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1. รหัสวิชา   ง 31212 
2. จ านวนหน่วยการเรียน 1.0 
3. ชื่อวิชา   โปรแกรมและการประยุกต์ 
4. ระดับชั้น   มัธยมศึกษาปีที่ 4 
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
6. ปีการศึกษา   2559 
7. ชื่อผู้สอน   นายชาลี วงษ์รักษ์ 
8. เงื่อนไขรายวิชา  - 
9. สถานภาพของวิชา  วิชาเพ่ิมเติม 
10. จ านวนคาบ: สัปดาห์  2 คาบ / สัปดาห์  
11. ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความรู้พื้นฐานภาษาซี ข้อมูลพ้ืนฐาน ตัวด าเนินการ ตัวประมวลผลภาษาซี โครงสร้างควบคุม 
แถวล าดับ สายอักขระและตัวชี้ โครงสร้างข้อมูลกับภาษาซี การใช้งานฟังก์ชัน การสร้างชนิดข้อมูล แฟ้มและ
การเขียนโปรแกรม 

ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษาซีและโครงสร้างควบคุม แถวล าดับ สายอักขระตัวชี้ โครงสร้างข้อมูล
กับภาษาซี การใช้งานฟังก์ชัน การสร้างชนิดข้อมูล แฟ้มและการเขียนโปรแกรมประยุกต์ 

เพ่ือให้ รู้จักการท างานเป็นกลุ่ม เสียสละ รับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรมและเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชา
คอมพิวเตอร์ 
 
12. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. นักเรียนความรู้พ้ืนฐานของภาษาซี 
2. นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้างควบคุมได้ 
3. นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้างข้อมูลได้ 
4. นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมแบบฟังก์ชันได้ 
5. นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมแบบการสร้างชนิดข้อมูลได้ 
6. นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับแฟ้มได้ 
7. นักเรียนสามรถประยุกต์งานด้วยภาษาซีได้ 

 
13. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 1) นักเรียนฟังค าบรรยายและการสาธิตจากครูผู้สอน 
 2) นักเรียนฝึกปฏิบัติ แล้วสรุปประเด็นที่ได้จากการปฏิบัติ 
 3) นักเรียนค้นคว้าจากหนังสือ หรือคู่มือต่างๆ จากห้องสมุด หรือจากอินเทอร์เน็ต 
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14. หน่วยการเรียนรู้และสาระส าคัญต่อสัปดาห์ 
 
สัปดาห์

ที ่
หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
(โดยสังเขป) 

จ านวน 
คาบ 

1-5  พ้ืนฐานภาษาซี 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ตัว
ด าเนินการ  
 

1. พ้ืนฐานการออกแบบ
โปรแกรม  
2. การพัฒนาอัลกอริทึม 
3. พ้ืนฐานความรู้เกี่ยวกับ
ภาษา C 
4. ตัวแปรและชนิดของ
ข้อมูล 
5. ตัวด าเนินการและนิพจน์ 
6. การแสดงผลและการรับ
ข้อมูล 

- นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาและ
แสดงความคิดเห็นความรู้ตามหัวข้อ 
จากนั้นครูสาธิตวิธีการพัฒนา
โปรแกรมและให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ
ตามหัวข้อ  
1. พื้นฐานการออกแบบโปรแกรม  
2. การพัฒนาอัลกอริทึม 
3. พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับภาษา C 
4. ตัวแปรและชนิดของข้อมูล 
5. ตัวด าเนินและนิพจน์ 
6. การแสดงผลและการรับข้อมูล 
- ศึกษาหาความรู้จาก 
1. สื่อการสอน  
2. หนังสือเรียน  
- สืบค้นความรู้เพ่ิมเติมจากแหล่ง
เรียนรู้ 
  อินเทอร์เน็ต 
- นักเรียนช่วยกัน 
1. อธิบายพื้นฐานการออกแบบ
โปรแกรม 
2. พัฒนาอัลกอริทึม 
3. พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ตามที่ใบงานก าหนด 
- ร่วมกันสรุป 
  ตามหัวข้อ 
- ท าใบงาน 
- ท าแบบฝึกหัด 
- ท าแบบทดสอบ 

10 

6-9 ค าสั่งควบคุมและ
การใช้งานฟังก์ชั่น
ในภาษาซี 
  

1. ควบคุมทิศทางการ
ท างานของโปรแกรมด้วย
ค าสั่งตัดสินใจ (Decision)  
2. ควบคุมการท างานของ
โปรแกรมด้วยค าสั่งวนลูป 
(Loop) 

- นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาและ
แสดงความคิดเห็นความรู้ตามหัวข้อ 
จากนั้นครูสาธิตวิธีการพัฒนา
โปรแกรมและให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ
ตามหัวข้อ  
1. ค าสั่งควบคุมทิศทางการท างาน

8 
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สัปดาห์
ที ่

หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

(โดยสังเขป) 
จ านวน 
คาบ 

3. การใช้งานฟังก์ชั่นใน
ภาษาซี 

ของโปรแกรมด้วยค าสั่งตัดสินใน 
(Decision) 
2. ค าสั่งควบคุมการท างานของ
โปรแกรมค าสั่งวนลูป (Loop) 
3. การใช้งานฟังก์ชั่นในภาษาซี 
- ศึกษาหาความรู้จาก 
1. สื่อการสอน  
2. หนังสือเรียน  
- สืบค้นความรู้เพ่ิมเติมจากแหล่ง
เรียนรู้ 
  อินเทอร์เน็ต 
- นักเรียนช่วยกัน 
1. พัฒนาอัลกอริทึม 
2. พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ตามที่ใบงานก าหนด 
- ร่วมกันสรุป 
  ตามหัวข้อ 
- ท าใบงาน 
- ท าแบบฝึกหัด 
- ท าแบบทดสอบ 

