
 

 
 

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  

ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้ 
(Course Syllabus) 

 ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 

 

1. ชื่อรายวิชา การโปรแกรมและการประยุกต์  รหัสวิชา  ว30211 
   จ านวนชั่วโมง  1 ชั่วโมง / สัปดาห์  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน จ านวนหน่วยกิต  1 หน่วยกิต 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
   ภาคเรียนที่  2       ปีการศึกษา  2565 
   ผู้สอน  นางสาวชาดา ศักดิ์บุญญารัตน์ , นางสาวสิริวรรณ  ตันชูชีพ  

2. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับโครงสรางพ้ืนฐานของโปรแกรมภาษาซี คําสั่งรับและแสดงผล ตัวแปร ชนิดขอมูลและ

นิพจน ตัวดําเนินการ คาคงตัว คาคงที่ โครงสรางควบคุมการทํางานของการโปรแกรม แถวลําดับ สายอักขระ
และตัวชี้ ฟงกชัน การสรางชนิดขอมูล แฟม ตัวประมวลผล 

ปฎิบัติการเขียนโปรแกรม โดยการทดสอบหลักการเบื้องต้นในการเขียนโปรแกรม คําสั่งแสดงผลและรับ
ผลตัวแปร แสดงผลตัวดําเนินการ เลือกการทํางาน คําสั่งทําซ้ํา 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการเขียนโปรแกรม และสามารถใช้คอมพิวเตอร์สร้างชิ้นงาน
อย่างสร้างสรรค์มีจิตสํานึกและความรับผิดชอบ 
 

3. ผลการเรียนรู้ 
 1. อธิบายโครงสรางพ้ืนฐานของโปรแกรม 

2. อธิบายขั้นตอนและเขียนโปรแกรมสั่งงานคอมพิวเตอร 
3. ใชคําสั่งรับและแสดงผลขอมูล 
4. กําหนดและใชงานตัวแปร 
5. ใชงานคาคงตัวและคาคงท่ี 
6. ใชคําสั่งโครงสรางควบคุมในการเขียนโปรแกรม 
7. กําหนดและเรียกใชงานแถวลําดับ สายอักขระและตัวชี้ 
8. สรางและเรียกใชฟงกชัน 
9. สรางและเรียกใชชนิดขอมูลแบบโครงสราง 
10. ใชคําสั่งอาน เขียน เปด และปดแฟม 
11. ใชงานคําสั่ง #include และ #define 
รวมทั้งหมด  11  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 

(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 
 



 

4. ก าหนดการจัดการเรียนรู้ 
สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 

1 1 พ.ย. – 4 พ.ย. 2565 ความเป็นมาของการใช้คอมพิวเตอร์ 
2 7 พ.ย. – 11 พ.ย. 2565 หลักการเขียนขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาซี  
3 14 พ.ย. –18 พ.ย. 2565 โปรแกรมภาษาซีอย่างง่ายและ การแสดงผลลัพธ์เบื้องต้น 
4 22 พ.ย. – 26 พ.ย. 2565 กฎและหลักการตั้งชื่อของโปรแกรมภาษาซี 
5 28 พ.ย.64 – 2ธ.ค. 2565 การใช้ตัวแปร ชนิดข้อมูล ค่าคงตัวและค่าคงที่  
6 5 ธ.ค. – 9 ธ.ค. 2565 การรับข้อมูลนําเข้า ตัวดําเนินการคํานวณและนิพจน์ 

(สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 5 ธ.ค.2565 ชดเชยโดยการสอนผ่าน Line,google 
classroom,google meet ) 

7 12 ธ.ค. – 16 ธ.ค. 2565 โครงสร้างควบคุมแบบทางเลือกและ โครงสร้างควบคุมแบบวนซ้ํา 
(สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่ 12 ธ.ค.2565 ชดเชยโดยการสอนผ่าน 
Line,google classroom,google meet ) 

8 19 ธ.ค. – 22 ธ.ค. 2565 ตัวดําเนินการตรรกะและ คําสั่งวนซ้ําเชิงซ้อน 
9 23 ธ.ค. 2565, 

26 ธ.ค.2565 -  29 ธ.ค.2565 
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
 

