
 

 

แบบบันทึกหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องการเขียนโปรแกรมแบบฟังก์ชัน 

รหัสวิชา ง32211 ชื่อวิชาภาษาซีและอัลกอริทึม         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5        ภาคเรียนที ่1            เวลา 8 ชั่วโมง 
ผู้สอน นายณฐัพล  บัวอุไร      โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ล าลูกกา 
 
ผลการเรียนรู้ 

ข้อที่ 6. เขียนโปรแกรมโดยใช้ฟังก์ชันพ้ืนฐานได ้

 
สาระส าคัญ 
 การเขียนโปรแกรมขนาดใหญ่หรือโปรแกรมที่มีการท างานหลายฟังก์ชัน ควรเขียนโปรแกรมใน
ลักษณะแยกฟังก์ชันการท างานออกจากฟังก์ชันหลัก เพื่อให้ง่ายต่อการพัฒนาโปรแกรม การตรวจสอบและ
แก้ไขโปรแกรมในภายหลัง  
 
สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 

1. การเขียนโปรแกรมแบบฟังก์ชัน 

ทักษะ/กระบวนการ 
 1. การอธิบาย 
 2. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3. การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

2. ความสามารถในการคิด 

3. ความสามารถในการแก้ปญัหา 

คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค ์

1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งมั่นในการท างาน 

 
 
 



 

 

การวัดและประเมินผล 
 การประเมินผลก่อนเรียน 

- สอบถามความรูเ้กี่ยวกับการเขียนโปรแกรมแบบฟังก์ชัน 
 การประเมินผลระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

- ใบงานที่ 1 เรื่องฟังก์ชันแสดงข้อความ 
- ใบงานที่ 2 เรื่องฟังก์ชันบวก ลบ คูณ หาร 
- ใบงานที่ 3 เรื่องฟังก์ชันเมนูบวก ลบ คูณ หาร 
- สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 การประเมินผลหลังเรียน 
- เขียนโปรแกรมสูตรคูณ 

 การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
- โปรแกรมสูตรคูณ 
 

การประเมินผลรวบยอด 
 ชิ้นงาน ได้แก่ เขียนโปรแกรมฟังก์ชันแสดงข้อความ, ฟังก์ชันบวก ลบ คูณ หาร, ฟังก์ชันเมนูบวก ลบ 
คูณ หาร 

ภาระงาน ได้แก ่ - 
 เกณฑ์การประเมิน 

ประเดน็การ
ประเมนิ 

ระดับคณุภาพ 
ดีเยี่ยม ดี พอใช ้ ควรปรับปรุง 

1. โครงสร้าง
โปรแกรม 

เขียนโปรแกรม
ถูกต้องตามรูปแบบ
โครงสร้างโปรแกรม 
เรียงล าดับค าสั่งแต่
ละบรรทัดได้อย่าง
ถูกต้อง จัดรูปแบบ
ค าสั่งให้สามารถ
เข้าใจได้ง่าย 

เขียนโปรแกรม
ถูกต้องตามรูปแบบ
โครงสร้างโปรแกรม 
เรียงล าดับค าสั่งแต่
ละบรรทัดได้อย่าง
ถูกต้อง แต่ไม่
จัดรูปแบบค าสั่งให้
สามารถเข้าใจได้
ง่าย 

เขียนโปรแกรม
ถูกต้องตามรูปแบบ
โครงสร้างโปรแกรม 
ไม่เรียงล าดับค าสั่ง
แต่ละบรรทัดได้
อย่างถูกต้อง และ
ไม่จัดจัดรูปแบบ
ค าสั่งให้สามารถ
เข้าใจได้ง่าย 

เขียนโปรแกรมไม่
ถูกต้องตามรูปแบบ
โครงสร้างโปรแกรม 
เรียงล าดับค าสั่งแต่
ละบรรทัดไม่
ถูกต้อง และไมจ่ัด
จัดรูปแบบค าสั่งให้
สามารถเข้าใจได้
ง่าย 

2. การใช้ตัวแปร ใช้ตัวแปรในการ
เขียนโปรแกรมได้
อย่างถูกต้อง 

ใช้ตัวแปรในการ
เขียนโปรแกรมได้
อย่างถูกต้อง แต่ยัง

ใช้ตัวแปรในการ
เขียนโปรแกรมไม่
ถูกต้อง แต่

ใช้ตัวแปรในการ
เขียนโปรแกรมไม่
ถูกต้อง โปรแกรม



 

 

