คาอธิบายรายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน หลักการเขียนโปรแกรม รหัสวิชา ง.30241 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาคเรี ยนที่ 2/2558 จานวน 2 คาบ / สัปดาห์
จานวนหน่วยกิต
1.0 หน่วยกิต เวลา 40 ชัว่ โมง
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่ องมือการออกแบบโปรแกรม
โครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์ ประเภทข้อมูล องค์ประกอบของ คาสั่ง การคานวณและเปรี ยบเทียบขั้นตอน
ในการทางานของโอเปอร์ เรชัน่ ในภาษาคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์โจทย์ปัญหาโดยใช้ คาสั่งและฟังก์ชนั เบื้องต้น
ปฏิบตั ิการ เขียนโปรแกรมแก้ไขปั ญหาด้วยวิธีการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใช้เป็ น
แนวทางในการ
แก้ไขปั ญหาต่างๆ
เพื่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจและทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา สามารถออกแบบโปรแกรม
และเขียนโปรแกรมใช้งานรวมทั้งสามารถนาไปประยุกต์ใช้งานได้
ตัวชี้วดั
ง 3.1 ม 4-6/5 แก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ง 3.1 ม 4-6/6 เขียนโปรแกรมภาษา
ง 3.1 ม 4-6/7 พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์

โครงสร้างรายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน การเขียนโปรแกรม
รหัสวิชา ง.30241
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558
ชื่อผูส้ อน นายเอกราช ราชอุบล
หน่วย ชื่อหน่วยการเรี ยน
มาตรฐานการเรี ยนรู ้/ตัวชี้วดั
จานวนเวลาที่ น้ าหนักคะแนน
ที่
เรี ยน
1
ความรู ้เบื้องต้น
มฐ. ง3.1
8
15
ในการเขียน
ตัวชี้วดั
โปรแกรม
ม4-6/5/6
2
โปรแกรม
มฐ. ง3.1
12
15
คอมพิวเตอร์
ตัวชี้วดั
ม4-6/5/6
3
แผนผังflowchart
มฐ. ง3.1
8
15
ตัวชี้วดั
ม4-6/5/6
4

การเขียน
โปรแกรมภาษาซี

รวมคะแนนระหว่างภาคเรี ยน
คะแนนสอบกลางภาค
คะแนนสอบกลางภาค
รวม

มฐ. ง3.1
ตัวชี้วดั
ม4-6/7

8

15

36
2
2
40
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100

กาหนดการสอนและการวัดประเมินผล
รายวิชาพื้นฐาน การเขียนโปรแกรม
รหัสวิชา ง.30241
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558
ชื่อผูส้ อน นายเอกราช ราชอุบล
หน่วย
ที่
1

2

3

4

ชื่อหน่วยการ
เรี ยน

สาระสาคัญ

ความรู ้เบื้องต้น -ใช้งานคอมพิวเตอร์
ในการเขียน
เบื้องต้นได้ เช่น การ
โปรแกรม
เรี ยกงานโปรแกรม
ต่างๆ และการจัดการ
แฟ้ มข้อมูล
-แทนค่าข้อมูลใน
คอมพิวเตอร์แบบ
จานวนเต็ม จานวน
จริ ง โดยการใช้ตวั แปร
ในภาษาซี
โปรแกรม
-ส่ วนประกอบต่างๆ
คอมพิวเตอร์
ของโปรแกรม
-ประโยชน์ของชุด
เครื่ องมือ
แผนผัง
- ความเป็ นมาของ
flowchart
ภาษาคอมพิวเตอร์
- การเขียน flowchart
-การแก้ปัญหาด้วยการ
เขียน
flowchart
การเขียน
-การใช้งานโปรแกรม

จานวน น้ าหนัก
เวลาที่ คะแนน
เรี ยน
8
15

งานที่มอบหมายให้
นักเรี ยนทา
-ใบงาน

8

12

15

-ใบงาน

8

15

-ใบงาน

โปรแกรม
ภาษาซี

devc++
-โครงสร้างและคาสั่ง
ในภาษาc
-ฟังก์ชนั่ printf()
-ตัวแปร
-ฟังก์ชนั่ scanf()
รวมคะแนนระหว่างภาคเรี ยน
คะแนนสอบกลางภาค
คะแนนสอบกลางภาค
รวม

38
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จานวนข้อสอบ 40 ข้อ
จานวนข้อสอบ 40 ข้อ

หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 ความรู้ เบือ้ งต้ นในการเขียนโปรแกรม
เวลา 8 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 1 ความหมายและขั้นตอนการแก้ปัญหา (การวิเคราะห์และกาหนดรายละเอียดของ
ปัญหา)
เวลา 4 ชัว่ โมง
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาการเขียนโปรแกรมพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
1. สาระสาคัญ
กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ขั้นตอนหรื อกระบวนการที่ใช้แก้ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการ
จัดการข้อมูลในชีวติ ประจาวัน โดยมีวธิ ีการปฏิบตั ิ 4 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์และกาหนดรายละเอียดของ
ปั ญหา การเลือกเครื่ องมือและออกแบบขั้นตอน การดาเนิ นการแก้ปัญหา และการตรวจสอบและปรับปรุ ง
2. ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
แก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (ง 3.1 ม. 4–6/5)
3. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. อธิ บายความหมายและขั้นตอนการแก้ปัญหาได้ (K)
2. เห็นประโยชน์ของกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน (A)
3. มีทกั ษะในการวิเคราะห์และกาหนดรายละเอียดของปั ญหา (P)
4. การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
ด้ านความรู้ (K)
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
และค่ านิยม (A)
1. สังเกตจากการยกตัวอย่าง
1. สังเกตความตั้งใจและ
1. สังเกตจากการวิเคราะห์
ปัญหาที่พบใน
ความรับผิดชอบในการ
และกาหนดรายละเอียด
ชีวติ ประจาวัน
ปฏิบตั ิกิจกรรม
ของปัญหา
2. ตรวจตารางการวิเคราะห์ 2. สังเกตความกระตือรื อร้น 2. สังเกตพฤติกรรมในการ
วิธีการแก้ปัญหา
และความคิดสร้างสรรค์
ปฏิบตั ิงานร่ วมกับผูอ้ ื่น
3. ตรวจการทาแบบทดสอบ
ในการปฏิบตั ิกิจกรรม
ก่อนเรี ยน (Pre-test)

5. สาระการเรี ยนรู้

- ความหมายและขั้นตอนการแก้ปัญหา
– การวิเคราะห์และกาหนดรายละเอียดของปั ญหา
6. แนวทางบูรณาการ
คณิ ตศาสตร์
การเปรี ยบเทียบขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศกับขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
การใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ ช่วยแก้ปัญหาด้วยกระบวนการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สังคมศึกษาฯ
การประยุกต์ใช้วธิ ีคิดแบบโยนิโสมนสิ การเพื่อหาเหตุปัจจัยของ
ปัญหา
สุ ขศึกษาฯ
การประยุกต์ใช้ทกั ษะการตัดสิ นใจและแก้ไขปั ญหาในกระบวนการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาต่างประเทศ
การอธิบายความหมายและลักษณะของคาศัพท์ภาษาอังกฤษที่
เกี่ยวกับกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1 ขั้นนาเข้าสู่ บทเรี ยน
1. ครู เขียนคาว่า Process Information Technology บนกระดานดา แล้วถามว่า นักเรี ยนรู ้จกั คาที่
เขียนบนกระดานดาหรื อไม่ และคิดว่าคาบนกระดานดามีความหมายว่าอะไร
2. นักเรี ยนร่ วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคาที่ครู เขียนบนกระดานดา
3. ครู สุ่มเลือกตัวแทนนักเรี ยน 1–2 คน บอกความหมายของคาที่เขียนบนกระดานดา
ขั้นที่ 2 ขั้นสอน
1. นักเรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน (Pre-test) จานวน 20 ข้อ เวลา 15 นาที
2. นักเรี ยนศึกษาเรื่ อง ความหมายและขั้นตอนการแก้ปัญหา หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 กระบวนการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จากหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 5 หรื อสื่ อการเรี ยนรู ้
เทคโนโลยีสารสนเทศ สมบูรณ์แบบ ม. 5
3. นักเรี ยนยกตัวอย่างปั ญหาที่พบในชีวติ ประจาวันที่สามารถแก้ไขได้ดว้ ยกระบวนการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ลืมนาหนังสื อมาโรงเรี ยน มาโรงเรี ยนสาย และเครื่ องเขียนหาย
4. ครู เลือกนักเรี ยน 4 คน ออกมาเขียนปั ญหาที่พบในชี วติ ประจาวันที่สามารถแก้ไขได้ดว้ ย
กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศบนกระดานดา
5. นักเรี ยนคนอื่น ๆ เลือกและเขียนชื่อของตนเองใต้ปัญหาที่ตวั แทนนักเรี ยนเขียนไว้บนกระดาน
ดาตามความสนใจ
6. ครู ตรวจสอบและแบ่งให้นกั เรี ยนที่มาเขียนชื่ อทีหลังไปอยูใ่ ต้ปัญหาที่มีชื่อนักเรี ยนน้อย เพื่อให้
สมาชิกของแต่ละกลุ่มมีจานวนใกล้เคียงกัน

7. นักเรี ยนในแต่ละกลุ่มร่ วมกันวิเคราะห์และกาหนดรายละเอียดของปั ญหาในหัวข้อต่อไปนี้
วิเคราะห์สิ่งที่ตอ้ งการ วิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ตอ้ งการ วิเคราะห์ทรัพยากร วิเคราะห์ตวั แปรหรื อผลกระทบใน
ด้านต่าง ๆ และวิเคราะห์วธิ ี การแก้ปัญหา
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. กิจกรรมสาหรับกลุ่มสนใจพิเศษ
นักเรี ยนเปรี ยบเทียบขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศกับขั้นตอน
การแก้ปัญหาด้วยวิธีการอื่น ๆ ว่าเหมือนหรื อแตกต่างกันหรื อไม่ แล้ววิเคราะห์วา่ ปั ญหาใดควรเลือกใช้
กระบวนการ หรื อวิธีการแก้ปัญหาในรู ปแบบใด เนื่องจากอะไร
2. กิจกรรมสาหรับฝึ กทักษะเพิ่มเติม
นักเรี ยนร่ วมกันเขียนแผนผังความคิดเรื่ อง กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อจากคาว่า
Process Information Technology ที่ครู เขียนไว้บนกระดานดา
9. สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้
1. สื่ อสิ่ งพิมพ์ เช่น หนังสื อ บทความ และเอกสารประกอบการเรี ยนการสอนเกี่ยวกับความหมาย
และขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เว็บไซต์ทางการศึกษา และ Hyperbook ที่
นาเสนอเกี่ยวกับความหมายและขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. สถานที่ เช่น พิพิธภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ ห้องสมุดโรงเรี ยน หน่วยงานที่เคยใช้กระบวนการ
เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยแก้ปัญหา
4. บุคคล เช่น ผูป้ กครอง ครู นักวิชาการ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 5 บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิ ช จากัด
6. สื่ อการเรี ยนรู ้ เทคโนโลยีสารสนเทศ สมบูรณ์แบบ ม. 5 บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด
7. แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 5 บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิชจากัด

ความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ เป็ นเพียงแค่อุปกรณ์ที่ทางานตามคาสั่งที่รับมาจากผูใ้ ช้ ดังนั้นผูใ้ ช้จึงจาเป็ นต้องบอก
คอมพิวเตอร์ วา่ ต้องการให้เครื่ องคอมพิวเตอร์ ทาอะไร โดยการสั่งงานให้เครื่ องคอมพิวเตอร์ ทางานที่ตอ้ งการ
วิธีการสั่งงานดังกล่าวต้องอาศัยโปรแกรม ซึ่ งก็คือกลุ่มของโปรแกรมหรื อกลุ่มของคาสั่งโดยใช้ภาษาต่างๆ
ใน การเขียนโปรแกรมขึ้นมา ซึ่ งมีมากมาย เช่น ภาษา Fortran , Cobol , Lisp , PL / 1 , Basic , Pascal , C ,
Ada , C++ , Perl , Java เป็ นต้น แต่ภาษาที่นามาให้นกั เรี ยนเรี ยนในวิชาการเขียนโปรแกรมภาษา C คือ
โปรแกรมภาษา C นั้นเอง ซึ่งเป็ นรากฐานที่ดีที่สุดสาหรับผูเ้ ริ่ มต้นการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมไป
ถึง การใช้สัญลักษณ์ Flowchart แทนคาสั่ง โดยไม่อิงถึงคาสั่งในภาษาใดภาษาหนึ่ง ช่วยให้การเขียน
โปรแกรม ง่ายขึ้น ก่อนจะเข้าสู่ การเขียนโปรแกรมภาษา C นักเรี ยนควรมีความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับการเขียน
โปรแกรมก่อน โดยมีเนื้ อหาต่างๆ ดังนี้ 1. องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ โดยทัว่ ไปการน า
คอมพิวเตอร์ มาช่วยในการท างานต่าง ๆ นั้น ถ้าเฉพาะตัวเครื่ องและอุปกรณ์หรื อ "ฮาร์ ดแวร์"(Hardware)
นั้น จะไม่สามารถท างานได้ เพราะเครื่ องยังไม่มีสิ่งที่จะมาจัดการหรื อควบคุมระบบ ต่าง ๆ ดังนั้นจึงต้องมี
โปรแกรมที่ใช้ควบคุมระบบและใช้งาน ซึ่ งเราเรี ยกว่า "ซอฟต์แวร์ "(Software) แต่ เนื่องจากคอมพิวเตอร์เป็ น
สิ่ งที่ไม่มีชีวติ จิตใจเราจึงต้องพึ่งพาบุคลากร หรื อ"พีเพิลแวร์ " (Pepleware) มาสั่งการ ให้คอมพิวเตอร์ท างาน
ตามกระบวนการ (Procedure) ดังนั้นสรุ ปได้วา่ องค์ประกอบที่จะท าให้เครื่ อง คอมพิวเตอร์ ท างานได้น้ นั
ประกอบด้วย 5 ส่ วน คือ 1.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) สิ่ งที่มองเห็นและจับต้องสัมผัสได้ท้ งั หมดที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ จะไม่สามารถท างาน ด้วยตัวเองเดี่ยว ๆ ได้ จะต้องน ามาลงหรื อติดตั้งโปรแกรมหรื อ
ซอฟต์แวร์ ที่เขียนขึ้นเพื่อให้ท างานได้ 1.2 ซอฟต์แวร์ (Software) ซอฟต์แวร์หรื อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
หรื อชุ ดค าสั่งที่เขียนขึ้น เป็ นองค์ประกอบที่ส าคัญประการที่สอง ซึ่ งก็คือล าดับขั้นตอนของค าสั่งที่จะ
สัง่ งานให้ฮาร์ ดแวร์ ท างาน เพื่อประมวลผลข้อมูลให้ได้ผลลัพธ์ตามความ ต้องการของการใช้งาน ซอฟต์แวร์
แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคือ 1. ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบตั ิการ (Operating System Software-OS)หมายถึง
ซอฟต์แวร์หรื อ โปรแกรมที่ควบคุมการท างานทั้งหมดของเครื่ อง ได้แก่ Windows , Dos , Linux , Unix ,
Mac 2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)หมายถึงโปรแกรมที่เขียนขึ้นมาเพื่อสั่งให้เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ท างานเฉพาะด้าน เช่น โปรแกรมระบบบัญชี โปรแกรมออกแบบ โปรแกรมส าเร็ จรู ปต่างๆ 3
1.3 ข้อมูล (Data) ข้อมูล เป็ นองค์ประกอบที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของระบบสารสนเทศ อาจจะเป็ นตัวชี้
ความส าเร็ จ หรื อความล้มเหลวของระบบได้ เนื่องจากจะต้องมีการเก็บข้อมูลจากแหล่งก าเนิด ข้อมูลจะต้อง
มีความถูกต้อง มีการกลัน่ กรองและตรวจสอบแล้วเท่านั้นจึงจะมีประโยชน์ 1.4 บุคลากร หรื อพีเพิลแวร์
(People ware) บุคลากรเป็ นองค์ประกอบส าคัญในความส าเร็ จของระบบสารสนเทศ บุคลากรมีความรู้
ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ มากเท่าใด โอกาสที่จะใช้งานระบบสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ ได้เต็ม
ศักยภาพและคุม้ ค่ายิง่ มากขึ้นเท่านั้น บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ มีหลายประเภท ซึ่ งแต่ละประเภทมี
หน้าที่และความรับผิดชอบแตกต่างกันไปดังนี้ 1. ผูใ้ ช้งานคอมพิวเตอร์ (User) หมายถึง ผูใ้ ช้งาน
คอมพิวเตอร์ ทวั่ ไป สามารถท างานตามหน้าที่ใน หน่วยงานนั้น ๆ เช่น พิมพ์งาน ป้ อนข้อมูลเข้าเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ การส่ งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น 2. ผูด้ ูแลและซ่อมบ ารุ งเครื่ องคอมพิวเตอร์ (Supporter

or Technician) หมายถึง ผูค้ อยดูแล ตรวจสอบสภาพของเครื่ องคอมพิวเตอร์เพื่อให้มีสภาพพร้อมที่จะท า
งานได้ตลอดเวลา กลุ่มนี้จะเรี ยนรู ้เทคนิ ค การดูแล รักษา การซ่อมแซม การต่อเชื่อม ตลอดจนการใช้งาน
โปรแกรมต่าง ๆ ค่อนข้างดี 3. ผูเ้ ขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Programmer :โปรแกรมเมอร์) หมายถึง
ผูเ้ ขียนโปรแกรม ตามที่ผอู้ อกแบบและผูว้ เิ คราะห์ระบบคอมพิวเตอร์เป็ นผูก้ าหนด เพื่อให้ได้โปรแกรมที่
ตรงตามวัตถุประสงค์การ ใช้งานในองค์กร กลุ่มนี้ จะศึกษามาทางด้านภาษาคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะ สามารถ
เขียนค าสั่งคอมพิวเตอร์ โดย ภาษาต่างๆ ได้ และเป็ นนักพัฒนาโปรแกรมให้คนอื่นเอาไปใช้ 4. ผูอ้ อกแบบ
และวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ (System Analysis) หมายถึง ผูท้ ี่มีหน้าที่ พิจารณาว่า องค์กรควรจะใช้
คอมพิวเตอร์ ในลักษณะใดจึงจะเหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสมุด เป็ นผูอ้ อกแบบ โปรแกรมก่อนส่ งงานไป
ให้โปรแกรมเมอร์ ท างานในส่ วนต่อไป 5. ผูบ้ ริ หารระบบคอมพิวเตอร์ (System Manager or Administrator)
คือ ผูท้ ี่มีหน้าที่บริ หาร และดูแลทรัพยาการทุกชนิดที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด 1.5
กระบวนการท างาน (Documentation/Procedure) เป็ นขั้นตอนการท างานเพื่อให้ได้ ผลลัพธ์หรื อข้อสนเทศ
จากคอมพิวเตอร์ ในการท างานกับ คอมพิวเตอร์ จ าเป็ นที่จะต้องให้ผใู ้ ช้เข้าใจขั้นตอนการท างาน ต้องมี
ระเบียบปฏิบตั ิให้เป็ นแบบเดียวกัน
ภาษาคอมพิวเตอร์(Computer Programming Language) ภาษาเป็ นตัวแทนการสื่ อสารระหว่าง 2 สิ่ งหรื อ
หลายๆสิ่ งเพื่อให้เกิดความหมายและความเข้าใจตรงกัน เช่น มนุษย์ใช้ค าพูดสื่ อสารกันก็ถือว่าค าพูดนั้นเป็ น
ภาษาหรื ออาจใช้มือในการสื่ อสารระหว่างคนที่เป็ นใบ้พดู ไม่ได้หรื อแม้แต่ดนตรี ก็ถือว่าเป็ นภาษาชนิดหนึ่ง
ที่เป็ นสากลเพราะคนชาติใดมาฟังก็จะให้ความรู ้สึกเดียวกัน ในทางคอมพิวเตอร์ น้ นั ก็ตอ้ งท าการพัฒนา
ภาษาที่จะสื่ อสารระหว่างมนุ ษย์กบั เครื่ องคอมพิวเตอร์ แต่ ด้วยเหตุที่เครื่ องคอมพิวเตอร์ เป็ นอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ซ่ ึงมีเฉพาะวงจรการเปิ ดและปิ ดท าให้เครื่ อง คอมพิวเตอร์ สื่อสารโดยใช้เลขฐานสองเท่านั้น
เรี ยกภาษาที่ใช้เฉพาะเลขฐานสองในคอมพิวเตอร์ วา่ ภาษาเครื่ อง (Machine Language) การที่มนุษย์จะเรี ยนรู้
ภาษาเครื่ องนั้นยากมากเพราะนอกจากจะต้องศึกษาถึงอุปกรณ์ นั้นอีกด้วยซึ่ งจะท าให้การใช้งาน
คอมพิวเตอร์ เป็ นเรื่ องยุง่ ยากจึงมีผคู ้ ิดค้นภาษาคอมพิวเตอร์ ข้ ึนเพื่อท าหน้าที่ใน การติดต่อสื่ อสารระหว่าง
เครื่ องคอมพิวเตอร์ กบั มนุษย์โดยผูใ้ ช้จะสามารถติดต่อกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยผ่าน ทางภาษาคอมพิวเตอร์
(Computer Programming Language) 2.1 ชนิดของภาษาคอมพิวเตอร์ จากการที่มีภาษาจ านวนมากมายนั้นท
าให้ตอ้ งก าหนดระดับของภาษาคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการแบ่ง ประเภทของภาษาเหล่านั้นการก าหนดว่า
เป็ นภาษาระดับต่ าหรื อภาษาระดับสู งจะขึ้นอยูก่ บั ภาษานั้นใกล้เคียง กับภาษาเครื่ องคอมพิวเตอร์ (ใกล้เคียง
กับรหัส 0 และ 1 เรี ยกว่า ภาษาระดับต่ า) หรื อว่าใกล้เคียงกับ ภาษาที่มนุษย์ใช้ (ใกล้เคียงกับภาษาอังกฤษ
เรี ยกว่า ภาษาระดับสู ง) 1. ภาษาระดับต่ า (Low Level Language) ได้แก่ 1.1ภาษาเครื่ อง (Machine
Language) เป็ นภาษาระดับต่ าที่สุดเพราะใช้เลขฐานสองแทนข้อมูล (0 และ 1)และค าสัง่ ต่างๆท าให้การ
เขียนโปรแกรมยุง่ ยากมาก ตัวอย่าง แสดงค าสั่งของภาษาเครื่ องมีดงั นี้ ถ้าเราต้องการสั่งให้เครื่ องท างาน
ตามค าสัง่ 9 + 3 แสดงได้ดงั นี้ การบวกแทนด้วยรหัส 10101010 เลข 9 เปลี่ยนเป็ นเลขฐานสอง 00001001
เลข 3 เปลี่ยนเป็ นเลขฐานสอง 00000011 ดังนั้น ค าสั่ง 9 + 3 เขียนเป็ นภาษาเครื่ องได้ดงั นี้ 00001001

