให้อาชีพครูของข้าพเจ้าพัฒนาตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง และจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนมากที่สุด 
 
 
        

(นายณัฐพล  บัวอุไร) 
            ข้าราชการครู 
             วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ค าช้ีแจง 
 
 แนวทางการออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีฉบับนี้ จัดท าข้ึนเพื่อรวบรวมความรู้ที่ส าคัญและจ าเป็นส่วนหนึ่ง จากชุดฝึกอบรมการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานได้จัดท าข้ึน เพื่อให้ครูผู้สอนมีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาการเขียนโปรแกรมข้ันสูง และทราบถึงลักษณะของหลักสูตรที่ยึดมาตรฐานเป็นหลัก และ
พัฒนาหลักสูตรด้วยตนเองให้เหมาะสมกับระดับช้ันและศักยภาพของผู้เรียน ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถ่ิน จัดท าแผนการเรียนรูเ้พื่อพฒันาทักษะการสือ่สารของผู้เรียนตามแบบการสอนการ
ใช้เทคโนโลยี การวัดผลและประเมินผลระหว่างเรียน และการวัดผลประเมินผลรวม เพื่อให้ทราบผล
การเรียนรู้ที่แท้จริงของผู้เรียน 

 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน และผู้ที่สนใจการเรียนการ
สอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมข้ันสูง ในการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานของหลักสูตรและแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
       (นายณัฐพล  บัวอุไร) 
             ข้าราชการครู 
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ท าไมต้องเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 

เรียนรู้อะไรในการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 

  

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้ เรียน  มี
ความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง     
สามารถน าความรู้เกี่ยวกับการด ารงชีวิต การอาชีพและเทคโนโลยี มาใช้ประโยชน์ในการท างานอย่างมี
ความคิดสร้างสรรค์ และแข่งขันในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการ
ท างาน และมีเจตคติที่ดีต่อการท างาน สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง และมีความสุข   

 
 

  

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม เพื่อให้มี
ความรู้ความสามารถ มีทักษะในการท างาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้   

  การด ารงชีวิตและครอบครัว เป็นสาระเกี่ยวกับการท างานในชีวิตประจ าวัน  ช่วยเหลือ
ตนเอง ครอบครัว และสังคมได้ในสภาพเศรษฐกิจที่พอเพียง ไม่ท าลายสิ่งแวดลอ้ม เน้นการปฏิบัติจรงิจนเกิด
ความมั่นใจและภูมิใจในผลส าเร็จของงาน เพื่อให้ค้นพบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ
ตนเอง 

 การออกแบบและเทคโนโลยี เป็นสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถของ
มนุษย์อย่างสร้างสรรค์ โดยน าความรู้มาใช้กับกระบวนการเทคโนโลยี สร้างสิ่งของเครื่องใช้  วิธีการ 
หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการด ารงชีวิต 

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นสาระเกี่ยวกับกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศ การติดต่อสื่อสาร การค้นหาข้อมูล การใช้ข้อมูลและสารสนเทศ การแก้ปัญหาหรือการสร้าง
งาน คุณค่าและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 การอาชีพ เป็นสาระที่เกี่ยวข้องกับทักษะที่จ าเป็นต่ออาชีพ เห็นความส าคัญของคุณธรรม  
จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ ใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม เห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต และเห็น
แนวทางในการประกอบอาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

 
 

 

  

ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุ่ งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ดังนี ้

 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

 1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้
ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรอง
เพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและ
ความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเอง
และสังคม 
 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด 
อย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้
หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่
เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อ
ตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่างๆ ไปใช้ใน 
การด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน และการอยู่
ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้ง
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลีย่นแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จัก
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ 
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร  
การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี ้

1.  รักชาต ิ ศาสน์ กษัตริย์ 
2.  ซื่อสัตย์สุจริต 



 
 

 
 

สาระมาตรฐานการเรียนรู้ 

 

