
 

 

แบบบันทึกหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องโครงงานคอมพิวเตอร ์

รหัสวิชา ง32211 ชื่อวิชาภาษาซีและอัลกอริทึม         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5        ภาคเรียนที ่1            เวลา 4 ชั่วโมง 
ผู้สอน นายณฐัพล  บัวอุไร      โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ล าลูกกา 
 
ผลการเรียนรู้ 

ข้อที่ 7. พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์โดยการเขียนโปรแกรมภาษาซีได ้

 
สาระส าคัญ 
 การคิดค้นและพัฒนางานด้านคอมพิวเตอร์เป็นปัจจัยหลักในการส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศในด้าน
ต่างๆ โดยมีโครงงานคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือส าคัญในการท างาน โครงงานคอมพิวเตอร์มีความหมาย 
ความส าคัญ ประเภท และตัวอย่างต่างๆ ซึ่งนักเรียนจะได้ศึกษาในหน่วยการเรียนรู้น้ี 
 
สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 

1. จัดท าโครงงานคอมพิวเตอร์ 

2. การจัดท ารปูเล่มรายงาน 

3. การน าเสนอและจัดส่งโครงการ  
4. ท าโครงการคอมพิวเตอร ์

ทักษะ/กระบวนการ 
  1. การอธิบาย 
  2. พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร ์

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งมั่นในการท างาน 

 



 

 

การวัดและประเมินผล 
 การประเมินผลก่อนเรียน 

- สอบถามความรู้เกี่ยวกับการท าโครงการ 
 การประเมินผลระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

- สอบถามองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียน 
- สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

 การประเมินผลหลังเรียน 
- สอบถามองค์ความรู้ที่ได้หลังเรียน 
- ประเมินทักษะ/กระบวนการใช้เทคโนโลย ี

 การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
- ประเมินช้ินงาน 
 

การประเมินผลรวบยอด 
 ชิ้นงาน ได้แก่ โครงงานคอมพิวเตอร ์

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
ละบรรทดัไม่
ถูกต้อง และไมจ่ัด
จัดรูปแบบค าสั่งให้
สามารถเข้าใจได้
ง่าย 

2. การใช้ตัวแปร ใช้ตัวแปรในการ
เขียนโปรแกรมได้
อย่างถูกต้อง 
เหมาะสมกับคา่ที่
รับเข้ามาใน

ใช้ตัวแปรในการ
เขียนโปรแกรมได้
อย่างถูกต้อง แต่ยัง
ขาดความเหมาะสม 
เช่น มีตัวเลข

ใช้ตัวแปรในการ
เขียนโปรแกรมไม่
ถูกต้อง แต่
โปรแกรมยัง
สามารถท างานได้ 

ใช้ตัวแปรในการ
เขียนโปรแกรมไม่
ถูกต้อง โปรแกรม
ท างานผิดพลาด 



 

 

ประเดน็การ
ประเมนิ 

ระดับคณุภาพ 
ดีเยี่ยม ดี พอใช ้ ควรปรับปรุง 

โปรแกรม ทศนิยมแต่ประกาศ
ตัวแปรเป็นตัวเลข
จ านวนเต็ม 

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 

มาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

การประเมินผล 
(ชิ้นงาน/ภาระงาน) 

กิจกรรมการเรียนรู ้
สื่อการเรียนรู้/ 
แหล่งเรียนรู ้

1 
(2 ชั่วโมง) 

ข้อที่ 7. พัฒนาโครงงาน
คอมพิวเตอร์โดยการเขียน
โปรแกรมภาษาซีได ้

1. สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 

กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน 
1. นักเรียนแต่ละคนอธิบายว่าตนเองเคยท าโครงงานอะไรมา
บ้าง หรือเคยท าโครงงานคอมพิวเตอร์มาบ้างหรือไม ่
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู ้
1. ครูอธิบายความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์ 
องค์ประกอบของการจัดท าโครงการคอมพิวเตอร์ ประเภท
ของโครงงานคอมพิวเตอร์ 
2. นักเรียนศึกษาเน้ือหาเพ่ิมเติมจากหนังสือเรียน 
3. ครูยกตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนทุกคนดู
เป็นตัวอย่าง 
4. ครูอธิบายวิธีการเขียนการน าเสนอโครงงาน 
5. นักเรียนแบง่กลุ่มๆ ละ 3 คน โดยแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูล
จากอินเทอร์เน็ต และร่วมมอืกันในกลุ่มเพือ่คิดโครงงาน
คอมพิวเตอร์ที่ต้องการท า 
6. แต่ละกลุ่มน าเสนอช่ือโครงการและแนวคดิเบ้ืองต้นที่หน้า
ชั้นเรียน 
7. หากโครงงานใดครูอนุญาตให้ด าเนินการได้ ให้นักเรียนแต่

1. PowerPoint เรื่อง
โครงงานคอมพิวเตอร์ 
2. ตัวอย่างโครงงาน
คอมพิวเตอร์ 
3. โปรแกรม Dev-
C++ 



 

 

ครั้งที่/
เวลา 

มาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

การประเมินผล 
(ชิ้นงาน/ภาระงาน) 

กิจกรรมการเรียนรู ้
สื่อการเรียนรู้/ 
แหล่งเรียนรู ้

ละกลุ่มเขียนรายงานน าเสนอโครงงานตามแบบฟอร์มที่
ก าหนด โดยน าส่งในการเรียนในชั่วโมงต่อไป  
กิจกรรมสรุปการเรยีนรู ้
1. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับการจัดท าโครงงาน
คอมพิวเตอร์ 

2 
(2 ชั่วโมง) 

ข้อที่ 7. พัฒนาโครงงาน
คอมพิวเตอร์โดยการเขียน
โปรแกรมภาษาซีได ้

1. สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน 
1. นักเรียนสง่โครงร่างการท าโครงงาน 
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู ้
1. ครูให้เวลานักเรียนท าโครงงาน โดยในระหว่างนี้หาก
นักเรียนมปัีญหา ข้อสงสัย สามารถสอบถามครูผู้สอนได้ทนัที 
2. นักเรียนแตล่ะกลุ่มน าเสนอโครงงานของตนเอง 
กิจกรรมสรุปการเรยีนรู ้
1. นักเรียนท ารายงานสรุปการท าโครงงานของตนเอง 
2. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการท า
โครงงาน ปัญหา ข้อเสนอแนะจากการท าโครงงานในครั้งน้ี 
3. ครูสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับการท าโครงงานให้นักเรียนทุก
คนเข้าใจอีกครัง้ 

1. PowerPoint เรื่อง
โครงงานคอมพิวเตอร์ 
2. ตัวอย่างโครงงาน
คอมพิวเตอร์ 
3. โปรแกรม Dev-
C++ 



 

 

 สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้
 สื่อการเรียนรู ้

- โปรแกรม Dev-C++ 
- ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร ์
- PowerPoint เรื่องโครงงานคอมพิวเตอร์ 

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