10101010 00000011 ---------> ภาษาเครื่ อง 9 + 3 --------> ภาษามนุษย์และภาษาคอมพิวเตอร์ 1.2
ภาษาแอสเซมบลี(Assembly Language) ภาษาแอสเซมบลีใช้รหัสเป็ นค าแทนค าสั่งภาษาเครื่ อง ท าให้
นักเขียนโปรแกรมสามารถเขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้นคือใช้สัญลักษณ์แทนเลข 0 และ 1 ของภาษาเครื่ องซึ่ง
สัญลักษณ์ที่ใช้จะเป็ นค าสัง่ สั้นๆ ท าให้การเขียนโปรแกรมง่ายขึ้นกว่าภาษาเครื่ อง แต่ก็ยงั คงยุง่ ยากมากใน
การ จ าค าสั่งทั้งหมด 5 ตัวอย่างที่ แสดงค าสั่งของภาษาแอสเซมบลีมีดงั นี้ ถ้าเราต้องการสั่งให้เครื่ องท า
งานตามค าสั่ง 9 + 3 แสดงได้ดงั นี้ MOV AX, 9 MOV BX, 3 ADD AX, BX 2. ภาษาระดับสู ง (High Level
Language) ภาษาระดับสู งจะใช้ค าในภาษาอังกฤษแทนค าสั่งต่างๆรวมทั้งสามารถใช้นิพจน์ทางคณิ ตศาสตร์
ได้ดว้ ย ท าให้นกั เขียนโปรแกรมสามารถใช้เวลามุ่งไปในการศึกษาถึงทางแก้ปัญหาเท่านั้นไม่ตอ้ งเป็ นกังวล
ว่า คอมพิวเตอร์ จะท างานอย่างไรอีกต่อไปภาษาระดับสู งนี้ถือว่าเป็ นภาษายุคที่สาม (third-generation
language) ซึ่ งท าให้เกิดการประมวลผลข้อมูลเพิ่มมากขึ้นและมีผหู ้ นั มาใช้คอมพิวเตอร์ กนั มากขึ้น 3. ภาษา
ระดับสู งมาก (Very high-level Language) เป็ นภาษายุคที่ 4 (fourth-generation language) หรื อ 4GLs จะเป็ น
ภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมได้ส้ นั กว่าภาษาในยุคก่อนๆการท างานบางอย่างสามารถใช้เพียง 5 ถึง 10 บรรทัด
เท่านั้นในขณะที่ถา้ เขียนด้วยภาษา อาจต้องใช้ถึง 100 บรรทัดโดยพื้นฐานแล้วภาษาในยุคที่ 4 นี้มีคุณสมบัติที่
แยกจากภาษายุคก่อนๆอย่างชัดเจน กล่าวคือผูเ้ ขียนโปรแกรมเพียงแต่ก าหนดว่าต้องการให้โปรแกรมท า
อะไรบ้างก็สามารถเขียนโปรแกรมได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ งทราบว่าท าได้อย่างไรท าให้การเขียนโปรแกรม
สามารถท าได้ง่ายและรวดเร็ ว ภาษาในยุคที่ 4 นี้ยงั มีภาษาที่ใช้ส าหรับเรี ยกดูขอ้ มูลจากฐานข้อมูลได้เรี ยกว่า
ภาษาเรี ยกค้นข้อมูล (query language) การแสดงรายงานจากฐานข้อมูลภาษาเรี ยกค้นข้อมูลที่เป็ นมาตรฐาน
เรี ยกว่า SQL (Structured Query Language) 4. ภาษาธรรมชาติ(Nature Language) เป็ นภาษายุคที่ 5 (fifth
generation language) หรื อ 5GLs ธรรมชาติ หมายถึง ธรรมชาติของ มนุษย์คือไม่ตอ้ งสนใจถึงค าสัง่ หรื อล
าดับของข้อมูลที่ถูกต้องผูใ้ ช้เพียงแต่พิมพ์สิ่งที่ตอ้ งการลงในเครื่ อง คอมพิวเตอร์เป็ นค าหรื อประโยคตามที่
ผูใ้ ช้เข้าใจซึ่ งจะท าให้มีรูปแบบของค าสั่งหรื อประโยคที่แตกต่างกัน ออกไปได้มากมายเพราะผูใ้ ช้แต่ละคน
อาจจะใช้ประโยคต่างกันใช้ค าศัพท์ต่างกันหรื อแม้กระทัง่ บางคนอาจจะใช้ ศัพท์แสลงก็ได้คอมพิวเตอร์จะ
พยายามแปลค าหรื อประโยคเหล่านั้นตามค าสั่งแต่ถา้ ไม่สามารถแปลให้เข้าใจได้ก็ จะมีค าถามกลับมาถาม
ผูใ้ ช้เพื่อยืนยันความถูกต้องภาษาธรรมชาติจะใช้ระบบฐานความรู้(knowledge base system) ช่วยในการแปล
ความหมายของค าสั่งต่างๆ 5. ภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ(Object-Oriented Programming Language) นักเขียน
โปรแกรมบางคนคิดว่าการเขียนโปรแกรมขนาดใหญ่น้ นั บางครั้งก็เป็ นงานที่หนักและเสี ยเวลา มากจึงได้
พยายามคิดหาวิธีที่จะท าให้การเขียนโปรแกรมนั้นง่ายขึ้นและสามารถเขียนได้อย่างรวดเร็ วท าให้เกิด
เทคนิคการโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming) หรื อ OOP เพื่อช่วยลดความยุง่ ยากของการ
เขียนโปรแกรมโปรแกรมเชิงวัตถุที่ได้รับความนิยมสู งได้แก่ JAVA , Visual Basic , C++

ใบงานที่ 1

เครื่องมือจาลองความคิด แบบที่ 1
สมาชิกกลุ่มที่ ..........................
1. ............................................................................
3. ............................................................................

2. ........................................................................
4. ........................................................................

5. ............................................................................

6. ........................................................................

1. จงพิจารณาข้อความแสดงขั้นตอนการจาลองความคิดข้างล่างด้านซ้ายมือ แล้วนามาเขียนให้เรี ยงลาดับ
เป็ นขั้นตอนที่ถูกต้องในช่องว่างด้านขวามือ
เริ่ มต้น
......................................................................
จบ
......................................................................
รับประทาน
......................................................................
ต้มน้ าให้เดือด
......................................................................
ต้มประมาณ 1 นาที
......................................................................
ใส่ เครื่ องปรุ งแล้วยกภาชนะลงจากเตา
......................................................................
ใส่ บะหมี่ลงในน้ าเดือด
......................................................................
2. จากขั้นตอนการแก้ปัญหาขางต้น ถ้ากาหนดผังงานดังรู ปด้านล่าง จงนาข้อความจากข้อ 1 มาเติมลงใน
สัญลักษณ์แต่ละรู ป

3. การจาลองความคิดข้างต้น เป็ นขั้นตอนใดในกระบวนการแก้ปัญหา และแก้ปัญหาในเรื่ องใด
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ใบงานที่ 2

เครื่องมือจาลองความคิด แบบที่ 2
สมาชิกกลุ่มที่ ..........................
1. ............................................................................
3. ............................................................................

2. ........................................................................
4. ........................................................................

5. ............................................................................

6. ........................................................................

1. จงพิจารณาข้อความแสดงขั้นตอนการจาลองความคิดข้างล่างด้านซ้ายมือ แล้วนามาเขียนให้เรี ยงลาดับ
เป็ นขั้นตอนที่ถูกต้องในช่องว่างด้านขวามือ
เริ่ มต้น
......................................................................
จบ
......................................................................
ง่วงใช่ไหม
......................................................................
อาบน้ าแต่งตัว
......................................................................
ถ้าง่วง นอนต่ออีก 10 นาที
......................................................................
ตื่นนอน
......................................................................
ไปโรงเรี ยน
......................................................................
2. จากขั้นตอนการแก้ปัญหาขางต้น ถ้ากาหนดผังงานดังรู ปด้านล่าง จงนาข้อความจากข้อ 1 มาเติมลงใน
สัญลักษณ์แต่ละรู ป

เท็จ

จริง

3. การจาลองความคิดข้างต้น เป็ นขั้นตอนใดในกระบวนการแก้ปัญหา และแก้ปัญหาในเรื่ องใด
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ใบงานที่ 2

เครื่องมือจาลองความคิด แบบที่ 3
สมาชิกกลุ่มที่ ..........................
1. ............................................................................
3. ............................................................................

2. ........................................................................
4. ........................................................................

5. ............................................................................

6. ........................................................................

10. ความคิดเห็นของหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...............................................
( นายกาธร
สังข์มา )
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงาน
อาชีพ
ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริ หารงานวิชาการ
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ...................................................
( นายสุ เชษฐ์ พันธุ์หวยพงษ์)
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนร่ มเกล้า กาญจนบุรี

ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา

ลงชื่อ
(นายศักดา ภุมริ นทร์ )
ผู้อานวยการโรงเรี ยนร่มเกล้ า กาญจนบุรี

หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 ความรู้ เบือ้ งต้ นในการเขียนโปรแกรม
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 2 การเลือกเครื่ องมือและออกแบบขั้นตอน

เวลา 8 ชั่วโมง
เวลา 4 ชัว่ โมง

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาการเขียนโปรแกรมพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
1. สาระสาคัญ
การเลือกเครื่ องมือและออกแบบขั้นตอนเพื่อแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูใ้ ช้
จะต้องเลือกเครื่ องมือและออกแบบขั้นตอนตามที่ได้วเิ คราะห์และกาหนดรายละเอียดของปั ญหาไว้ต้ งั แต่ตน้
โดยมุ่งเน้นเลือกเครื่ องมือและออกแบบขั้นตอนที่สามารถนาไปปฏิบตั ิได้จริ งเท่านั้น
2. ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
แก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (ง 3.1 ม. 4–6/5)
3. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. อธิ บายลักษณะหลักการเลือกเครื่ องมือและออกแบบขั้นตอนได้ (K)
2. เห็นความสาคัญในการเลือกใช้เครื่ องมือและออกแบบขั้นตอนที่เหมาะสม (A)
3. มีทกั ษะในเลือกเครื่ องมือและออกแบบขั้นตอน (P)
4. การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
ด้ านความรู้ (K)
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
และค่ านิยม (A)
1. ตรวจจากตารางการ
1. สังเกตจากความรับผิดชอบ 1. สังเกตทักษะในการนาเสนอ
ปฏิบตั ิงาน
ในการปฏิบตั ิกิจกรรม
ข้อมูล
2. สังเกตจากคาถาม คาตอบ 2. สังเกตความร่ วมมือและ
2. สังเกตทักษะในการกาหนด
และการนาเสนอตารางการ
การช่วยเหลือผูอ้ ื่นในขณะ
ขั้นตอนการแก้ปัญหา
ปฏิบตั ิงาน
ปฏิบตั ิกิจกรรมกลุ่ม
5. สาระการเรี ยนรู้
- ความหมายและขั้นตอนการแก้ปัญหา
– การเลือกเครื่ องมือและออกแบบขั้นตอน
6. แนวทางบูรณาการ

ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
ภาษาต่างประเทศ

การนาเสนอตารางการปฏิบตั ิงานด้วยการพูดต่อที่ประชุมชน
การศึกษาคุณสมบัติของสสารที่เป็ นส่ วนประกอบของเครื่ องมือที่
เลือกใช้ในการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
การเลือกใช้เครื่ องมือในการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศโดย
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
การใช้ประโยคภาษาอังกฤษกาหนดขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วย
กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1 ขั้นนาเข้าสู่ บทเรี ยน
1. ตัวแทนนักเรี ยนนาตารางการวิเคราะห์วธิ ี การแก้ปัญหาที่ได้ร่วมกันทาไว้ในแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่ 1 ความหมายและขั้นตอนการแก้ปัญหา (การวิเคราะห์และกาหนดรายละเอียดของปั ญหา) มา
นาเสนอหน้าชั้นเรี ยน
2. นักเรี ยนคนอื่น ๆ ซักถามและแสดงความคิดเห็นว่าการวิเคราะห์และกาหนดรายละเอียดของ
ปั ญหาในตารางเหมาะสมหรื อไม่ อย่างไร
ขั้นที่ 2 ขั้นสอน
1. นักเรี ยนศึกษาเรื่ อง การเลือกเครื่ องมือและออกแบบขั้นตอน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 กระบวนการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จากหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 5 หรื อสื่ อการเรี ยนรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศ สมบูรณ์แบบ ม. 5
2. สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันนาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และจากการนาเสนอมาเลือกเครื่ องมือ
ที่ใช้ในการแก้ปัญหา แล้วออกแบบขั้นตอนในการปฏิบตั ิงาน
3. ครู ติดตัวอย่างตารางการปฏิบตั ิงานบนกระดานดาแล้วให้นกั เรี ยนซักถามจนเข้าใจ
4. สมาชิกกลุ่มจัดทาตารางการปฏิบตั ิงานลงในกระดาษขนาดโปสเตอร์ โดยในช่องผูร้ ับผิดชอบ
ให้กาหนดชื่อของสมาชิกภายในกลุ่ม จากนั้นส่ งตัวแทนกลุ่มนาเสนอตารางการปฏิบตั ิงานหน้าชั้นเรี ยน
5. นักเรี ยนคนอื่น ๆ ช่วยกันตรวจสอบว่าตารางการปฏิบตั ิงานนั้นสามารถปฏิบตั ิงานได้จริ ง
หรื อไม่ ถ้าพบว่าไม่สามารถปฏิบตั ิได้ให้ช่วยกันแก้ไขจนแน่ใจว่าสามารถปฏิบตั ิได้จริ ง
ขั้นที่ 3 ขั้นสรุ ป
1. นักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปหลักการเลือกเครื่ องมือและออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหาว่าจะต้องเลือก
เครื่ องมือที่มีอยูแ่ ล้วและสามารถนามาใช้ปฏิบตั ิได้จริ ง
2. นักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปปั ญหาและแนวทางการแก้ปัญหาที่พบจากการออกแบบขั้นตอนการ
แก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขั้นที่ 4 ขั้นฝึ กฝนนักเรี ยน

1. นักเรี ยนเปรี ยบเทียบขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของกลุ่มตนเองกับกลุ่มอื่น ๆ ว่าเหมือนหรื อ
แตกต่างกันอย่างไร
2. นักเรี ยนนาขั้นตอนในการปฏิบตั ิงานที่ออกแบบไว้ไปทดลองปฏิบตั ิจริ ง ๆ
ขั้นที่ 5 ขั้นนาไปใช้
1. นักเรี ยนอธิ บายหลักการเลือกเครื่ องมือและออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้
2. นักเรี ยนเลือกเครื่ องมือและออกแบบขั้นตอนในการปฏิบตั ิงานเพื่อแก้ปัญหาที่พบใน
ชีวติ ประจาวันได้
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. กิจกรรมสาหรับกลุ่มสนใจพิเศษ
นักเรี ยนออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยวิธีการอื่น ๆ
นอกเหนือจากที่กลุ่มได้ร่วมกันออกแบบไว้ แล้วนามาเปรี ยบเทียบว่าดีกว่าขั้นตอนการแก้ปัญหาที่กลุ่มได้
ร่ วมกันออกแบบไว้อย่างไร
2. กิจกรรมสาหรับฝึ กทักษะเพิ่มเติม
นักเรี ยนผลัดกันถามและตอบกับเพื่อนเพื่อทบทวนความรู ้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การกาหนด
รายละเอียดของปั ญหา การเลือกเครื่ องมือ และการออกแบบขั้นตอนเพื่อแก้ปัญหาด้วยกระบวนการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
9. สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้
1. กระดาษโปสเตอร์
2. ตัวอย่างตารางการปฏิบตั ิงาน
3. สื่ อสิ่ งพิมพ์ เช่น หนังสื อ บทความ และเอกสารประกอบการเรี ยนการสอนเกี่ยวกับการเลือก
เครื่ องมือและออกแบบขั้นตอนในการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เว็บไซต์ทางการศึกษา และ Hyperbook ที่
นาเสนอเกี่ยวกับการเลือกเครื่ องมือและออกแบบขั้นตอนในการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5. สถานที่ เช่น พิพิธภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ ศูนย์วทิ ยาศาสตร์ เพื่อการศึกษา และกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร
6. บุคคล เช่น ผูป้ กครอง ครู นักวิชาการ และผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
7. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 5 บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิ ช จากัด
8. สื่ อการเรี ยนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ สมบูรณ์แบบ ม. 5 บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด

การเลือกใช้ ภาษาคอมพิวเตอร์
เนื่องจากในปั จจุบนั ทุกๆปี จะมีภาษาคอมพิวเตอร์ เกิดขึ้นมากมายและภาษาต่างๆจะมีจุดดีและจุด
ด้อย แตกต่างกันไปผูใ้ ช้จึงจ าเป็ นต้องท าการคัดเลือกภาษาที่จะน ามาใช้งานอย่างระมัดระวังเนื่องจากเมื่อ
ศึกษาและ พัฒนาซอฟต์แวร์ ดว้ ยภาษาใดภาษาหนึ่งแล้วการเปลี่ยนไปใช้ภาษาอื่นในภายหลังจะเป็ นเรื่ องที่
ยากล าบากอย่าง ยิง่ ทั้งในเรื่ องของค่าใช้จ่ายและเวลาที่ตอ้ งสู ญเสี ยไปรวมทั้งปั ญหาของบุคลากรที่ตอ้ งศึกษา
หาความช านาญใหม่ อีกด้วย ในการเลือกภาษาคอมพิวเตอร์ ที่จะน ามาใช้สิ่งที่ควรพิจารณาคือ
1. ในหน่วยงานหนึ่งๆควรจะใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาเดียวกันเพราะการดูแลรักษาซอฟต์แวร์ ที่
พัฒนาขึ้น ตลอดจนการจัดหาบุคลากรจะกระท าให้ง่ายกว่า
2. ในการเลือกภาษาควรเลือกโดยดูจากคุณสมบัติหรื อข้อดีของภาษานั้นๆ เป็ นหลัก
3. ถ้าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นต้องน าไปท างานบนเครื่ องต่างๆกันควรเลือกภาษาที่สามารถใช้งาน
ได้บนทุกเครื่ อง เพราะจะท าให้เขียนโปรแกรมเพียงครั้งเดียวเท่านั้น
4. ผูใ้ ช้ควรจ ากัดภาษาคอมพิวเตอร์ ที่จะใช้ไม่ควรติดตั้งตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร์ ทุกภาษาบน
เครื่ องทุกเครื่ อง
5. ภาษาคอมพิวเตอร์ ที่เลือกใช้จะถูกจ ากัดโดยนักเขียนโปรแกรมที่มีอยูเ่ พราะควรใช้ภาษาที่มีผรู ้ ู ้อยู่
บ้าง

ตัวแปลภาษา (Translator)
ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ น้ นั โปรแกรมเมอร์ จะเขียนโปรแกรมในภาษาคอมพิวเตอร์ แบบ ต่างๆ
ตามแต่ความช านาญของแต่ละคนโปรแกรมที่ได้จะเรี ยกว่าโปรแกรมต้นฉบับหรื อซอร์ สโปรแกรม (source
program) ซึ่ งมนุษย์จะอ่านโปรแกรมต้นฉบับนี้ได้แต่คอมพิวเตอร์ จะไม่เข้าใจค าสัง่ เหล่านั้นเนื่ องจาก
คอมพิวเตอร์ เข้าใจแต่ภาษาเครื่ อง (Machine Language) ซึ่ งประกอบขึ้นจากรหัสฐานสองเท่านั้นจึงต้องมีการ
ใช้โปรแกรมตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร์ (Translator) ในการแปลภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาต่างๆไปเป็ น
ภาษาเครื่ องโปรแกรมที่แปลจากโปรแกรมต้นฉบับแล้ว เรี ยกว่า ออบเจคโปรแกรม (object program) ซึ่งจะ
ประกอบด้วยรหัสค าสั่งที่คอมพิวเตอร์ สามารถเข้าใจและน าไปปฏิบตั ิได้ต่อไป
ตัวแปลภาษาที่มีการใช้อยูใ่ นปั จจุบนั สามารถแบ่งได้เป็ น 3 ตัวดังนี้
1. แอสเซมเบลอ (Assembler) เป็ นตัวแปลภาษาแอสแซมบลีซ่ ึ งเป็ นภาษาระดับต่ าให้เป็ น
ภาษาเครื่ อง
2. คอมไพเลอร์(Compiler) จะท าการแปลโปรแกรมทั้งโปรแกรมให้เป็ นภาษาเครื่ องทีเดียวการแปล
นี้จะเป็ นการตรวจสอบ ไวยากรณ์ของภาษาถ้ามีขอ้ ผิดพลาดทางไวยากรณ์ของภาษาเกิดขึ้นก็จะแจ้งให้ทราบ
3. อินเตอร์พรี เตอร์ (Interpreter) จะท าการแปลโปรแกรมภาษาชั้นสู งทีละค าสั่ง ทีละบรรทัด
ระหว่างการแปลเกิดพบข้อผิดพลาดที่ บรรทัดใดก็จะฟ้ องให้ท าการแก้ไขทีละบรรทัดนั้นทันที ตัวแปรภาษา
ทุกตัวจะท าการแปรภาษาคอมพิวเตอร์ให้เป็ นภาษาเครื่ อง (ตัวเลข 0 กับ 1) เพื่อให้ เครื่ องคอมพิวเตอร์เข้าใจ
และท างานตามค าสั่งได

เฉลยแบบฝึ กหัด
จงทาเครื่ องหมายวงกลม ในหัวข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1.
ข้อใดเป็ นลักษณะของภาษาระดับสู ง
ก.
ทางานได้โดยไม่ตอ้ งมีโปรแกรมระบบ ข.
มีภาษาใกล้ เคียงกับภาษามนุษย์
ค.
เป็ นภาษาคอมพิวเตอร์ ยคุ ใหม่
ง.
เป็ นภาษาที่ใช้กบั งานขั้นสู ง
2.
ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดที่ตอ้ งใช้ตวั อินเทอร์พรี เตอร์ เป็ นตัวแปลภาษา
ก.
ภาษา Basic ข.
ภาษาปาสคาล
ค.
ภาษาซี
ง.
ภาษาฟอร์แทน
3.
โปรแกรมแอสเซมเบอร์คืออะไร
ก.
ตัวแปลภาษา Basic
ข.
ตัวแปลภาษาซี
ค.
ตัวแปลภาษาแอสเซมบลี
ง.
ถูกทุกข้อ
4.
ข้อใดจัดว่าเป็ นซอฟต์แวร์ ระบบ
ก.
โปรแกรมฆ่าไวรัส
ข.
โปรแกรม Windows
ค.
โปรแกรมพิมพ์รายงาน
ง.
โปรแกรมภาษา
5.
จุดประสงค์ของตัวแปลภาษาคืออะไร
ก.
ตรวจสอบการทางานของระบบ
ข.
ใช้แปลภาษาหนึ่งเป็ นอีกภาษาหนึ่ง
ค.
แปลโปรแกรมต้ นฉบับให้ ทางานได้
ง.
ใช้แปลคาศัพท์
6.
ในการเขียนโปรแกรมภาษาซี จะต้องเก็บโปรแกรมต้นฉบับเป็ นนามสกุลอะไร
ก.
.OBJ
ข.
.BAS
ค.
.C
ง.
.CPP
7.
เมื่อต้องการพัฒนาโปรแกรมจะต้องทาสิ่ งใดก่อน
ก.
วิเคราะห์ ปัญหา
ข.
เขียนซูโดโค้ด
ค.
เขียนโปรแกรม
ง.
เลือกภาษาที่ตอ้ งใช้เขียน
8.
โปรแกรมดูภาพยนตร์ จดั ว่าเป็ นโปรแกรมประเภทใด
ก.
ซอฟต์แวร์ระบบ ข.
ข. ซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์
ค.
ซอฟต์ แวร์ สาเร็จรู ป
ง. ซอฟต์แวร์ภาษา
9.
การแปลภาษาคอมพิวเตอร์ เป็ นรหัสภาษาเครื่ องที่มีการแปลทีละบรรทัดเรี ยกว่าอะไร
ก.
คอมไพล์เลอร์ ข.
อินเทอร์ พรีเตอร์
ค.
แอสเซมเบอร์ ง.
รันไทม์
10. ถ้าหากเขียนโปรแกรมสาหรับงานคานวณ แต่ผลลัพธ์ไม่ถูกต้องตามต้องการ
ข้อผิดพลาดนี้ เรี ยกว่าอะไร
ก.
bug ข.
syntax error ค.
logic error
ง.
coding error

หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เวลา 12 ชัว่ โมง
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 3 ความหมายและลักษณะของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เวลา 4 ชัว่ โมง
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาการเขียนโปรแกรมพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
1.สาระสาคัญ
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่เราเห็นเป็ นเครื่ องมือ อุปกรณ์ หรื อฮาร์ ดแวร์ ต่าง ๆ จะไม่สามารถทางานได้หาก
ปราศจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เนื่ องจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทาหน้าที่สื่อสารระหว่างเครื่ องมือ อุปกรณ์
หรื อฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์และผูใ้ ช้ เพื่อให้เครื่ องคอมพิวเตอร์ทางานตามที่ผใู้ ช้ตอ้ งการ
2.ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
เขียนโปรแกรมภาษา (ง 3.1 ม. 4–6/6)
3.จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1.อธิบายความหมายและลักษณะของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ (K)
2.เห็นความสาคัญของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีต่อการใช้งานคอมพิวเตอร์ (A)
3.มีทกั ษะในการสร้างแผนผังความคิดตามลาดับขั้นตอนของการพัฒนาโปรแกรม (P)
4.การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
ด้ านความรู้ (K)
และค่ านิยม (A)
1.ตรวจใบสารวจความรู้และ 1.สังเกตจากการให้ความ
แผนผังความคิดตามลาดับ
ร่ วมมือในการปฏิบตั ิกิจกรรม
ขั้นตอนของการพัฒนา
2.สังเกตจากความกระตือรื อร้น
โปรแกรม
ในการรวมกลุ่มกับเพื่อนเพื่อ
2.ตรวจการทาแบบทดสอบ
สร้างแผนผังความคิด
ก่อนเรี ยน (Pre-test)

ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
1. สังเกตทักษะการสรุ ป
ความหมายและลักษณะของ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์จาก
ข้อมูลที่ได้รับ
2.สังเกตทักษะการสร้างแผนผัง
ความคิดตามลาดับขั้นตอนของ
การพัฒนาโปรแกรม

5.สาระการเรี ยนรู้
ความหมายและลักษณะของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
6.แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
การสรุ ปข้อมูลที่สาคัญจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเขียนความหมาย
และลักษณะของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
คณิ ตศาสตร์ การศึกษาเกี่ยวกับระบบเลขฐานสองที่เป็ นพื้นฐานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์ การศึกษาลักษณะของพลังงานไฟฟ้ าที่ทาให้เกิดโปรแกรม คอมพิวเตอร์
สุ ขศึกษาฯ
การให้ความร่ วมมือปฏิบตั ิตามกฎในการร่ วมกิจกรรมการแบ่งกลุ่มกับผูอ้ ื่น
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1 ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน
1. นักเรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน (Pre-test) จานวน 20 ข้อ เวลา 15 นาที
2 .ครู แจกใบสารวจความรู ้ แล้วให้นกั เรี ยนสรุ ปความรู ้เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็ นข้อความสั้น ๆ เติม
ลงในช่องว่าง ภายในเวลา 5 นาที
3. เมื่อครบ 5 นาที ให้ตวั แทนนักเรี ยนเก็บรวบรวมใบสารวจความรู ้ส่งครู
ขั้นที่ 2 ขั้นสอน
1. นักเรี ยนศึกษาเรื่ อง ความหมายและลักษณะของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ จากหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 5 หรื อสื่ อการเรี ยนรู ้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ สมบูรณ์แบบ ม. 5
2. นักเรี ยนจับสลากลาดับขั้นตอนของการพัฒนาโปรแกรมคนละ 1 ใบ
3. ครู สุ่มเลือกนักเรี ยนที่จบั สลากได้ลาดับขั้นตอนของการพัฒนาโปรแกรมขั้นตอนละ 1 คน แล้วให้อธิ บาย
ลักษณะของการพัฒนาโปรแกรมในลาดับขั้นตอนนั้น
4. นักเรี ยนคนอื่น ๆ สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติมเกี่ยวกับลาดับขั้นตอนของการพัฒนาโปรแกรม
5. นักเรี ยนร่ วมกันจับกลุ่มกับเพื่อนให้ครบตามลาดับขั้นตอนของการพัฒนาโปรแกรม ซึ่ งจะได้สมาชิกกลุ่ม
จานวน 9 คน
6. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนาสลากลาดับขั้นตอนของการพัฒนาโปรแกรมติดบนกระดานดาเพื่อสร้างแผนผัง
ความคิดตามลาดับขั้นตอนของการพัฒนาโปรแกรม
7. นักเรี ยนคนที่ไม่มีกลุ่มให้สรุ ปความหมายของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หน้าชั้นเรี ยนและตรวจแผนผัง
ความคิดตามลาดับขั้นตอนของการพัฒนาโปรแกรมของเพื่อน
ขั้นที่ 3 ขั้นสรุ ป
1. ครู แจกใบสารวจความรู้ ให้นกั เรี ยนสรุ ปความหมายของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ลงที่ดา้ นหลังใบสารวจ
ความรู้

2. ตัวแทนนักเรี ยน 2–3 คน สรุ ปความหมายและลักษณะของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นักเรี ยนคนอื่น ๆ แสดง
ความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับความหมายและลักษณะของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพิ่มเติมตามความสนใจ
ขั้นที่ 4 ขั้นฝึ กฝนนักเรียน
1. นักเรี ยนรวบรวมความรู ้เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ทาไว้ในใบสารวจความรู ้จาก
เพื่อน ๆ พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง
2.
นักเรี ยนสร้างแผนผังความคิดตามลาดับขั้นตอนของการพัฒนาโปรแกรมด้วยตนเอง แล้วสรุ ป
ลักษณะการพัฒนาโปรแกรมแต่ละขั้นตอนด้านล่างแผนผังความคิดที่สร้างไว้
ขั้นที่ 5 ขั้นนาไปใช้
1.
นักเรี ยนอธิบายความหมายและลักษณะของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
2.
นักเรี ยนสร้างและอธิ บายแผนผังความคิดตามลาดับขั้นตอนของการพัฒนาโปรแกรมได้
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1.
กิจกรรมสาหรับกลุ่มสนใจพิเศษ
นักเรี ยนค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในข้อผิดพลาด
ต่าง ๆ จากนั้นนามาเปรี ยบเทียบกับการแจ้ง Error ที่พบในขณะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อศึกษาถึง
ข้อผิดพลาดของการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2.

กิจกรรมสาหรับฝึ กทักษะเพิ่มเติม
นักเรี ยนค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อหาคาตอบว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Program Computer) แตกต่าง
จากซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (Software Computer) หรื อไม่ อย่างไร แล้วนาข้อมูลที่ได้มาอภิปรายร่ วมกันกับ
เพื่อน
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ใบสารวจความรู้
2. สลากลาดับขั้นตอนของการพัฒนาโปรแกรมขนาดความยาว 5 เซนติเมตร ความสู ง 2 เซนติเมตร ภายใน
เขียนลาดับขั้นตอนของการพัฒนาโปรแกรม ใบละ 1 หัวข้อ ได้แก่ วิเคราะห์ปัญหา ออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหา เขียนโปรแกรม ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ภาษา ข้อผิดพลาดระหว่าง
ประมวลผล ข้อผิดพลาดทางวิธีการคิด จัดทาเอกสารประกอบ และบารุ งรักษาโปรแกรม โดยกระดาษ
ทั้งหมดจะมีจานวนเท่ากับจานวนของนักเรี ยน ดังนั้นใน 1 หัวข้อจะต้องมีมากกว่า 1 ใบ และแต่ละหัวข้อ
จะต้องมีจานวนใกล้เคียงกัน

3. สื่ อสิ่ งพิมพ์ เช่น หนังสื อ บทความ และเอกสารประกอบการเรี ยนการสอนเกี่ยวกับความหมายและ
ลักษณะของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
4. สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เว็บไซต์ทางการศึกษา และ Hyperbook ที่ความหมายและ
ลักษณะของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
5. สถานที่ เช่น พิพิธภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ ศูนย์วทิ ยาศาสตร์ เพื่อการศึกษา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสาร และร้านจาหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
6. บุคคล เช่น ผูป้ กครอง ครู นักวิชาการ ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมเมอร์
7. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 5 บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด
8. สื่ อการเรี ยนรู ้ เทคโนโลยีสารสนเทศ สมบูรณ์แบบ ม. 5 บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิ ช จากัด
9. แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 5 บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด

การจาลองความคิดในการเขียนโปรแกรม

เรื่ อง ความหมายและประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์
1. ความหมายของโปรแกรม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมายถึง คาสั่งหรื อชุดคาสั่ง ที่เขียนขึ้นมาเพื่อสั่งให้เครื่ องคอมพิวเตอร์ ทางานตามที่
เราต้องการ เราจะให้คอมพิวเตอร์ ทาอะไรก็เขียนเป็ นคาสั่ง ซึ่ งต้องสัง่ เป็ นขั้นตอนและแต่ละขั้นตอนต้องทา
อย่างละเอียดและครบถ้วน ซึ่ งจะเกิดเป็ นงานชิ้นหนึ่งขึ้นมามีชื่อเรี ยกว่า “โปรแกรม” ซอฟต์แวร์ จะแบ่ง
ออกเป็ นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ประเภท คือ
1.1 ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software)
1.2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)
1.1 ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software)
ซอฟต์แวร์ ระบบ หมายถึงโปรแกรมที่ทาหน้าที่ควบคุมการทางานของฮาร์ ดแวร์ ทุกอย่างและอานวยความ
สะดวกให้กบั ผูใ้ ช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ ซึ่ งแบ่งแต่ละโปรแกรมตามหน้าที่การทางานดังนี้
1.1.1 OS (Operating System)
คือโปรแกรมระบบที่ทาหน้าที่ควบคุมการใช้งานส่ วน ต่างๆของเครื่ องคอมพิวเตอร์ เช่นควบคุม
หน่วยความจาควบคุมหน่วยประมวลผลควบคุม หน่วยรับและควบคุมหน่วยแสดงผล ตลอดจนแฟ้ มข้อมูล
ต่าง ๆ ให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งที่สุด และสามารถใช้อุปกรณ์ทุกส่ วนของคอมพิวเตอร์ มาทางานได้อย่างเต็มที่
นอกจากนั้นยังเข้ามาช่วยจัดสรรการใช้ทรัพยากรในเครื่ องและช่วยจัดการกระบวน การพื้นฐานที่สาคัญ ๆ
ภายในเครื่ องคอมพิวเตอร์ เช่น การเปิ ดหรื อปิ ดไฟล์การสื่ อสารกันระหว่างชิ้นส่ วนต่าง ๆ ภายในเครื่ อง การ
ส่ งข้อมูลออกสู่ เครื่ องพิมพ์หรื อจอภาพ เป็ นต้น ก่อนที่เครื่ องคอมพิวเตอร์ แต่ละเครื่ องจะสามารถอ่านไฟล์
ต่าง ๆ หรื อสามารถใช้ซอฟต์แวร์ ต่าง ๆ ได้จะต้องผ่านการดึงระบบปฏิบตั ิการออกมาฝังตัวอยูใ่ น
หน่วยความจาก่อน ปั จจุบนั นี้ มีโปรแกรมระบบอยูห่ ลายตัวด้วยกัน ซึ่ งแต่ละตัวนั้นก็เป็ นโปรแกรม
ระบบปฏิบตั ิการเหมือนกัน แต่ต่างกันที่ลกั ษณะการทางานจะไม่เหมือนกัน ดังนี้
– DOS (Disk Operating System) เป็ นระบบปฏิบตั ิการที่นิยมใช้กนั มาตั้งแต่ในอดีตออกมาพร้อมกับ
เครื่ องพีซีของไอบีเอ็มรุ่ นแรก ๆ จากนั้นก็มีการพัฒนารุ่ นใหม่ออกมาเรื่ อย ๆ จนกระทัง่ ถึงเวอร์ ชนั่ สุ ดท้ายคือ
เวอร์ ชนั่ 6.22 หลังจากที่มีการประกาศ ใช้วนิ โดวส์95 ก็คงจะไม่ผลิต DOS เวอร์ ชนั่ ใหม่ออกมาแล้ว
โดยทัว่ ไปจะนิยมใช้วนิ โดวส์ 3.x ซึ่ งถือว่าเป็ นโปรแกรมเสริ มชนิดหนึ่งที่ใช้ในดอส
– UNIX เป็ นระบบ ปฏิบตั ิการที่สามารถใช้ร่วมกันได้หลายคน (Multiuser)
หรื อ เป็ นระบบปฏิบตั ิการแบบเครื อข่ายโดยที่ผใู ้ ช้แต่ละคนจะต้องมีชื่อและพาส เวิร์ดส่ วนตัวและสามารถ
เชื่อมโยงถึงกันได้ถึงทัว่ โลกโดยผ่านทางสายโทรศัพท์ และมี Modem เป็ น ตัวกลางในการรับส่ งข้อมูลหรื อ
โอนย้ายข้อมูลนิยมใช้แพร่ หลายในมหาวิทยาลัย หน่วยงานรัฐบาลหรื อบริ ษทั เอกชนที่มีระบบคอมพิวเตอร์
ใหญ่ๆใช้ในระบบยูนิกซ์ เองก็มีวนิ โดวส์ อีกชนิดหนึ่งใช้เรี ยกว่า X Windows สาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการใช้ระบบ
ยูนิกซ์ในเครื่ องพีซีที่บา้ นก็มีเวอร์ ชนั่ สาหรับพีซีเรี ยกว่า Linux ซึ่ งจะมีคาสัง่ พื้นฐานคล้าย ๆ กับระบบยูนิกซ์
– Linux เป็ นระบบปฏิบตั ิการตัวหนึ่งเช่นเดียวกับ DOS,Windows