3.  มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6.  มุ่งมั่นในการท างาน 
7.  รักความเป็นไทย 
8.  มีจิตสาธารณะ 
นอกจากนี้ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน ...................ยังได้ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์

เพิ่มเติมให้สอดคล้องตามบริบทและจุดเน้นของโรงเรียนอีก  .....  ข้อ   คือ   
 

 
 

 
 
สาระที่ 1   การด ารงชีวิตและครอบครัว 
 มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะ
การจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปญัหา ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มี
คุณธรรม และลักษณะนสิัยในการท างาน มจีิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิง่แวดล้อม เพื่อ
การด ารงชีวิตและครอบครัว 
 
สาระที ่ 2   การออกแบบและเทคโนโลยี   

มาตรฐาน ง 2.1 เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิง่ของ
เครื่องใช้ หรอืวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีในทาง
สร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม  สิ่งแวดลอ้ม และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยัง่ยืน 

 
สาระที ่3   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
             มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศในการสบืค้น
ข้อมูล การเรียนรู้ การสือ่สาร การแก้ปญัหา การท างานและอาชีพอย่างมปีระสทิธิภาพ ประสิทธิผล และมี
คุณธรรม  
สาระที ่ 4  การอาชีพ   

มาตรฐาน  ง 4.1 เข้าใจ มทีักษะทีจ่ าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้
เทคโนโลยีเพือ่พัฒนาอาชีพ   มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีตอ่อาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
คุณภาพผู้เรียน   

 
 
จบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6 
    เข้าใจวิธีการท างานเพื่อการด ารงชีวิต สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะ  
การท างานร่วมกัน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา และทักษะการแสวงหาความรู้ 
ท างานอย่างมีคุณธรรม และมีจิตส านึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน 
     เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่นๆ วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี มี
ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ   สร้างและพัฒนา สิ่งของเครื่องใช้หรือ
วิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัยโดยใช้ซอฟท์แวร์ช่วยในการออกแบบหรือน าเสนอ
ผลงาน วิเคราะห์และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต  สังคม   
สิ่งแวดล้อม  และมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยวิธีการของเทคโนโลยีสะอาด 
     เข้าใจองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ องค์ประกอบและหลักการท างานของ
คอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารข้อมูลส าหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง และมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์แก้ปัญหา เขียนโปรแกรมภาษา พัฒนาโครงงาน
คอมพิวเตอร์ ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ติดต่อสื่อสารและค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต ใช้
คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
น าเสนองาน และใช้คอมพิวเตอร์สร้างช้ินงานหรือโครงงาน 
    เข้าใจแนวทางสู่อาชีพ การเลือก และใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ มี
ประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ และมีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
ผลการเรียนรู้ 

รหัสวิชา ง32212 ช่ือวิชา  การเขียนโปรแกรมข้ันสูง 
 

1. ใช้งานโปรแกรม Visual Basic 2010 พื้นฐานได ้
2. ใช้งานคอนโทรลพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมได้ 
3. ใช้ตัวแปร โอเปอเรเตอร์ เงื่อนไข ลูป โพรซีเยอร์ อีเวนต์ ได้อย่างเหมาะสม 
4. ออกแบบฟอร์ม โมดูล คีบอร์ด เมาส์ เมนูและทูลบาร์ ได้อย่างเหมาะสม 
5. เขียนโปรแกรมด้วย Visual Basic 2010 เบื้องต้นได้ 
6. พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์โดยการเขียนโปรแกรมภาษา Basic ได ้

 
แบบบันทึกการวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพ่ือจัดท าค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา การเขียนโปรแกรมขั้นสงู 
ระดับ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 

 

ผลการเรียนรู้ ผู้เรียนรู้อะไร/ท าอะไร 
น าไปสู่ 

สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

1. ใช้งานโปรแกรม 
Visual Basic 2010 
พื้นฐานได ้
 

ผู้เรียนรู้อะไร 
     การใช้งานโปรแกรม 
Visual Basic 2010 พื้นฐาน 
ผู้เรียนท าอะไรได้ 
     ใช้งานโปรแกรม Visual 
Basic 2010 พื้นฐานได ้