ประเดน็การ
ประเมนิ 

ระดับคณุภาพ 
ดีเยี่ยม ดี พอใช ้ ควรปรับปรุง 

เหมาะสมกับคา่ที่
รับเข้ามาใน
โปรแกรม 

ขาดความเหมาะสม 
เช่น มีตัวเลข
ทศนิยมแต่ประกาศ
ตัวแปรเป็นตัวเลข
จ านวนเต็ม 

โปรแกรมยัง
สามารถท างานได้ 

ท างานผิดพลาด 

3. การใช้ฟังก์ชัน
หรือค าสั่ง 

สามารถใช้ค าสัง่
หรือฟังก์ชันในการ
เขียนโปรแกรมได้
อย่างถูกต้อง 
เหมาะสมตาม
รูปแบบที่ก าหนด 

สามารถใช้ค าสัง่
หรือฟังก์ชันในการ
เขียนโปรแกรมได้
อย่างถูกต้อง 

สามารถใช้ค าสัง่
หรือฟังก์ชันในการ
เขียนโปรแกรมได้ 
แต่ไม่เหมาะสมตาม
รูปแบบที่ก าหนด 

ไม่สามารถใช้ค าสั่ง
หรือฟังก์ชันในการ
เขียนโปรแกรมได้
อย่างถูกต้อง 
เหมาะสมตาม
รูปแบบที่ก าหนด 

4. การแสดง
ผลลัพธ ์

ผลลัพธ์ที่ได้จากการ
ท างานของ
โปรแกรมมีความ
ถูกต้อง ตรงตามที่
ก าหนดไว้ 

โปรแกรมแสดง
ผลลัพธ์ได้อย่าง
ถูกต้องน้อยกว่า 
80% 

โปรแกรมแสดง
ผลลัพธ์ได้ถูกต้อง
น้อยกว่า 60% 

โปรแกรมแสดง
ผลลัพธ์ไม่ถูกตอ้ง 

5. การใช้ฟังก์ชัน
หรือค าสั่งที่ก าหนด 

สามารถใช้ฟังก์ชัน
หรือค าสั่งได้
เหมาะสมกับโจทย์
หรือโปรแกรมที่
ก าหนดให้ 

สามารถใช้ฟังก์ชัน
หรือค าสั่งได ้

สามารถใช้ฟังก์ชัน
หรือค าสั่งได้ แต่
โปรแกรมยังท างาน
ผิดพลาด 

ไม่สามารถใช้
ฟังก์ชันหรือค าสั่งได้
เหมาะสมกับโจทย์
หรือโปรแกรมที่
ก าหนดให้ 

 

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 6. เขียนโปรแกรมโดย
ใช้ฟังก์ชันพ้ืนฐานได ้

1. สอบถามความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเขียนโปรแกรมแบบฟังก์ชัน 
2. ใบงานที่ 1 เรื่องฟังก์ชันแสดง
ข้อความ 
3. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 

กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
1. นักเรียนทบทวนการใช้ฟังก์ชัน For ร่วมกับครูผู้สอน 
2. นักเรียนศึกษาตัวอย่างโปรแกรมฟังก์ชันแสดงข้อมูล 
3. นักเรียนร่วมกันตอบค าถามว่าโปรแกรมนี้ท างานอย่างไร  
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู ้
1. ครูอธิบายการเขียนโปรแกรมแบบฟังก์ชัน โดยอธิบาย
หลักการใช้พื้นฐาน 
2. นักเรียนศึกษาใบความรูท้ี่ 1 เรื่องการเขียนโปรแกรมแบบ
ฟังก์ชัน เพิ่มเติม 
3. ครูให้นักเรียนเปิดโปรแกรม Dev-C++ และอธิบายวิธีใช้
งานเบื้องต้น 
4. ครูอธิบายวิธีการการเขียนโปรแกรมแบบฟังก์ชันในการ
แสดงข้อความ โดยให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติตามและเขียน
เป็นโปรแกรมไปพร้อมๆ กับครูด้วยโปรแกรม Dev-C++ 
5. ครูอธิบายฟังก์ชันการท างานของโปรแกรมแต่ละบรรทัด 
6. นักเรียนทบทวนและร่วมกนัอธิบายหน้าที่และการท างาน
ของฟังก์ชันการท างานแต่ละบรรทัด 
7. นักเรียนทดสอบโปรแกรม 

1. ใบความรูท้ี ่1 เรื่อง
การเขียนโปรแกรม
แบบฟังก์ชัน 
2. ใบงานที่ 1 เรื่อง
ฟังก์ชันแสดงข้อความ 
3. ตัวอย่างโปรแกรม
ฟังก์ชันแสดงข้อมูล 
4. เว็บไซต์ 
www.nattapon.com 



 

 