สอบกลางภาค 2 
11-17 โครงสร้างข้อมูล

ในภาษาซี 
1. ตัวแปรอาร์เรย์ (Array)  
2. พอยน์เตอร์ (Pointer) 
3. การจัดการข้อมูลสตริง 
(Manipulating Strings)  
4. ข้อมูลชนิดโครงสร้าง 
(Structuring Data) 
 
 

- นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาและ
แสดงความคิดเห็นความรู้ตามหัวข้อ 
จากนั้นครูสาธิตวิธีการพัฒนา
โปรแกรมและให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ
ตามหัวข้อ  
1. ตัวแปรอาร์เรย์ (Array)  
2. พอยน์เตอร์ (Pointer) 
3. การจัดการข้อมูลสตริง 
(Manipulating Strings)  
4. ข้อมูลชนิดโครงสร้าง 
(Structuring Data) 
- ศึกษาหาความรู้จาก 
1. สื่อการสอน  
2. หนังสือเรียน  
- สืบค้นความรู้เพ่ิมเติมจากแหล่ง

14 



4 
 

สัปดาห์
ที ่

หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

(โดยสังเขป) 
จ านวน 
คาบ 

เรียนรู้ 
  อินเทอร์เน็ต 
- นักเรียนช่วยกัน 
1. พัฒนาอัลกอริทึม 
2. พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ตามที่ใบงานก าหนด 
- ร่วมกันสรุป 
  ตามหัวข้อ 
- ท าใบงาน 
- ท าแบบฝึกหัด 
- ท าแบบทดสอบ 

18-19 การสร้าง
แฟ้มข้อมูลและ
การประยุกต์ใช้
ภาษาซี 

1. การประมวลผล
แฟ้มข้อมูล (File 
Processing) 
2. การพัฒนาโปรแกรม
ขนาดเล็ก 
 

- นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาและ
แสดงความคิดเห็นความรู้ตามหัวข้อ 
จากนั้นครูสาธิตวิธีการพัฒนา
โปรแกรมและให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ
ตามหัวข้อ  
1. การประมวลผลแฟ้มข้อมูล (File 
Processing) 
2. การพัฒนาโปรแกรมขนาดเล็ก 
- ศึกษาหาความรู้จาก 
1. สื่อการสอน  
2. หนังสือเรียน  
- สืบค้นความรู้เพ่ิมเติมจากแหล่ง
เรียนรู้ 
  อินเทอร์เน็ต 
- นักเรียนช่วยกัน 
1. พัฒนาอัลกอริทึม 
2. พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ตามที่ใบงานก าหนด 
- ร่วมกันสรุป 
  ตามหัวข้อ 
- ท าใบงาน 
- ท าแบบฝึกหัด 
- ท าแบบทดสอบ 

4 

สอบปลายภาค 2 
รวมทั้งภาคเรียน 20 
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15. การวัดและประเมินผล (100 คะแนน) 

คะแนนเก็บระหว่างภาคเรียน 80 คะแนน  และคะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน รวม 100 คะแนน 
คะแนนเก็บระหว่างภาค 80 คะแนน  ดังนี้ 

 1. สอบเก็บคะแนนก่อนสอบกลางภาคเรียน    30 คะแนน 
  - ผลการเรียนรู้ ข้อ 1      10 คะแนน 
  - ผลการเรียนรู้ ข้อ 2      10 คะแนน 
  - ผลการเรียนรู้ ข้อ 3      10 คะแนน 
 2. สอบกลางภาคเรียน       20 คะแนน 
  - ผลการเรียนรู้ ข้อ 4 (สอบปฏิบัติและสอบข้อสอบปรนัย)  20 คะแนน 
 3. สอบเก็บคะแนนหลังสอบกลางภาคเรียน    30 คะแนน 
  - ผลการเรียนรู้ ข้อ 5        20 คะแนน 
  - ผลการเรียนรู้ ข้อ 6      10 คะแนน 

คะแนนสอบปลายภาคเรียน  20 คะแนน  ดังนี้ 
  - สอบผลการเรียนรู้ ข้อ 7 (สอบปฏิบัติและสอบข้อสอบปรนัย) 20 คะแนน 

รวมคะแนนตลอดปลายภาคเรียน      100 คะแนน 
 
16. แหล่งการเรียนรู้ 
 1) จาการฟังค าบรรยาย 
 2) ศึกษาจากสื่อการสอนที่ครูพัฒนาขึ้นเอง 
 2) ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากอินเทอร์เน็ต หนังสือ และคู่มือต่างๆ 
 
 

ลงชื่อ ………………………………………………………ผู้จัดท า 
(นายชาลี วงษ์รักษ์) 

 ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 
                  
 
ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ ………………………………………….. 
(นางจงรัก  เทศนา) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
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ความเห็นของรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ ………………………………………….. 
(นางวชิราภรณ์ รัตนะวงศ์ไชย) 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม 
 

 
ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ ………………………………………….. 
(นายจิณณาวัฒน์ โคมบัว) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม 


