
 

 

แบบบันทึกหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องความรู้พื้นฐานโปรแกรมภาษาซี 

รหัสวิชา ง32211 ชื่อวิชาภาษาซีและอัลกอริทึม         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5        ภาคเรียนที ่1            เวลา 6 ชั่วโมง 
ผู้สอน นายณฐัพล  บัวอุไร      โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ล าลูกกา 
 
ผลการเรียนรู้ 

ข้อที่ 1. อธิบายโครงสร้างและการท างานของภาษาซีได ้
 ข้อที่ 2. ใช้ตัวแปรได้อย่างเหมาะสม 
 
สาระส าคัญ 
 ภาษาซีเป็นโปรแกรมที่มีความยืดหยุ่นและมีขีดความสามารถสูง โปรแกรมมีขนาดเล็กท างานได้เร็ว 
ลักษณะของภาษาจะอยู่ในรูปแบบของฟังก์ชัน โปรแกรมหนึ่งอาจประกอบด้วยฟังก์ชันเดียวหรือหลายฟังก์ชัน 
เมื่อเขียนโปรแกรมใหม่ก็อาจน าเอาฟังก์ชันอีกโปรแกรมหนึ่งมาใช้งานได้ ถ้าโปรแกรมทั้งสองมีการท างาน
บางส่วนเหมือนกัน โปรแกรมที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ระบบหนึ่ง ยังสามารถน าไปใช้กับคอมพิวเตอร์อีกระบบหนึ่ง
ได้ โดยอาจมีการแก้ไขเพียงเล็กน้อย ด้วยเหตุนี้โปรแกรมภาษาซีจึงได้รับความนิยมจากนักเขียนโปรแกรมเป็น
อย่างมาก  
 
สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 

1. โครงสร้างของโปรแกรมภาษาซี 

2. ตัวแปร ตัวคงที่ 

3. การแสดงผลและการรับคา่ 

4. การค านวณทางคณิตศาสตร ์

5. ตัวด าเนินการ  

ทักษะ/กระบวนการ 
 1. การอธิบาย 
 2. การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

2. ความสามารถในการคิด 



 

 

3. ความสามารถในการแก้ปญัหา 

คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค ์

1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งมั่นในการท างาน 

 
การวัดและประเมินผล 

 การประเมินผลก่อนเรียน 
- สอบถามความรู้พื้นฐานนักเรียนก่อนเรียน 

 การประเมินผลระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
- ใบงานที่ 1 ความรูพ้ื้นฐานเก่ียวกับภาษาซี 
- สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 การประเมินผลหลังเรียน 
- วาดแผนที่ความคิด (mind map) 

 การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
- ประเมินแผนที่ความคิด (mind map) 
 

การประเมินผลรวบยอด 
 ชิ้นงาน ได้แก ่ ประเมินแผนที่ความคิด (mind map) ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างการท างานของ
ภาษาซี 

ภาระงาน ได้แก ่ ท าใบงานที่ 1 
 เกณฑ์การประเมิน 

ประเดน็การ
ประเมนิ 

ระดับคณุภาพ 
ดีเยี่ยม ดี พอใช ้ ควรปรับปรุง 

1. ความครบถ้วน
ของเนื้อหาใน 
Mind Mapping 

วาดแผนภาพแสดง
ความเช่ือมโยงของ
เนื้อหาเรื่องระบบ
สารสนเทศได้
ครบถ้วน สมบรูณ์ 
มีการแบ่งหมวดหมู่
ของเนื้อหาตาม
หัวข้อได้ถูกต้อง 

วาดแผนภาพแสดง
ความเช่ือมโยงของ
เนื้อหาเรื่องระบบ
สารสนเทศได้เกือบ
ครบถ้วน มีการ
เขียนบรรยาย
เนื้อหาตาม
หมวดหมู่ และมี

วาดแผนภาพแสดง
ความเช่ือมโยงของ
เนื้อหาเรื่องระบบ
สารสนเทศได้
บางส่วน มีการแบ่ง
หมวดหมู่เน้ือหา 
และมีการบรรยาย
รายละเอียดบ้าง 

วาดแผนภาพแสดง
ความเช่ือมโยงของ
เนื้อหาเรื่องระบบ
สารสนเทศไม่ได ้



 

 