10 2 ม.ค. – 6 ม.ค. 2566 การใช้คําสั่ง continue คําสั่ง break และ การใช้คําสั่ง switch  
(สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 2 ม.ค.2566 ชดเชยโดยการสอนผ่าน Line,google 
classroom,google meet ) 

11 9 ม.ค. –13 ม.ค. 2566 แถวลําดับ สายอักขระ และ แถวลําดับสองมิติและแถวลําดับหลายมิติ 
12 16 ม.ค. – 20 ม.ค. 2566 ตัวชี้และสายอักขระ  

สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 16 ม.ค.2566 ชดเชยโดยการสอนผ่าน Line,google 
classroom,google meet ) 

13 23 ม.ค. – 27 ม.ค. 2566 ฟังก์ชันในไลบรารีมาตรฐาน และฟังก์ชันที่ผู้ใช้กําหนด 
14 30 ม.ค.–3ก.พ.2566 ต้นแบบฟังก์ชัน และขอบเขตของตัวแปร,การส่งผ่านพารามิเตอร์ และการส่งค่า

กลับจากฟังก์ชัน  
15     6 ก.พ. –  10 ก.พ. 2566 การสร้างชนิดข้อมูลแบบโครงสร้าง และแถวลําดับของข้อมูลแบบโครงสร้าง   

switch  
16 13 ก.พ. –  17 ก.พ. 2565 การส่งผ่านข้อมูลแบบโครงสร้างเป็นพารามิเตอร์    
17 20 ก.พ. –  24 ก.พ. 2565 การใช้คําสั่งอ่าน เขียน เปิด และปิดแฟ้ม,การใช้คําสั่ง #include และ #define  
18 27 ก.พ.  –  3 มี.ค. 2565 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
19 6 มี.ค. – 10 มี.ค. 2565 ประมวลผลการเรียนการเรียนรายวิชาการโปรแกรมและการประยุกต์ (ว30211) 
20     13 มี.ค. –  17 มี.ค. 2565 ประมวลผลการเรียนการเรียนรายวิชาการโปรแกรมและการประยุกต์ (ว30211) 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 

1,2,3 เริ่มต้นกับภาษาซี 10 - การตรวจคําตอบจาก
สมุดและใบงาน 

- Note Book 
- Projector 
 

4, 5 ข้อมูลพ้ืนฐานและตัวดําเนินการ 10 - การตรวจคําตอบจาก
สมุดและใบงาน 

- Note Book 
- Projector 
 

6 โครงสร้างควบคุม 10 - การตรวจคําตอบจาก
สมุดและใบงาน 

- Note Book 
- Projector 
 

 
5.3  คะแนนสอบกลางภาค  รวม  20  คะแนน   

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

1-6 - เริ่มต้นกับภาษาซี 
- ข้อมูลพื้นฐานและตัวดําเนินการ 
- โครงสร้างควบคุม 

20 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จํานวน 20 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย 2 ข้อ 

 
5.4  คะแนนหลังกลางภาค  รวม  30  คะแนน 

 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

7 แถวลําดับ สายอักขระ และตัวชี้ 10 - การตรวจคําตอบจาก
สมุดและใบงาน 

- Note Book 
- Projector 

8 การใช้งานฟังก์ชัน 10 - การตรวจคําตอบจาก
สมุดและใบงาน 

- Note Book 
- Projector 

9 
 

การสร้างชนิดข้อมูล  
10 

- การตรวจคําตอบจาก
สมุดและใบงาน 

- Note Book 
- Projector 

10,11 การทํางานกับแฟ้มของภาษาซี - การตรวจคําตอบจาก
สมุดและใบงาน 

- Note Book 
- Projector 



 

 
5.5  คะแนนสอบปลายภาค  รวม  20  คะแนน   
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

1-11 - เริ่มต้นกับภาษาซี 
- ข้อมูลพื้นฐานและตัว
ดําเนินการ 
- โครงสร้างควบคุม 
- แถวลําดับ สายอักขระ และ
ตัวชี ้
- การใช้งานฟังก์ชัน 
- การสร้างชนิดข้อมูล 
- การทํางานกับแฟ้มของ
ภาษาซี 

20 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จํานวน 20 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย 4 ข้อ 

 
 