ครั้งที่/
เวลา 

ผลการเรียนรู ้
การประเมินผล 

(ชิ้นงาน/ภาระงาน) 
กิจกรรมการเรียนรู ้

สื่อการเรียนรู้/ 
แหล่งเรียนรู ้

8. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามปัญหาข้อสงสัย 
9. นักเรียนท าใบงานที่ 1 เรื่องฟังก์ชันแสดงข้อความ 
กิจกรรมสรุปการเรียนรู ้
1. นักเรียนร่วมกันทบทวนและสรุปองค์ความรู้เก่ียวกับ
ฟังก์ชันแสดงข้อความ 
2. ครูแนะน าและเพิ่มเติมในประเด็นที่นักเรียนยังสรุปไม่
ครบถ้วน 

2 
(2 ชั่วโมง) 

ข้อที่ 6. เขียนโปรแกรมโดย
ใช้ฟังก์ชันพ้ืนฐานได้ 

1. สอบถามความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเขียนโปรแกรมแบบฟังก์ชัน 
2. ใบงานที่ 2 เรื่องฟังก์ชันบวก ลบ 
คูณ หาร 
3. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 

กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
1. นักเรียนทบทวนการเขียนโปรแกรมแบบฟังก์ชัน 
2. นักเรียนศึกษาตัวอย่างโปรแกรมฟังก์ชันบวก ลบ คูณ 
หาร โดยครูเปิดให้นักเรียนด ู
3. นักเรียนร่วมกันตอบค าถามว่าโปรแกรมนี้ท างานอย่างไร  
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู ้
1. ครูอธิบายฟังก์ชันบวก ลบ คูณ หาร โดยอธิบายหลักการ
เขียนฟังก์ชันเพื่อส่งคา่ระหว่างฟังก์ชัน 
2. นักเรียนศึกษาใบความรูท้ี่ 1 เรื่องการเขียนโปรแกรมแบบ
ฟังก์ชัน เพิ่มเติม 
3. ครูให้นักเรียนเปิดโปรแกรม Dev-C++ และอธิบายวิธีใช้
งานเบื้องต้น 

1. ใบความรูท้ี ่1 เรื่อง
การเขียนโปรแกรม
แบบฟังก์ชัน 
2. ใบงานที่  2 เรื่ อง
ฟังก์ชันบวก ลบ คูณ 
หาร 
3. ตัวอย่างโปรแกรม
ฟังก์ชันบวก ลบ คูณ 
หาร 
4. เว็บไซต์ 
www.nattapon.com 



 

 

ครั้งที่/
เวลา 

ผลการเรียนรู ้
การประเมินผล 

(ชิ้นงาน/ภาระงาน) 
กิจกรรมการเรียนรู ้

สื่อการเรียนรู้/ 
แหล่งเรียนรู ้

4. ครูอธิบายฟังก์ชันบวก ลบ คูณ หาร โดยให้นักเรียนทุกคน
ปฏิบัติตามและเขียนเป็นโปรแกรมไปพร้อมๆ กับครูด้วย
โปรแกรม Dev-C++ 
5. ครูอธิบายฟังก์ชันการท างานของโปรแกรมแต่ละบรรทดั 
6. นักเรียนทบทวนและร่วมกนัอธิบายหน้าที่และการท างาน
ของฟังก์ชันการท างานแต่ละบรรทัด 
7. นักเรียนทดสอบโปรแกรม 
8. ครูเปิดโอกาสใหนั้กเรียนสอบถามปัญหาข้อสงสัย 
9. นักเรียนท าใบงานที่ 2 เรื่องฟังก์ชันบวก ลบ คูณ หาร 
และส่งงานภายในคาบเรียนก่อนหมดเวลา 
กิจกรรมสรุปการเรียนรู ้
1. นักเรียนร่วมกันทบทวนและสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ฟังก์ชันบวก ลบ คูณ หาร 
2. ครูแนะน าและเพิ่มเติมในประเด็นที่นักเรียนยังสรุปไม่
ครบถ้วน 

3 
(2 ชั่วโมง) 

ข้อที่ 6. เขียนโปรแกรมโดย
ใช้ฟังก์ชันพ้ืนฐานได้ 

1. สอบถามความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเขียนโปรแกรมแบบฟังก์ชัน 
2. ใบงานที่ 3 เรื่องฟังก์ชันเมนูบวก 
ลบ คูณ หาร 

กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
1. นักเรียนทบทวนตัวอย่างโปรแกรมฟังก์ชันบวก ลบ คูณ 
หาร ร่วมกับครูผู้สอน 
2. นักเรียนศึกษาโปรแกรมฟงัก์ชันเมนูบวก ลบ คูณ หาร 

1. ใบความรูท้ี ่1 เรื่อง
การเขียนโปรแกรม
แบบฟังก์ชัน 
2. ใบงานที่ 3 เรื่อง



 

 

