
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี     รายวิชา ง32211       ภาษาซีและอลักอริทึม 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องการเขียนโปรแกรมแบบฟังกช์ัน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                         เวลา 2 ชั่วโมง 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ล าลูกกา           ครูผู้สอน ณัฐพล บัวอุไร 
 
 สาระส าคัญ 

การเขียนโปรแกรมขนาดใหญ่หรือโปรแกรมที่มีการท างานหลายฟังก์ชัน ควรเขียนโปรแกรมใน
ลักษณะแยกฟังก์ชันการท างานออกจากฟังก์ชันหลัก เพื่อให้ง่ายต่อการพัฒนาโปรแกรม การตรวจสอบ
และแก้ไขโปรแกรมในภายหลัง 

 
 ผลการเรียนรู้ 

ข้อที่ 6. เขียนโปรแกรมโดยใช้ฟังก์ชันพ้ืนฐานได ้
 

 จุดประสงค์ปลายทาง เขียนโปรแกรมเพื่อท างานแบบฟังก์ชันได้ 
จุดประสงค์น าทาง 

  1. อธิบายวิธีการท างานของโปรแกรมแบบฟังก์ชัน 
 2. โปรแกรมแบบฟังก์ชันได้ 

 
 สาระการเรียนรู้ 

1. ความรู้ 
1. การเขียนโปรแกรมแบบฟังก์ชัน 

2. ทักษะ/กระบวนการ 

 1. การอธิบาย 
 2. การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
3. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

2. ความสามารถในการคิด 

3. ความสามารถในการแก้ปญัหา 

4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้ 



 

 

3. มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 สื่อการเรียนรู้ 

   1. ใบความรูท้ี ่1 เรื่องการเขียนโปรแกรมแบบฟังก์ชัน 
   2. ใบงานที่ 3 เรื่องฟังก์ชันเมนูบวก ลบ คูณ หาร 
   3. โปรแกรมฟังก์ชันเมนูบวก ลบ คณู หาร 
   4. เว็บไซต์ www.nattapon.com 
 
 กระบวนการจดัการเรียนการสอน 

  กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน 
    1. นักเรียนทบทวนตัวอย่างโปรแกรมฟังก์ชันบวก ลบ คูณ หาร ร่วมกับครูผู้สอน 
    2. นักเรียนศึกษาโปรแกรมฟงัก์ชันเมนูบวก ลบ คูณ หาร โดยครูเปิดให้นักเรียนดู 
    3. นักเรียนร่วมกันตอบค าถามว่าโปรแกรมนี้ท างานอย่างไร  
 
  กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู ้
    1. ครูอธิบายการท างานของฟังก์ชันเมนูบวก ลบ คณู หาร 
    2. นักเรียนศึกษาใบความรูท้ี่ 1 เรื่องการเขียนโปรแกรมแบบฟังก์ชันเพิ่มเติม 
    3. ครูให้นักเรียนเปิดโปรแกรม Dev-C++ และอธิบายวิธีใช้งานเบ้ืองต้น 

 4. ครูอธิบายวิธีการเขียนโปรแกรมฟังก์ชันเมนูบวก ลบ คูณ หาร โดยให้นักเรียนทุก
คนปฏิบัติตามและเขียนเป็นโปรแกรมไปพรอ้มๆ กับครูด้วยโปรแกรม Dev-C++ 

    5. ครูอธิบายฟังก์ชันการท างานของโปรแกรมแต่ละบรรทดั 
 6. นักเรียนทบทวนและร่วมกนัอธิบายหน้าที่และการท างานของฟังก์ชันการท างาน
แต่ละบรรทัด 

    7. นักเรียนทดสอบโปรแกรม 
    8. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามปัญหาข้อสงสัย 

 9. นักเรียนท าใบงานที่ 3 เรื่องฟังก์ชันเมนูบวก ลบ คูณ หาร และส่งภายในคาบ
เรียน 
 

  กิจกรรมสรุปการเรยีนรู ้
 1. นักเรียนร่วมกันทบทวนและสรุปองค์ความรู้เก่ียวกับฟังก์ชันเมนูบวก ลบ คณู 
หาร 
 2. ครูแนะน าและเพิ่มเติมในประเด็นที่นักเรียนยังสรุปไม่ครบถ้วน 
 



 

 

 การวัดและประเมินผล 
ด้านความรู ้ ด้านคณุธรรม จริยธรรม ด้านทักษะ/กระบวนการ 

1. สังเกตจากการถามการตอบ 
การอธิบาย และการน าเสนอ 
2. ตรวจใบงานที่ 3 เรื่องฟังก์ชัน
เมนูบวก ลบ คูณ หาร 
 
 

1. สังเกตจากพฤติกรรมที่
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย 
2. สังเกตความอดทน การรบัฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น การ
วิเคราะห์การวิจารณ์ผลงานของ
ผู้อื่นด้วยความมีเหตุผล 
3. สังเกตการณ์มีจิตสาธารณะ 
ดูแล ช่วยเหลอืเพ่ือน 

1. สังเกตจากพฤติกรรมการท างาน 
2. สังเกตทักษะการใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
3. สังเกตทักษะอธิบาย การสื่อสาร 
การถ่ายทอดข้อมูล 

 

 วิธีการวัดผล 
- ตรวจใบงานที่ 3 เรื่องฟังก์ชันเมนูบวก ลบ คูณ หาร 

 เครื่องมือวัดและประเมินผล   
- แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 
- ใบงานที่ 3 เรื่องฟังก์ชันเมนูบวก ลบ คูณ หาร 

 เกณฑ์การประเมินผล 
- สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 ได้คะแนนรวมมากกว่าร้อยละ 50 
- ใบงานที่ 3 เรื่องฟังก์ชันเมนูบวก ลบ คูณ หาร 
 ได้คะแนนรวมมากกว่าร้อยละ 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บันทึกหลังการสอน 
1. ผลการสอน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ปัญหา/อุปสรรค 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. แนวทางปรับปรุงการเรียนการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ลงชื่อ..................................................... 
                                                                                      (นายณัฐพล  บัวอุไร) 
                    (.........../............/.............) 
 
 



 

 

ความเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ..................................................... 

       (นางอนงค์ มีปัญญา) 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

                     (.........../............/.............) 
 
ความเห็นฝ่ายวิชาการ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ..................................................... 

                 (นางอรวรรณ วุฒิเวช) 
         รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

      (.........../............/.............) 
 

ความเห็นผู้อ านวยการโรงเรียน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ..................................................... 

                 (นายประสงค์  สุบรรณพงษ์) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ล าลูกกา 

      (.........../............/.............) 
 