- ความสามารถในการใช้
เทคโนโลย ี
 

- มีวินัย 
- ใฝ่เรียนรู ้
- มุ่งมั่นในการ
ท างาน 

2. ใช้งานคอนโทรล
พื้นฐานในการเขียน
โปรแกรมได้ 
 

ผู้เรียนรู้อะไร 
     การใช้งานคอนโทรล
พื้นฐานในการเขียนโปรแกรม 
ผู้เรียนท าอะไรได้ 
     ใช้งานคอนโทรลพื้นฐาน
ในการเขียนโปรแกรมได้ 

- ความสามารถในการใช้
เทคโนโลย ี
- ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 

- มีวินัย 
- ใฝ่เรียนรู ้
- มุ่งมั่นในการ
ท างาน 

3. ใช้ตัวแปร 
โอเปอเรเตอร์ 
เงื่อนไข ลูป โพรซี
เยอร์ อีเวนต์ ได้
อย่างเหมาะสม 
 

ผู้เรียนรู้อะไร 
     การใช้ตัวแปร 
โอเปอเรเตอร์ เงื่อนไข ลปู 
โพรซเียอร์ อีเวนต์ 
ผู้เรียนท าอะไรได้ 
     ใช้ตัวแปร โอเปอเรเตอร์ 

- ความสามารถในการใช้
เทคโนโลย ี
- ความสามารถในการ
คิด 
- ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 

- มีวินัย 
- ใฝ่เรียนรู ้
- มุ่งมั่นในการ
ท างาน 



 
 

 
 

ผลการเรียนรู้ ผู้เรียนรู้อะไร/ท าอะไร 
น าไปสู่ 

สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

เงื่อนไข ลูป โพรซเียอร์ อี
เวนต์ ได้อย่างเหมาะสม 

4. ออกแบบฟอร์ม 
โมดูล คีบอร์ด เมาส์ 
เมนูและทูลบาร์ ได้
อย่างเหมาะสม 
 

ผู้เรียนรู้อะไร 
     การออกแบบฟอรม์ โมดูล 
คีบอร์ด เมาส์ เมนูและทลูบาร ์
ผู้เรียนท าอะไรได้ 
     ออกแบบฟอรม์ โมดูล คีบ
อร์ด เมาส์ เมนูและทลูบาร์ ได้
อย่างเหมาะสม 

- ความสามารถในการใช้
เทคโนโลย ี
- ความสามารถในการ
คิด 
- ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 

- มีวินัย 
- ใฝ่เรียนรู ้
- มุ่งมั่นในการ
ท างาน 

5. เขียนโปรแกรม
ด้วย Visual Basic 
2010 เบื้องต้นได้ 
 

ผู้เรียนรู้อะไร 
     การเขียนโปรแกรมด้วย 
Visual Basic 2010 เบื้องต้น 
ผู้เรียนท าอะไรได้ 
     เขียนโปรแกรมด้วย 
Visual Basic 2010 เบื้องต้น
ได ้

- ความสามารถในการใช้
เทคโนโลย ี
- ความสามารถในการ
คิด 
- ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 

- มีวินัย 
- ใฝ่เรียนรู ้
- มุ่งมั่นในการ
ท างาน 

6. พัฒนาโครงงาน
คอมพิวเตอร์โดยการ
เขียนโปรแกรมภาษา 
Basic ได ้
 

ผู้เรียนรู้อะไร 
     การพัฒนาโครงงาน
คอมพิวเตอรโ์ดยการเขียน
โปรแกรมภาษา Basic 
ผู้เรียนท าอะไรได้ 
     พัฒนาโครงงาน
คอมพิวเตอรโ์ดยการเขียน
โปรแกรมภาษา Basic ได ้