และ Unix แต่ Linux นั้นจัดว่าเป็ นระบบปฏิบตั ิการ Unix ประเภทหนึ่งในปั จจุบนั นี้มีการใช้ Linux กันมาก
เนื่องจากความสามารถของตัวระบบปฏิบตั ิการและโปรแกรมประยุกต์ที่ทางานบนระบบ Linux ได้
พัฒนาขึ้นมามากมายโดยเฉพาะอย่างยิง่ โปรแกรมในตระกูลของGNU (GNU’s Not UNIX) และสิ่ งที่สาคัญ
ที่สุดคือระบบ Linux เป็ นระบบปฏิบตั ิการประเภท
ฟรี แวร์ (Free Ware) คือไม่เสี ยค่าใช้จ่ายในการซื้ อโปรแกรมระบบ Linux และนอกจากนั้น Linux ยัง
สามารถทางานได้บน CPU ทั้ง 3 ตระกูลคือบน CPU ของอินเทล (PCIntel) ดิจิตอลอัลฟาคอมพิวเตอร์
(Digital Alpha Computer)
และซันสปาร์ (SUNSPARC) ปั จจุบนั นี้ได้มีการนาระบบปฏิบตั ิการ Linux ไปประยุกต์ ใช้เป็ น
ระบบปฏิบตั ิการแบบเครื อข่ายสาหรับงานด้านต่างๆ เช่น งานด้านการคานวณสถานีงานสถานีบริ การต่างๆ
ระบบอินเทอร์เน็ตภายในองค์กรใช้ในการเรี ยนการสอน การทาวิจยั ทางคอมพิวเตอร์ การพัฒนาโปรแกรม
เป็ นต้น
– LAN เป็ นระบบปฏิบตั ิการแบบเครื อข่ายเช่นเดียวกัน แต่จะใช้เชื่อมโยงกันใกล้ ๆ เช่น ในอาคารเดียวกัน
หรื อระหว่างอาคารที่อยูใ่ กล้กนั โดยใช้สาย Lanเป็ นตัวเชื่อมโยง
– WINDOWS เป็ นระบบปฏิบตั ิการที่กาลังนิยมใช้กนั มากในปั จจุบนั ซึ่ งพัฒนามาถึงรุ่ นแล้ว Windows
2000 แล้ว บริ ษทั ไม่โครซอฟต์ได้เริ่ มประกาศใช้ MS Windows 95 ครั้งแรกเมื่อ 24 สิ งหาคม ค.ศ. 1995 โดย
มีความคิดที่วา่ จะออกมาแทน MS-DOS และ วินโดวส์ 3.x ที่ใช้ร่วมกันอยูล่ กั ษณะของวินโดวส์ 95 จึงคล้าย
กับระบบโอเอสที่มีท้ งั ดอสและวินโดวส์อยูใ่ นตัวเดียวกันแต่เป็ นวินโดวส์ที่มีลกั ษณะพิเศษกว่าวินโดวส์เดิม
เช่น มีคุณสมบัติเป็ น Plug and Play ซึ่ งสามารถจะรู ้จกั ฮาร์ ดแวร์ ต่าง ๆ ที่ติดตั้งอยูใ่ นเครื่ องได้โดยอัตโนมัติ
มีลกั ษณะเป็ นระบบ 32 บิต ในขณะที่วนิ โดวส์เดิมเป็ นระบบ 16 บิต
– WINDOWS NT เป็ นระบบ OS ที่ผลิตมาจากบริ ษทั IBM เป็ นระบบ32 บิต ที่มีรูปลักษณ์เป็ นกราฟิ กที่ตอ้ ง
ใช้เม้าส์ คล้ายกับวินโดวส์ทวั่ ไปเช่นกัน
1.1.2 Translation Program
คือ โปรแกรมระบบที่ทาหน้าที่ในการแปลโปรแกรม หรื อชุดคาสั่งที่เขียนด้วยภาษาที่ไม่ใช่ภาษาเครื่ องหรื อ
ภาษาเครื่ องที่ไม่ เข้าใจให้เป็ นภาษาที่เครื่ องเข้าใจ และนาไปปฏิบตั ิได้ เช่น ภาษา
BASIC,COBOL,C,PASCAL, FORTRAN,ASSEMBLY เป็ นต้น สาหรับตัวแปลนั้นจะมีอยู่ 3 แบบคือ
– Assembler เป็ นโปรแกรมที่ใช้แปลภาษาแอสแซมบลี ซึ่ งมีลกั ษณะการแปลทีละคาสั่ง เมื่อทาตามคาสั่งนั้น
เสร็ จแล้ว ก็จะแปลคาสั่งถัดไปเรื่ อย ๆ จนจบ
– อินเตอร์พรี เตอร์ (Interpreter) เป็ นตัวแปลภาษาระดับสู งเช่นเดียวกับคอมไพล์เลอร์ แต่จะแปลพร้อมกับ
ทางานตามคาสั่งทีละคาสั่งตลอดไปทั้งโปรแกรม ทาให้การแก้ไขโปรแกรมทาได้ง่ายปละรวดเร็ ว การแปล
โดยใช้อินเตอร์ พรี เตอร์ จะไม่สร้างโปรแกรมเรี ยกใช้งาน ดังนั้นจะต้องทาการแปลใหม่ทุกครั้งที่มี
การเรี ยกใช้งาน ตัวอย่างตัวแปลภาษาที่ใช้ตวั แปลอินเตอร์ พรี เตอร์ เช่น ภาษาเบสิ ก (BASIC)

– คอมไพเลอร์ (Compiler) เป็ นตัวแปลภาษาระดับสู ง เช่น ภาษาปาสคาล ภาษาโคบอลและภาษาฟอร์ เเทรน
การทางานจะใช้หลักการแปลโปรแกรมต้นฉบับทั้งโปรแกรมให้เป็ นโปรแกรมเรี ยกใช้งาน (executable
program) ซึ่งจะถูกบันทึกไว้ในลักษณะของแฟ้ มข้อมูลหรื อไฟล์ เมื่อต้องการเรี ยกใช้งานโปรแกรมก็สามารถ
เรี ยกใช้จากไฟล์เรี ยกใช้งานโดยไม่ตอ้ งทาการแปลหรื อคอมไพล์อีก ทาให้การทางานเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว
ขณะที่คอมไพล์โปรแกรมต้นฉบับที่เขียนขึ้นด้วยภาษาระดับสู ง คอมไพล์เลอร์ จะตรวจสอบโครงสร้างไว
ยกรณ์ของคาสั่งและข้อมูลที่ใช้ใน
การคานวณและเปรี ยบเทียบต่อจากนั้นคอมไพล์เลอร์ จะสร้างรายการ
ข้อผิดพลาดของโปรแกรม (Program Listing) เพื่อใช้เก็บโปรแกรมต้นฉบับและคาสั่งที่เขียนไม่ถูกต้องตาม
กฎหรื อโครงสร้างของภาษานั้น ๆ ไฟล์น้ นั มีประโยชน์ในการช่วยโปรแกรมเมอร์ ในการแก้ไขโปรแกรม
(Debug)
1.1.3 Utility Program
คือโปรแกรมระบบที่ทาหน้าที่ในการอานวยความสะดวกให้กบั ผูใ้ ช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ ให้สามารถทางาน
ได้สะดวก รวดเร็ วและง่ายขึ้น เช่น โปรแกรมที่ใช้ในการเรี ยงลาดับข้อมูล โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลจากชนิด
หนึ่งไปยังอีกชนิดหนึ่ง โปรแกรมรวบรวมข้อมูล 2 ชุดด้วยกัน โปรแกรมคัดลอกข้อมูล เป็ นต้น สาหรับ
โปรแกรมที่ทางานในด้านนี้ ได้แก่ Pctools,Sidekick,PKZIP,PKUNZIP Norton Utility เป็ นต้น
1.1.4 Diagnostic Program
คือโปรแกรมระบบที่ทาหน้าที่ตรวจสอบข้อผิดพลาดในการทางานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ได้แก่ โปรแกรม QAPLUS โปรแกรมNORTON เป็ นต้น และเมื่อพบข้อผิดพลาดก็จะแจ้ง
ขึ้นมาบนจอภาพให้ทราบ เช่น ถ้ามีการตรวจสอบแล้วปรากฏว่า Keyboard บางปุ่ มเสี ยไปก็จะแจ้งบอกขึ้นมา
เป็ นรหัสให้ผใู้ ช้ทราบ หรื อในกรณี ที่ Card จอปกติไม่สามารถแสดงภาพได้ ก็จะบอกในลักษณะของเสี ยง
แทน เช่นเดียวกับ RAM ถ้าเสี ยก็จะมีเสี ยงบอก
1.2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)
หมายถึง โปรแกรมที่ผใู ้ ช้คอมพิวเตอร์ เป็ นผูเ้ ขียนขึ้นมาใช้เองเพื่อสั่งให้เครื่ องคอมพิวเตอร์ ทางานอย่างใด
อย่างหนึ่งตามที่ตอ้ งการ ซึ่ งแบ่งได้ดงั นี้
1.2.1 User Program
คือโปรแกรมที่ผใู ้ ช้เขียนขึ้นมาใช้เองโดยใช้ภาษาระดับต่างๆทางคอมพิวเตอร์ เช่นภาษา
BASICCOBOL,PASCAL,C,ASSEMBLY,FORTRAN ฯลฯ
ซึ่ ง จะใช้ภาษาใดขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมของงานเหล่านั้น เช่น
โปรแกรมระบบบัญชี ,โปรแกรมควบคุมสต็อกสิ นค้า,โปรแกรมแฟ้ มทะเบียนประวัติ,โปรแกรมคานวณภาษี,
โปรแกรมคอดเงินเดือน เป็ นต้น
1.2.2 Package Program

