
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้ 

(Course Syllabus) 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบบัปรบัปรุง พุทธศกัราช 2560) 

โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 
 

1. ชื่อรายวิชา การโปรแกรมเบื้องต้น รหัสวิชา ว20251 
   จำนวนชั่วโมง 2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 40  ชั่วโมง / ภาคเรียน        จำนวนหน่วยกิต  1.0  หน่วยกิต 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
   ภาคเรียนที่  2              ปีการศึกษา  2565 
   ผู้สอน  นางสาวชาดา  ศักดิ์บุญญารัตน์ 
 

2. คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนและการเขียนโปรแกรมสั่งงานคอมพิวเตอร์   

การใช้คำสั่งพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม การกำหนดและใช้งานตัวแปรในการเขียนโปรแกรม การใช้คำสั่ง
โครงสร้างควบคุมในการเขียนโปรแกรม  การสร้างและเรียกใช้กระบวนความการเขียนโปรแกรม 

โดยใช้กระบวนการ อธิบาย ปฏิบัติ การใช้คอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรม และการใช้งานโปรแกรม
ตามโครงสร้างของโปรแกรมภาษาซี 

เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ มีนิสัยที่ใฝ่เรียนรู้ มีวินัย มุ่งมั่นในการทำงาน รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสาธารณะ รักความเป็นไทย ดำรงชีวิตด้วยความพอเพียงและใช้ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า และมีสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตร 
 

3. ผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
1. อธิบายองคประกอบคอมพิวเตอร์ 
2. อธิบายขั้นตอนและเขียนโปรแกรมสั่งงานคอมพิวเตอร์ 
3. ใช้คำสั่งพ้ืนฐานในการเขียนโปรแกรม 
4. กำหนดและใช้งานตัวแปรในการเขียนโปรแกรม 
5. ใช้คำสั่งโครงสร้างควบคุมในการเขียนโปรแกรม 
6. สร้างและเรียกใช้กระบวนความการเขียนโปรแกรม 
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้  
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4. กำหนดการจัดการเรียนรู้ 
 

สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน สื่อการเรียนรู้ 
1 1 พ.ย. – 4 พ.ย. 2565 ความเป็นมาของการใช้คอมพิวเตอร์ 

(สอนชดเชยวันจันทร์ของสัปดาห์ที่ 1 วันที่ 31 พ.ย 
2565 โดยมอบหมายใบกิจกรรม เรื่อง ความเป็นมา
ของการใช้คอมพิวเตอร์ สอนผ่าน Line ,Google 
Classroom) 

สื่อนำเสนอ,ใบความรู ้

2 7 พ.ย. – 11 พ.ย. 2565 ระบบคอมพิวเตอร์และการประมวลผล สื่อนำเสนอ,ใบความรู ้
3 14 พ.ย. – 18 พ.ย. 2565 ประวัติและขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมภาษาซี สื่อนำเสนอ,ใบความรู ้
4 22 พ.ย. – 26 พ.ย. 2565 การเขียนอัลกอริทึมแบบโฟลว์ชาร์ต สื่อนำเสนอ,ใบความรู ้
5   28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2565 โครงสร้างของโปรแกรมภาษาซี สื่อนำเสนอ,ใบความรู ้
6 5 ธ.ค. – 9 ธ.ค. 2565 โครงสร้างของโปรแกรมภาษาซี (สอนชดเชยวันหยุด 

ในวันที่ 5  ธ.ค 2565 โดยมอบหมายใบกิจกรรม เรื่อง 
โครงสร้างของโปรแกรมภาษาซี สอนผ่าน Line 
,Google Classroom) 

สื่อนำเสนอ,ใบความรู ้

7 12 ธ.ค. – 16 ธ.ค. 2565 ตัวแปรและชนิดของตัวแปร (สอนชดเชยวันหยุด ใน
วันที่ 12  ธ.ค 2565 โดยมอบหมายใบกิจกรรม เรื่อง 
ตัวแปรและชนิดของตัวแปร สอนผ่าน Line ,Google 
Classroom)  

สื่อนำเสนอ,ใบความรู ้

8 19 ธ.ค. – 22 ธ.ค. 2565 
23 ธ.ค. 2565 

เครื่องหมายและตัวดำเนินการ สื่อนำเสนอ,ใบความรู ้

9 26 ธ.ค. – 29 ธ.ค. 2565 
30 ธ.ค. 2565 

สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565 
(สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่ 30  ธ.ค 2565 โดย
มอบหมายใบกิจกรรม เรื่อง คำสั่งแสดงผลออกทาง
หน้าจอ สอนผ่าน Line ,Google Classroom) 

 

10 2 ม.ค. – 6 ม.ค. 2566 
 

คำสั่งแสดงผลออกทางหน้าจอ 
รหัสรูปแบบการแสดงผลข้อมูล 
(สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่ 2 ม.ค 2566 โดย
มอบหมายใบกิจกรรม เรื่อง รหัสรูปแบบการแสดงผล
ข้อมูล สอนผ่าน Line ,Google Classroom) 

สื่อนำเสนอ,ใบความรู ้

11 9 ม.ค. – 13 ม.ค. 2566 คำสั่งรับข้อมูลจากคีย์บอร์ด 
รหัสรูปแบบการรับข้อมูล 

สื่อนำเสนอ,ใบความรู ้

12 16 ม.ค. – 20 ม.ค. 2566 คำสั่งเพ่ือการกำหนดเงื่อนไข (Conditional 
Statement) (สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่ 16 ม.ค 
2566 โดยมอบหมายใบกิจกรรม เรื่อง คำสั่งเพ่ือการ
กำหนดเงื่อนไข สอนผ่าน Line, Classroom) 
 