- ความสามารถในการใช้
เทคโนโลย ี
- ความสามารถในการ
คิด 
- ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 

- มีวินัย 
- ใฝ่เรียนรู ้
- มุ่งมั่นในการ
ท างาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหสัวิชา ง32212     ช่ือรายวิชา การเขียนโปรแกรมขั้นสูง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี        ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5  
เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง                 จ านวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Visual Studio ในการพัฒนา
โปรแกรมเบื้องต้น การใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio ในการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษา 
Basic การออกแบบโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือต่างๆ การปรับแต่งคุณลักษณะของโปรแกรม และการ
เขียนโปรแกรม Visual Basic ในการควบคุมโปรแกรม 
 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และใช้งานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้น
ข้อมูล ศึกษาหาความรู้ เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างานตามที่ได้รับมอบหมาย และ
มีเจตคติที่ดีต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 
ผลการเรียนรู ้

1. ใช้งานโปรแกรม Visual Basic 2010 พื้นฐานได ้
2. ใช้งานคอนโทรลพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมได้ 
3. ใช้ตัวแปร โอเปอเรเตอร์ เงื่อนไข ลูป โพรซีเยอร์ อีเวนต์ ได้อย่างเหมาะสม 
4. ออกแบบฟอร์ม โมดูล คีบอร์ด เมาส์ เมนูและทูลบาร์ ได้อย่างเหมาะสม 
5. เขียนโปรแกรมด้วย Visual Basic 2010 เบื้องต้นได้ 
6. พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์โดยการเขียนโปรแกรมภาษา Basic ได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
โครงสร้างรายวิชา การเขียนโปรแกรมขั้นสูง 

รหสัวิชา ง32212 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่ 1) เวลา 40 ช่ัวโมง 
คะแนนเต็ม 100 คะแนน อัตราส่วนคะแนนระหว่างภาคเรียนกับปลายภาค 80 : 20 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน (100 

คะแนน) 
1 การใช้งานโปรแกรม 

Microsoft Visual 
Studio เบือ้งต้น 

ข้อที่ 1 
ข้อที่ 2 

- แนะน าโปรแกรม 
- การสร้างโปรเจ็ค 
- องค์ประกอบของ
โปรแกรม 
- เครื่องมือและการ
ปรับแตง่ 
- การเริ่มต้นเขียน
โปรแกรม 
- ฟังก์ชันพื้นฐานใน
การพัฒนาโปรแกรม 
- หลักการออกแบบ
หน้าต่างผู้ใช้งาน 

6 10 

2 การพัฒนาโปรแกรม
โดยใช้ฟังก์ชันพื้นฐาน 

ข้อที่ 3 
ข้อที่ 4 
ข้อที่ 5 

- การใช้งาน 
MessageBox 
- ฟังก์ชันเปิด-ปิด
หน้าต่าง 
- การสร้างเมนบูาร์
และสเตตัสบาร ์
- โปรแกรมอาเซียน 
- โปรแกรมตารางธาตุ 

10 30 

3 การพัฒนาโปรแกรมที่
มีการค านวณทาง
คณิตศาสตร์ 

ข้อที่ 3 
ข้อที่ 4 
ข้อที่ 5 

- โปรแกรมค านวณเลข 
- โปรแกรมตัดเกรด 
- โปรแกรมสูตรคูณ 

8 15 

4 เทคนิคและฟงัก์ชัน
เพิ่มเตมิในการพัฒนา
โปรแกรม 

ข้อที่ 5 - โปรแกรมเปิดรูปภาพ 
- การสร้าง MDI Form 
- การสร้างฟอรม์ Log-
In 

8 15 

5 โครงงานคอมพิวเตอร ์ ข้อที่ 6 - จัดท าโครงงาน
คอมพิวเตอร ์
- การจัดท ารปูเล่ม

8 30 



 
 

 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน (100 

คะแนน) 
รายงาน 
- การน าเสนอและ
จัดส่งโครงการ 

รวม 40 100 
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