คือโปรแกรมสาเร็ จรู ป ซึ่ งเป็ นโปรแกรมที่ถูกสร้างหรื อเขียนขึ้นมาโดยบริ ษทั ต่าง ๆ เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
พร้อมที่จะนามาใช้งานต่าง ๆ ได้ทนั ที ตัวอย่างเช่น
– Word Processer โปรแกรมที่ช่วยในการทาเอกสาร พิมพ์งานต่าง ๆ เช่น เวิร์ดจุฬา,
เวิร์ดราชวิถี,Microsoft Word,WordPerfect,Amipro เป็ นต้น
– Spreadsheet โปรแกรมที่ใช้ในการคานวณข้อมูล มีลกั ษณะเป็ นตาราง เช่น Lotus 1-2-3,Microsoft Excel
เป็ นต้น
– Database โปรแกรมที่ใช้ในการทางานทางด้านฐานข้อมูลจะใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ต่าง ๆ ที่มีขนาดใหญ่
และมีขอ้ มูลเป็ นจานวนมาก เช่นdBASEIIIPlus, Foxbase, Microsoft Access Foxpro, Visual Foxpro, Pracle,
Infomix, DB2 เป็ นต้น
– Graphic โปรแกรมที่ใช้ในการทางานทางด้านสร้างรู ปภาพและกราฟิ กต่าง ๆ รวมทั้งงานทางด้านสิ่ งพิมพ์
การทาโบรชัวร์ แผ่นพับ นามบัตร เช่น CorelDraw, Photoshop, Harvard Graphic, Freelance Graphic,
PowerPoint, PageMaker เป็ นต้น
– Internet โปรแกรมที่ใช้งานบน Internet เท่านั้น โดนจะต้องเรี ยกใช้ผา่ นทาง Browser ซึ่งอาจจะเป็ น
Netscape Communicator หรื อ Internet Explorer โดยการติดตั้งผ่านทางแผ่น CD-Rom หรื อ Download
ขึ้นมาติดตั้งก็ได้ สาหรับโปรแกรมที่นิยมใช้ในปั จจุบนั
ใบงานที่ 1

เรื่ อง ความหมายและประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ให้นกั เรี ยนทาใบงานที่ 1 ลงสมุด
1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมาถึง…………………………………..………………...................................
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………............................………
2. วัฏจักรในการพัฒนาระบบ แบ่งออกเป็ น 6 ขั้นตอน อะไรบ้าง
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………........................................………
3. การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คืออะไร
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..................................................................……….
4. Program analysis เป็ นระยะของการวิเคราะห์การเขียนโปรแกรมขั้นใด
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..............................................................……….
5. คาสั่งโครงสร้างพื้นฐาน มีกี่อย่าง อะไรบ้าง
………………………………………………………………………………………………………………
………………............................................................................................................................................…

หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เวลา 12 ชัว่ โมง
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 4 ประเภทของภาษาคอมพิวเตอร์
เวลา 4 ชัว่ โมง
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาการเขียนโปรแกรมพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
1. สาระสาคัญ
ภาษาคอมพิวเตอร์ คือ ภาษาที่ใช้เขียนชุดคาสั่ง เมื่อรวมชุ ดคาสั่งเข้าด้วยกันจึงเกิดเป็ นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ที่ใช้สาหรับสั่งให้เครื่ องคอมพิวเตอร์ ทางานตามที่ผใู ้ ช้ตอ้ งการ ภาษาคอมพิวเตอร์ แบ่งตาม
ลักษณะและการใช้งานได้ 4 ประเภท คือ ภาษาเครื่ อง ภาษาแอสเซมบลี ภาษาระดับสู ง และภาษาระดับสู ง
มากหรื อภาษาธรรมชาติ
2. ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
เขียนโปรแกรมภาษา (ง 3.1 ม. 4–6/6)
3. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. อธิ บายลักษณะ ข้อดี และข้อเสี ยของภาษาคอมพิวเตอร์ แต่ละประเภทได้ (K)
2. มีความละเอียดรอบคอบในการใช้รหัสแอสกีแทนข้อมูลให้เป็ นภาษาเครื่ อง (A)
3. มีทกั ษะในการเขียนภาษาเครื่ องที่แทนด้วยรหัสแทนข้อมูลแอสกี (P)
4. การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
5.
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
และค่ านิยม (A)
1. สังเกตการแสดงความคิดเห็น 1. สังเกตความละเอียด
การถาม และการตอบคาถาม
รอบคอบในการเขียน
2. ตรวจตารางสรุ ปลักษณะ
ภาษาเครื่ องที่แทนด้วยรหัส
ข้อดี และข้อเสี ยของ
แทนข้อมูลแอสกี
ภาษาคอมพิวเตอร์
2. สังเกตความร่ วมมือในการ
ปฏิบตั ิกิจกรรม
ด้ านความรู้ (K)

ภาษาคอมพิวเตอร์
– ประเภทของภาษาคอมพิวเตอร์
6. แนวทางบูรณาการ

ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
1. สังเกตทักษะในการเขียน
ภาษาเครื่ องที่แทนด้วยรหัส
แทนข้อมูลแอสกี
2. สังเกตทักษะในการค้นหา
ข้อมูล

สาร
ะ
การ
เรีย
นรู้

ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
สังคมศึกษาฯ

การเปรี ยบเทียบการเขียนภาษาไทยกับภาษาเครื่ องเกี่ยวกับการแบ่งวรรคเพื่อแทนพยัญชนะ
ประโยค และข้อความที่ตอ้ งการสื่ อสาร
การคานวณค่าทางคณิ ตศาสตร์ เพื่อหาค่าของรหัสแทนข้อมูลแอสกีที่ใช้แทนภาษาเครื่ อง
การศึกษาเพิม่ เติมเกี่ยวกับพัฒนาการของภาษาคอมพิวเตอร์ ตามค่านิยมและวัฒนธรรมทาง
สังคมของผูใ้ ช้คอมพิวเตอร์

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1
ขั้นนาเข้าสู่ บทเรี ยน
1. ครู เขียนคาว่า Computer Programming Language บนกระดานดา แล้วถามนักเรี ยนว่า คานี้หมายความว่า
อะไร และเกี่ยวข้องอย่างไรกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. นักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายคาถามของครู แสดงความคิดเห็น แล้วซักถามข้อมูลเพิม่ เติมเพื่อตอบคาถาม
3. ตัวแทนนักเรี ยน 1–2 คน ตอบคาถามครู โดยครู ตรวจสอบคาตอบของนักเรี ยนแล้วแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติม
ขั้นที่ 2
ขั้นสอน
1. นักเรี ยนศึกษาเรื่ อง ประเภทของภาษาคอมพิวเตอร์ จากหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยี
สารสนเทศ ม. 5 หรื อสื่ อการเรี ยนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ สมบูรณ์แบบ ม. 5
2. ครู แจกตารางสรุ ปลักษณะ ข้อดี และข้อเสี ยของภาษาคอมพิวเตอร์ให้นกั เรี ยนคนละ
1 แผ่น แล้วให้นกั เรี ยนสรุ ปลักษณะ ข้อดี และข้อเสี ยของภาษาคอมพิวเตอร์ ลงในตาราง
3. นักเรี ยนซักถามเกี่ยวกับตารางสรุ ปลักษณะ ข้อดี และข้อเสี ยของภาษาคอมพิวเตอร์ จากครู จนเข้าใจ
4. นักเรี ยนค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมและสรุ ปลักษณะ ข้อดี และข้อเสี ยของภาษาคอมพิวเตอร์ ลงในตารางสรุ ป
ลักษณะ ข้อดี และข้อเสี ยของภาษาคอมพิวเตอร์ที่ครู แจก แล้วเขียนเลขที่หรื อรหัสประจาตัวของตนเอง 2
ตาแหน่งสุ ดท้ายไว้ดา้ นบนของตารางสรุ ปลักษณะ ข้อดี และข้อเสี ยของภาษาคอมพิวเตอร์ ดว้ ยภาษาเครื่ องที่
แทนจากรหัสแอสกี
5. ครู สุ่มเลือกนักเรี ยน 3–4 คน ออกมานาเสนอตารางสรุ ปลักษณะ ข้อดี และข้อเสี ยของภาษาคอมพิวเตอร์
หน้าชั้นเรี ยน โดยนักเรี ยนจะต้องบอกเลขที่หรื อรหัสประจาตัว 2 ตาแหน่งสุ ดท้ายก่อนการนาเสนอ
6. นักเรี ยนคนอื่น ๆ ตรวจสอบเลขที่หรื อรหัสประจาตัวของเพื่อน แล้วตรวจสอบว่าคาตอบในตารางสรุ ป
ลักษณะ ข้อดี และข้อเสี ยของภาษาคอมพิวเตอร์ น้ นั เหมือนกับของตนเองหรื อไม่ อย่างไร
7. ถ้านักเรี ยนพบว่าคาตอบในตารางสรุ ปลักษณะ ข้อดี และข้อเสี ยของภาษาคอมพิวเตอร์ ของเพื่อน
แตกต่างจากของตนเอง ให้นกั เรี ยนยกมือขึ้น พร้อมบอกเลขที่หรื อรหัสประจาตัวของตนเองด้วยภาษาเครื่ อง
ที่แทนจากรหัสแอสกี แล้วนาเสนอคาตอบที่แตกต่างนั้น
8. นักเรี ยนคนอื่น ๆ ช่วยกันตรวจสอบ แสดงความความคิดเห็นเพิม่ เติม และซักถามเกี่ยวกับ
ภาษาคอมพิวเตอร์ตามความสนใจ

ขั้นที่ 3
ขั้นสรุ ป
1. นักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปวิธีการเขียนภาษาเครื่ องที่แทนด้วยรหัสแทนข้อมูลแอสกี
2. นักเรี ยนรวบรวมและสรุ ปลักษณะ ข้อดี และข้อเสี ยของภาษาคอมพิวเตอร์ แต่ละประเภทจากนักเรี ยนทุก
คน
ขั้นที่ 4 ขั้นฝึ กฝนนักเรี ยน
1. นักเรี ยนค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วจัดทาสถิติการเลือกใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ แต่ละประเภทจากแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ แล้วนาเสนอในรู ปแบบของสารสนเทศ
2. นักเรี ยนเขียนข้อความถึงกันโดยใช้รหัสแทนข้อมูลแอสกีเขียนเป็ นภาษาเครื่ อง แล้วแลกเปลี่ยนกันแปล
ข้อความ
ขั้นที่ 5
ขั้นนาไปใช้
1. นักเรี ยนสามารถเขียนภาษาเครื่ องด้วยการแทนข้อมูลด้วยรหัสแทนข้อมูลแอสกีได้
2. นักเรี ยนอธิบายลักษณะ ข้อดี และข้อเสี ยของภาษาคอมพิวเตอร์ แต่ละประเภทได้
8.กิจกรรมเสนอแนะ
1. กิจกรรมสาหรับกลุ่มสนใจพิเศษ
นักเรี ยนศึกษาวิธีการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ประเภทภาษาแอสเซมบลี ภาษาระดับสู ง และภาษา
ระดับสู งมากเพิ่มเติม ทดลองเขียนข้อความด้วยภาษาดังกล่าว แล้วแลกเปลี่ยนกันศึกษาและตรวจสอบกับ
เพื่อน ๆ
2. กิจกรรมสาหรับฝึ กทักษะเพิ่มเติม
นักเรี ยนศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสแทนข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากรหัสแทนข้อมูลแอสกีวา่ เหมือนหรื อ
แตกต่างกันหรื อไม่ อย่างไร
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ตารางสรุ ปลักษณะ ข้อดี และข้อเสี ยของภาษาคอมพิวเตอร์
2. สื่ อสิ่ งพิมพ์ เช่น ใบโฆษณา หนังสื อ บทความ และเอกสารประกอบการเรี ยนการสอนเกี่ยวกับประเภท
ของภาษาคอมพิวเตอร์
3. สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เว็บไซต์ทางการศึกษา และ Hyperbook ที่นาเสนอเกี่ยวกับ
ประเภทของภาษาคอมพิวเตอร์
4. สถานที่ เช่น พิพิธภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ ศูนย์วทิ ยาศาสตร์ เพื่อการศึกษา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสาร และร้านจาหน่ายซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์
5. บุคคล เช่น ผูป้ กครอง ครู นักวิชาการ ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมเมอร์ และ
ตัวแทนจาหน่ายซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์
6. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 5 บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิ ช จากัด