สื่อนำเสนอ,ใบความรู ้
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สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน สื่อการเรียนรู้ 
13 23 ม.ค. – 27 ม.ค. 2566 คำสั่งเพ่ือการกำหนดเงื่อนไข (Conditional 

Statement) 
สื่อนำเสนอ,ใบความรู ้

14   30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2566 - ศึกษาตัวอย่างการเขียนโปรแกรม สื่อนำเสนอ,ใบความรู ้
15 6 ก.พ. – 10 ก.พ. 2566 - ศึกษาตัวอย่างการเขียนโปรแกรม สื่อนำเสนอ,ใบความรู ้
16 13 ก.พ. – 17 ก.พ. 2566 - ศึกษาตัวอย่างการเขียนโปรแกรม สื่อนำเสนอ,ใบความรู ้
17 20 ก.พ. – 24 ก.พ. 2566 นำเสนอกผลงาน  
18   27 ก.พ. – 3 มี.ค. 2566 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565  
19 6 มี.ค. – 10 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาการโปรแกรมเบื้องต้น  

(ว20251) 
 

20 13 มี.ค. – 17 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาการโปรแกรมเบื้องต้น  
(ว20251) 

 

 
 

5. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
 5.1 คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
  สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค  80 : 20  คะแนน 

- คะแนนก่อนกลางภาค 30 คะแนน   
- คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
- คะแนนหลังกลางภาค  30 คะแนน   
- สอบปลายภาค  20 คะแนน 

รวม    100 คะแนน 
 

5.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม 30 คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

1. อธิบายองคประกอบ
คอมพิวเตอร์ 
 

รู้จักกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

5 - การตรวจคำตอบจาก
สมุดและใบงาน 
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จำนวน 10 ข้อ  

- Note Book 
- Projector 
- สื่อนำเสนอ, 
ใบความรู้ 

 
2. อธิบายขั้นตอนและเขียน
โปรแกรมสั่งงานคอมพิวเตอร์ 
3. ใช้คำสั่งพ้ืนฐานในการเขียน
โปรแกรม 
 

หลักการโปรแกรม
เบื้องต้น 

20 - การตรวจคำตอบจาก
สมุดและใบงาน 
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จำนวน 10 ข้อ 

- Note Book 
- Projector 
- สื่อนำเสนอ, 
ใบความรู้ 
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ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

4. กำหนดและใช้งานตัวแปรใน
การเขียนโปรแกรม 
 

ตัวแปรและ 
การดำเนินการ 

5 - การตรวจคำตอบจาก
สมุดและใบงาน 
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จำนวน 10 ข้อ 

- Note Book 
- Projector 
- สื่อนำเสนอ, 
ใบความรู้ 
 

 
5.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน (วันที่ 23 ธ.ค. – 29 ธ.ค. 2565)   

 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

1. อธิบายองคประกอบ
คอมพิวเตอร์ 
2. อธิบายขั้นตอนและเขียน
โปรแกรมสั่งงานคอมพิวเตอร์ 
3. ใช้คำสั่งพื้นฐานในการเขียน
โปรแกรม 
4. กำหนดและใช้งานตัวแปรใน
การเขียนโปรแกรม 

- รู้จักกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
- หลักการโปรแกรม
เบื้องต้น 
- ตัวแปรและ 
การดำเนินการ 

20 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ 
- แบบทดสอบปฏิบัติเขียนโปรแกรม 
จำนวน  1 ข้อ  

 
5.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 30 คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

3. ใช้คำสั่งพื้นฐานในการเขียน
โปรแกรม 

คำสั่งการแสดงผลและ
รับข้อมูล 

5 - การตรวจคำตอบจาก
สมุดและใบงาน 
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จำนวน 10 ข้อ  

- Note Book 
- Projector 
- สื่อนำเสนอ, 
ใบความรู้ 

 
5. ใช้คำสั่งโครงสร้างควบคุมใน
การเขียนโปรแกรม 
 
 
 

โครงสร้างควบคุม 5 - การตรวจคำตอบจาก
สมุดและใบงาน 
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จำนวน 10 ข้อ 

- Note Book 
- Projector 
- สื่อนำเสนอ, 
ใบความรู้ 
 

6. สร้างและเรียกใช้กระบวน
ความการเขียนโปรแกรม 

การเขียนโปรแกรม 20 - ชิ้นงาน  20  คะแนน - Note Book 
- Projector 
- สื่อนำเสนอ, 
ใบความรู้ 

 



5 
 

5.5 คะแนนสอบปลายภาค รวม 20 คะแนน (วันที่ 27 ก.พ. – 3 มี.ค. 2566)   
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

1. อธิบายองคประกอบ
คอมพิวเตอร์ 
2. อธิบายขั้นตอนและเขียน
โปรแกรมสั่งงานคอมพิวเตอร์ 
3. ใช้คำสั่งพื้นฐานในการเขียน
โปรแกรม 
4. กำหนดและใช้งานตัวแปรใน
การเขียนโปรแกรม 
5. ใช้คำสั่งโครงสร้างควบคุมใน
การเขียนโปรแกรม 
6. สร้างและเรียกใช้กระบวน
ความการเขียนโปรแกรม 

- รู้จักกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
- หลักการโปรแกรม
เบื้องต้น 
- ตัวแปรและ 
การดำเนินการ 
- คำสั่งการแสดงผลและ
รับข้อมูล 
- โครงสร้างควบคุม 
- การเขียนโปรแกรม 

20 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ 
- แบบทดสอบปฏิบัติเขียนโปรแกรม 
จำนวน 1 ข้อ 

 
 
 
 
 