ประเดน็การ
ประเมนิ 

ระดับคณุภาพ 
ดีเยี่ยม ดี พอใช ้ ควรปรับปรุง 

เขียนรายละเอียด
ของเนื้อหาแต่ละ
ส่วนหรือแต่ละ
หัวข้อได้ชัดเจน 
กระชับ เข้าใจง่าย 

การบรรยายเนื้อหา
แต่ละหัวข้อชัดเจน 

2. ความคิด
สร้างสรรค์และ
ความสวยงามของ 
Mind Mapping 

ตกแต่ง Mind 
Mapping ได้
สวยงาม มีการใช้สี
ที่หลากหลาย มี
ความสมดุลในการ
วาดแผนภาพ และ
การบรรยายเนื้อหา 
ตกแต่งและเน้น
ข้อความ 
รายละเอียดได้
ชัดเจน มีการ
ตกแต่ง วาดรูป
เพิ่มเติม เพื่อให้เกิด
ความสวยงาม 

ตกแต่ง Mind 
Mapping ได้
สวยงาม มีการใช้สี
ที่หลากหลาย 
เนื้อหารายละเอียด
สามารถอ่านได้
ชัดเจน มีการวาด
รูปตกแต่งเพิ่มเติม 

ใช้สีตกแต่ง Mind 
Mapping วาด
แผนภาพได้สมดุล  

Mind Mapping 
ขาดความสวยงาม 
ไม่มีการใช้สีตกแต่ง 
เนื้อหาไม่ชัดเจน 

3. การอธิบาย
องค์ประกอบของ
ระบบสารสนเทศ 

สามารถอธิบาย
ความหมายของ
ระบบสารสนเทศ
และองค์ประกอบ
ของระบบ
สารสนเทศไดด้ี ไม่
ติดขัด สามารถ
อธิบายรายละเอียด
ปลีกย่อยของแต่ละ
หัวข้อย่อยได้
ละเอียดครบถ้วน 
และมีการ

สามารถอธิบาย
ความหมายของ
ระบบสารสนเทศ
และองค์ประกอบ
ของระบบ
สารสนเทศได้ 
สามารถอธิบาย
รายละเอียด
ปลีกย่อยของแต่ละ
หัวข้อย่อยได้ และมี
การยกตัวอย่าง 

สามารถอธิบาย
ความหมายของ
ระบบสารสนเทศ
และองค์ประกอบ
ของระบบ
สารสนเทศได้ 
สามารถอธิบาย
รายละเอียด
ปลีกย่อยของแต่ละ
หัวข้อย่อยได้ 

สามารถอธิบาย
องค์ประกอบของ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้ง
รายละเอียด หัวข้อ
ย่อยได้บ้าง 



 

 

ประเดน็การ
ประเมนิ 

ระดับคณุภาพ 
ดีเยี่ยม ดี พอใช ้ ควรปรับปรุง 

ยกตัวอย่างให้เห็น
ได้ชัดเจน 

4. การสมัคร 
Account ของ 
Wordpress, 
Facebook และ 
Twitter 

สามารถสมัคร
สมาชิกของ 
Wordpress, 
Facebook และ 
Twitter ได้ พร้อม
ทั้งส่ง URL ของ 
Account ดังกล่าว
ให้กับครูผู้สอนได้
อย่างถกูต้อง 
ภายในเวลาที่
ก าหนด 

สามารถสมัคร
สมาชิกของ 
Wordpress, 
Facebook และ 
Twitter ได้ พร้อม
ทั้งส่ง URL ของ 
Account ดังกล่าว
ให้กับครูผู้สอนได้
อย่างถูกต้อง แต่
ล่าช้ากว่าเวลาที่
ก าหนด 

สามารถสมัคร
สมาชิกของ 
Wordpress, 
Facebook และ 
Twitter ได้ แต่ยัง
ต้องให้เพื่อนหรือครู
ให้ค าปรึกษา พร้อม
ทั้งส่ง URL ของ 
Account ดังกล่าว
ให้กับครูผู้สอนได้
อย่างถูกต้อง 
ภายในเวลาที่
ก าหนด 

สามารถสมัคร
สมาชิกของ 
Wordpress, 
Facebook และ 
Twitter ได้ แต่ยัง
ต้องให้เพื่อนหรือครู
ให้ค าปรึกษา พร้อม
ทั้งส่ง URL ของ 
Account ดังกล่าว
ให้กับครูผู้สอนได้
อย่างถกูต้อง แต่
ล่าช้ากว่าเวลาที่
ก าหนด 