ครั้งที่/
เวลา 

ผลการเรียนรู ้
การประเมินผล 

(ชิ้นงาน/ภาระงาน) 
กิจกรรมการเรียนรู ้

สื่อการเรียนรู้/ 
แหล่งเรียนรู ้

3. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 

โดยครูเปิดให้นักเรียนด ู
3. นักเรียนร่วมกันตอบค าถามว่าโปรแกรมนี้ท างานอย่างไร  
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู ้
1. ครูอธิบายการท างานของฟังก์ชันเมนูบวก ลบ คณู หาร 
2. นักเรียนศึกษาใบความรูท้ี่ 1 เรื่องการเขียนโปรแกรมแบบ
ฟังก์ชันเพิ่มเติม 
3. ครูให้นักเรียนเปิดโปรแกรม Dev-C++ และอธิบายวิธีใช้
งานเบื้องต้น 
4. ครูอธิบายวิธีการเขียนโปรแกรมฟังก์ชันเมนูบวก ลบ คณู 
หาร โดยให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติตามและเขียนเป็น
โปรแกรมไปพร้อมๆ กับครูด้วยโปรแกรม Dev-C++ 
5. ครูอธิบายฟังก์ชันการท างานของโปรแกรมแต่ละบรรทดั 
6. นักเรียนทบทวนและร่วมกนัอธิบายหน้าที่และการท างาน
ของฟังก์ชันการท างานแต่ละบรรทัด 
7. นักเรียนทดสอบโปรแกรม 
8. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามปัญหาข้อสงสัย 
9. นักเรียนท าใบงานที่ 3 เรื่องฟังก์ชันเมนูบวก ลบ คูณ หาร 
และส่งภายในคาบเรียน 
กิจกรรมสรุปการเรียนรู ้

ฟังก์ชันเมนูบวก ลบ 
คูณ หาร 
3. โปรแกรมฟังก์ชัน
เมนูบวก ลบ คูณ หาร 
4. เว็บไซต์ 
www.nattapon.com 



 

 

ครั้งที่/
เวลา 

ผลการเรียนรู ้
การประเมินผล 

(ชิ้นงาน/ภาระงาน) 
กิจกรรมการเรียนรู ้

สื่อการเรียนรู้/ 
แหล่งเรียนรู ้

1. นักเรียนร่วมกันทบทวนและสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ฟังก์ชันเมนูบวก ลบ คณู หาร 
2. ครูแนะน าและเพิ่มเติมในประเด็นที่นักเรียนยังสรุปไม่
ครบถ้วน 

4 
(2 ชั่วโมง) 

ข้อที่ 6. เขียนโปรแกรมโดย
ใช้ฟังก์ชันพ้ืนฐานได้ 

1. สอบถามความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเขียนโปรแกรมแบบฟังก์ชัน 
2. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
1. นักเรียนทบทวนวิธีการเขียนโปรแกรมแบบฟังก์ชันใน
รูปแบบต่างๆ 
2. ครูสรุปทบทวนให้นักเรียนทุกคนฟังอีกครั้ง 
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู ้
1. นักเรียนเขียนโปรแกรมโดยใช้ฟังก์ชันตามข้อก าหนดที่ครู
ก าหนดให้ 
2. ครูให้นักเรียนท างานนี้เป็นเวลา 60 นาที พร้อมกับเตรียม
น าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
3. ครูคัดเลือกผลงานดีเด่นจ านวน 10 ผลงาน และให้
นักเรียนเจ้าของผลงานออกมาน าเสนอผลงานของตนเองท่ี
หน้าช้ันเรียน 
4. ครูและนักเรียนร่วมกันซักถามปัญหาข้อสงสัยและร่วมกัน
วิพากษ์วิจารณ์ผลงาน พร้อมกับให้ค าแนะน าในการพัฒนา
ปรับปรุง 

1. ใบความรูท้ี ่1 เรื่อง
การเขียนโปรแกรม
แบบฟังก์ชัน 
 



 

 

ครั้งที่/
เวลา 

ผลการเรียนรู ้
การประเมินผล 

(ชิ้นงาน/ภาระงาน) 
กิจกรรมการเรียนรู ้

สื่อการเรียนรู้/ 
แหล่งเรียนรู ้

กิจกรรมสรุปการเรียนรู ้
1. นักเรียนร่วมกันทบทวนและสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
เขียนโปรแกรมแบบฟังก์ชัน 
2. ครูแนะน าและเพิ่มเติมในประเด็นที่นักเรียนยังสรุปไม่
ครบถ้วน 



 

 

 สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้
 สื่อการเรียนรู ้

- โปรแกรม Dev-C++ 
- ตัวอย่างโปรแกรมฟังก์ชันแสดงข้อมูล 
- ตัวอย่างโปรแกรมฟังก์ชันบวก ลบ คูณ หาร 
- ตัวอย่างโปรแกรมฟังก์ชันเมนูบวก ลบ คูณ หาร 
- ใบความรูท้ี่ 1 เรื่องการเขียนโปรแกรมแบบฟังก์ชัน 

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