5. การแปลงเลข
ฐาน 

สามารถแปลงเลข
ฐานจากฐานสบิไป
เป็นเลขฐานอื่นๆ 
ได้ พร้อมทั้ง
สามารถแปลงเลข
ฐานจากฐานอ่ืนๆ 
ไปเป็นฐานสิบได ้

สามารถแปลงเลข
ฐานได้เป็นส่วนใหญ ่ 

สามารถแปลงเลข
ฐานได้บ้างเล็กน้อย 

ไม่สามารถแปลง
เลขฐานได ้

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคณุภาพ 
16-20 ดีมาก 
11-15 ดี 
6-10 พอใช ้

ต่ ากว่า 6 ปรับปรุง 
 



 

 

 กิจกรรมการเรียนรู ้
ครั้งที่/
เวลา 

ผลการเรียนรู ้
การประเมินผล 

(ชิ้นงาน/ภาระงาน) 
กิจกรรมการเรียนรู ้

สื่อการเรียนรู้/ 
แหล่งเรียนรู ้

1 
(2 ชั่วโมง) 

ข้อที่ 1. อธิบายโครงสร้าง
และการท างานของภาษาซี
ได ้
 

1. อธิบายโครงสร้างการท างานของ
ภาษาซี 
2. สอบถามความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเขียนโปรแกรม 
3. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 

กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
1. นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม 
อาชีพโปรแกรมเมอร์ และการพัฒนาโปรแกรม 
2. ครูแนะน าเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม หลักการ และ
ความเข้าใจพื้นฐาน 
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู ้
1. ครูแสดงตัวอย่างโปรแกรมที่พัฒนาด้วยภาษาซี ให้
นักเรียนทกุคนได้เรียนรู้และศึกษา โดยครูอธิบายขั้นตอนการ
ท างานของโปรแกรมแตล่ะขั้นตอนให้นักเรียนทุกคนเข้าใจ 
2. นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 1 เป็นเวลา 15 นาที เกี่ยวกับ
ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับภาษาซี 
3. ครูถามค าถามนักเรียน ใหน้ักเรียนตอบค าถามจากใบ
ความรู้ ได้แก ่
     - ภาษาซีคือภาษาระดับใด 
     - ผู้พัฒนาภาษาซีคือใคร 
     - ภาษาซีมีโครงสร้างการท างานอย่างไร 
     - โปรแกรมที่ใช้ในการเขยีนภาษาซี ได้แก่โปรแกรม
อะไรบ้าง 

1. ใบความรูท้ี ่1 เรื่อง
ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ
ภาษาซี 
2. ตัวอย่างโปรแกรมที่
พัฒนาด้วยภาษาซ ี
3. เว็บไซต์ 
www.nattapon.com 



 

 

ครั้งที่/
เวลา 

ผลการเรียนรู ้
การประเมินผล 

(ชิ้นงาน/ภาระงาน) 
กิจกรรมการเรียนรู ้

สื่อการเรียนรู้/ 
แหล่งเรียนรู ้

กิจกรรมสรุปการเรียนรู ้
1. นักเรียนร่วนกันสรุปความรู้เกี่ยวกับการท างานและ
โครงสร้างของภาษาซีอีกครั้ง 
2. ครูแนะน าและเพิ่มเติมในประเด็นที่นักเรียนยังสรุปไม่
ครบถ้วน 

2 
(2 ชั่วโมง) 

ข้อที่ 1. อธิบายโครงสร้าง
และการท างานของภาษาซี
ได ้
ข้อที่ 2. ใช้ตัวแปรได้อย่าง
เหมาะสม 
 

1. อธิบายตัวด าเนินการทาง
คณิตศาสตร ์
2. ใบงานที่ 1 เรื่องความรู้พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับภาษาซ ี
3. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 

กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
1. นักเรียนร่วมกันทบทวนความรู้เก่ียวกับโครงสร้างและ
หลักการท างานของภาษาซี 
2. นักเรียนศึกษาตัวอย่างโปรแกรมบวกเลข 
3. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการท างานของ
โปรแกรมบวกเลขและหลักการบวกเลข 
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู ้
1. ครูอธิบายหลักการบวกเลขโดยใช้ตัวแปรในการเก็บค่า
ตัวเลขให้นักเรยีนทุกคนฟัง 
2. ครูอธิบายความรู้เกี่ยวกับตัวแปรในภาษาซี หลักการใช้ตัว
แปร ชนิดของตัวแปร ให้นักเรียนทุกคนฟัง 
3. ครูยกตัวอย่างตัวแปรแต่ละชนิดให้นักเรียนได้ศึกษาและ
เห็นภาพชัดเจนขึ้น 
4. นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 1 เรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ

1. ใบความรูท้ี ่1 เรื่อง
ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ
ภาษาซี 
2. ตัวอย่างโปรแกรมที่
พัฒนาด้วยภาษาซ ี
3. เว็บไซต์ 
www.nattapon.com 



 

 

ครั้งที่/
เวลา 

ผลการเรียนรู ้
การประเมินผล 

(ชิ้นงาน/ภาระงาน) 
กิจกรรมการเรียนรู ้

สื่อการเรียนรู้/ 
แหล่งเรียนรู ้

ภาษาซี เพิ่มเติม 
5. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามปัญหาข้อสงสัย 
6. นักเรียนท าใบงานที่ 1 เรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาซี 
และส่งก่อนหมดเวลาเรียน 
กิจกรรมสรุปการเรียนรู ้
1. นักเรียนร่วนกันสรุปความรู้เกี่ยวกับตัวด าเนินการและตัว
แปรที่ใช้ในภาษาซ ี
2. ครูแนะน าและเพิ่มเติมในประเด็นที่นักเรียนยังสรุปไม่
ครบถ้วน 

3 
(2 ชั่วโมง) 

ข้อที่ 2. ใช้ตัวแปรได้อย่าง
เหมาะสม 
 

1. วาดแผนที่ความคิด (mind 
map) 
2. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
1. นักเรียนทบทวนองค์ความรู้เก่ียวกับความรู้พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับภาษาซีที่ได้เรียนมาทั้งสองสัปดาห ์
2. ครูแนะน าเพิ่มเติมและทบทวนในส่วนที่นกัเรียนยังสรุปไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน 
3. ครูแสดงตัวอย่างแผนที่ความคิดให้นักเรยีนดูเป็นอย่าง
อย่าง 
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู ้
1. ครูอธิบายหลักการวาดแผนที่ความคิดให้นักเรียนทุกคน
เข้าใจ พร้อมแสดงตัวอย่างประกอบอย่างชัดเจน 

1. ตัวอย่างแผนที่
ความคิด 



 

 

ครั้งที่/
เวลา 

ผลการเรียนรู ้
การประเมินผล 

(ชิ้นงาน/ภาระงาน) 
กิจกรรมการเรียนรู ้

สื่อการเรียนรู้/ 
แหล่งเรียนรู ้

2. ครูแจกกระดาษ A4 ให้นักเรียนทุกคนคนละ 1 แผน 
3. ครูมอบหมายให้นักเรียนทกุคนวาดแผนที่ความคิด
เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาซีที่นักเรียนได้เรียนมา
ทั้งหมด พร้อมตกแต่งให้สวยงาม 
4. นักเรียนส่งงานก่อนหมดเวลา 10 นาท ี
5. ครูคัดเลือกผลงานที่ดีเด่นและถูกต้องแสดงให้นักเรียนทุก
คนดูเป็นตัวอย่าง 
6. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามปัญหาข้อสงสัย 
กิจกรรมสรุปการเรียนรู ้
1. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการวาดแผนที่
ความคิด และความรู้ที่ได้จากการสรุปองค์ความรู้เป็นแผนที่
ความคิด 
2. ครูสรุปความรู้เพิ่มเติมในประเด็นที่นักเรียนยังสรุปไม่
ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง 



 

 

 สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้
 สื่อการเรียนรู ้

- โปรแกรม Dev-C++ 
- ตัวอย่างโปรแกรมที่พัฒนาด้วยภาษาซี 
- ตัวอย่างแผนที่ความคิด 
- ใบความรูท้ี่ 1 เรื่องความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับภาษาซี 

 แหล่งการเรียนรู้ 
- ห้องสมุด 
- แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
 www.nattapon.com 
 www.youtube.com 