7. สื่ อการเรี ยนรู ้ เทคโนโลยีสารสนเทศ สมบูรณ์แบบ ม. 5 บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด
8. แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 5 บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด

ภาษาคอมพิวเตอร์

ภาษาคอมพิวเตอร์ หมายถึง ภาษาใด ๆ ที่ผใู ้ ช้งานใช้สื่อสารกับคอมพิวเตอร์ หรื อคอมพิวเตอร์ ดว้ ยกัน แล้ว
คอมพิวเตอร์ สามารถทางานตามคาสั่งนั้นได้ ภาษาคอมพิวเตอร์ มีมากมายหลายพันภาษา แต่ภาษาที่สั่งให้
คอมพิวเตอร์ ทางานได้จริ งนั้นมีภาษาเดียว คือ ภาษาเครื่ อง ( machine language )
การจัดแบ่งภาษาคอมพิวเตอร์ มีการแบ่งหลายแบบ เช่น แบ่งเป็ นยุคของภาษา ดังนี้ (จาก
http://www.nectec.or.th/courseware/computer/comp-using/0064.html เมื่อ 7 ส.ค. 2551)
1.ภาษารุ่ นที่ 1 ได้แก่
ภาษาเครื่ อง(Machine Language) ใช้อกั ขระเพียง 0 และ 1
ภาษาสัญลักษณะ (Symbol Language)
ภาษาแอสเซมบลี( Assembly Language) ที่ใช้รหัสช่วยจา (Mnemonic Code) แทนรหัสคาสั่งที่
เป็ นอักขระ 0 กับ 1
การเขียนคาสัง่ ภาษาเครื่ อง และภาษาสัญลักษณ์ จาเป็ นต้องทราบขั้นตอน การทางานภายในของตัว
ประมวลผลอย่างละเอียด ต้องทราบจานวนรี จิสเตอร์ (Register) และหน้าที่ของรี จิสเตอร์ ต้องทราบถึงการ
อ้างถึงข้อมูลในหน่วยความจามีวธิ ี และทาได้อย่างไร ภาษารุ่ นนี้ จึงใช้งานได้ยาก และมีความซับซ้อนในการ
สั่งงาน
2.ภาษารุ่ นที่ 2 เป็ นภาษาที่พฒั นาที่นบั ได้วา่ เก่าแก่ที่สุด และนับเป็ นพื้นฐานในการพัฒนา
ภาษาคอมพิวเตอร์ ใหม่ๆ ด้วย โดยมีจุดอ่อน คือ เป็ นภาษาที่ไม่มีโครงสร้าง ไม่สามารถกาหนดชนิดข้อมูลได้
เช่น ภาษาฟอร์ แทรน (FORTRAN), ภาษาโคบอล (COBOL - Common Business Oriented Language),
ภาษา ALGOL (Algorithm Language) และภาษายอดนิยมที่สุด คือ ภาษา BASIC (Beginner's All Purpose
Symbolic Instruction Code) ซึ่งหลายภาษา ยังได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบนั
3.ภาษารุ่ นที่ 3 เป็ นภาษาที่นาเอาจุดด้อยของภาษารุ่ นที่ 2 มาปรับปรุ งและพัฒนา โดยปรับปรุ งลักษณะ
โครงสร้าง ตลอดจนขีดความสามารถของภาษารุ่ นที่ 2 โดยแบ่งภาษารุ่ นนี้ เป็ นสองลักณะ คือ ภาษาสาหรับ
งานทัว่ ไป ได้แก่ ภาษา PL/I, Pascal, Modula-2, C, Ada โดยมีพ้นื ฐานการพัฒนามาจากภาษา ALGOL โดย
นิยมนามาใช้ในงานวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ ธุ รกิจ ตลอดจนงานระบบต่างๆ และภาษาสาหรับงานพิเศษ อัน
เป็ นภาษาที่จดั ทาขึ้นมาเพื่อใช้งานเฉพาะเจาะจง มีรูปแบบพิเศษออกไป เช่น ภาษา Lisp, Prolog, Smalltalk,
APL และ FORTH เป็ นต้น
4.ภาษารุ่ นที่ 4 เป็ นภาษาที่พฒั นาขึ้นมาเพื่อลดขั้นตอนการออกแบบระบบ โดยผูใ้ ช้ระบุผลลัพธ์ที่
ต้องการ จากนั้นโปรแกรมก็จะใช้ความรู ้ภายในตัวภาษา มาหาผลลัพธ์น้ นั ๆ แต่บางฟังก์ชนั ก็ยงั ต้องอาศัย
การกาหนดเงื่อนไข และลาดับขั้นตอนของงานด้วย ภาษารุ่ นนี้ เช่น ภาษาสอบถาม (Query Language) ซึ่งใช้
ในการสื บค้นข้อมูลในฐานข้อมูล ได้แก่ ภาษา SQL (Sturctured Query Language) นอกจากภาษาสอบถาม
ยังมีภาษาแบบตัวสร้างโปรแกรม (Program Generator) ซึ่ งมักจะพบในโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล เช่น
dBASE, FoxPro เป็ นต้น

5.ภาษารุ่ นที่ 5 เป็ นภาษารุ่ นใหม่ที่นิยมใช้กนั อย่างแพร่ หลายในปั จจุบนั มีลกั ษณะการทางานเชิงวัตถุ มี
ระบบช่วยเหลือต่างๆ มากมาย เช่น Visual Basic, Visual FoxPro เป็ นต้น
ภาษาคอมพิวเตอร์ อาจแบ่งภาษาระดับต่า (Low Level Language) กับ ภาษาระดับสู ง (High Level
Language) จาก
http://www.fms.nrru.ac.th/fms2008/index.php?option=com_content&task=view&id=85&Itemid=1 เมื่อ
7 ส.ค.51
มีรายละเอียด ดังนี้
ภาษาระดับต่า (low level language ) ภาษาระดับต่าเป็ นภาษาที่ข้ ึนอยูก่ บั ฮาร์ ดแวร์ ของคอมพิวเตอร์ แต่ละ
ระบบ แบ่งเป็ น
1. ภาษาเครื่ อง (Machine Language) เป็ นภาษาต่าสุ ดของคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยเลข 0 และ
เลข 1 ที่นามาเขียนเรี ยงติดต่อกัน ประโยคคาสั่งของภาษาเครื่ องจะประกอบด้วยส่ วนที่ระบุให้คอมพิวเตอร์
ทางานอะไร เช่น สั่งให้ทาการบวกเลข สั่งให้ทาการเคลื่อนย้ายข้อมูล เป็ นต้น และอีกส่ วนเพื่อบอก
แหล่งข้อมูลที่จะนามาทางานตามที่ระบุในตอนแรก
การเขียนโปรแกรม หรื อชุดคาสั่งด้วยภาษาเครื่ อง นับเป็ นเรื่ องที่ยงุ่ ยากไม่สะดวกและเสี ยเวลา เพราะ
ผูใ้ ช้จะต้องทราบรหัสแทนการทางานต่าง ๆ และต้องรู ้ข้ นั ตอนการทางานภายในของเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดย
ละเอียด ถ้าใช้คาสั่งไม่ถูกต้องเกิดการผิดพลาด โอกาสที่จะเข้าไปทาการแก้ไขก็ทาได้ยากและเสี ยเวลามาก
มนุษย์จึงพยายามคิดภาษาให้ติดต่อกับคอมพิวเตอร์ ได้ง่ายขึ้นด้วยการสร้างภาษาระดับต่าในเวลาต่อมา
2. ภาษาแอสเซมบลี (Assembly Language) ลักษณะของภาษานี้จะเป็ นการใช้ตวั อักษรมาเรี ยงกัน
เป็ นคา แทนเลขฐานสอง โดยคาที่กาหนดขึ้นจะมีความหมายที่สามารถเข้าใจและจาได้ง่าย เช่น จะใช้คาสั่ง
ADD แทนการบวก คาสั่ง SUB แทนการลบ เป็ นต้น ขณะเดียวกัน ส่ วนที่ใช้บอกแหล่งข้อมูลก็จะแทนด้วย
ชุดของตัวอักษรที่เรี ยกว่าตัวแปร เช่น คาสั่ง ADD A,B จะหมายถึงให้นาข้อมูลที่ตาแหน่ง A และตาแหน่ง B
มาบวกรวมกันแล้วนาผลลัพธ์ไปเก็บที่ตาแหน่งAเป็ นต้น
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาแอสแซมบลี ถึงแม้วา่ จะง่ายและเสี ยเวลาน้อยกว่าการเขียนโปรแกรม
ด้วยภาษาเครื่ อง แต่มีขอ้ เสี ยคือผูใ้ ช้จะต้องเรี ยนรู ้โครงสร้างของระบบเครื่ องนั้นอย่างละเอียด เพราะภาษา
แอสแซมบลีเป็ นภาษาที่ข้ ึนกับฮาร์ ดแวร์ จะใช้กบั เครื่ องระบบนั้น ถ้าใช้เครื่ องต่างระบบที่มีตวั ประมวลผล
ต่างกัน จะต้องเรี ยนรู ้โครงสร้างภายในและชุดคาสั่งสาหรับเครื่ องนั้นใหม่ท้ งั หมด ดังนั้นจึงเป็ นเรื่ องที่ยงุ่ ยาก
และไม่สะดวก
ภาษาระดับสู ง (High-level Language)
ภาษาระดับสู ง การพัฒนาภาษาคอมพิวเตอร์ ในยุคต่อมา จึงพยายามให้เป็ นภาษาที่สามารถนาไปใช้
กับเครื่ องต่างระบบกัน ไม่ตอ้ งเสี ยเวลาเรี ยนรู ้ใหม่ท้ งั หมด โปรแกรมที่เขียนสั่งงานกับเครื่ องระบบหนึ่ง ก็
สามารถนาไปใช้หรื อดัดแปลงเพียงเล็กน้อยเพื่อสั่งงานกับเครื่ องอีกระบบหนึ่งได้ ลักษณะของภาษาจะ
พยายามให้ใกล้เคียงกับภาษาธรรมชาติมากขึ้น ทาให้เราสามารถศึกษาและเรี ยนรู ้ได้ในเวลาอันรวดเร็ ว ภาษา

ในยุคหลังนี้ เรี ยกว่า ภาษาระดับสู ง ซึ่ งได้มีการคิดค้นพัฒนาออกมาหลายภาษาด้วยกัน ที่เด่น ๆ และนิยมกัน
มาก เช่น
ภาษาฟอร์แทรน (FORTRAN- FORmula TRANslator) เป็ นภาษาที่เก่าแก่ของโลกเหมาะกับ
งานด้านวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ ใช้ในงานค้นคว้าวิจยั และวิเคราะห์ปัญหาต่างทางวิทยาศาสตร์
ภาษาโคบอล (COBOL-Common Business Oriented Language) เป็ นภาษาที่เหมาะสาหรับ
งานด้านธุ รกิจ ที่มีขอ้ มูลจานวนมากๆ หรื องานด้านการจัดการฐานข้อมูล แต่ไม่เหมาะสาหรับงานด้าน
คานวณ
ภาษาเบสิ ก (BASIC- Beginner's All purpose Symbolic Instruction) เป็ นภาที่พฒั นาขึ้นมา
โดยที่ผใู ้ ช้ไม่จาเป็ นต้องมีความรู ้เรื่ องระบบการทางานของคอมพิวเตอร์ เหมาะสาหรับการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และผูเ้ ริ่ มศึกษาภาษาคอมพิวเตอร์
ภาษาปาสคาล (PASCAL) เป็ นภาษาที่ใช้สอนหลักการเขียนโปรแกรมได้ดีที่สุด เหมาะ
สาหรับการเขียนโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อการเรี ยนการสอน
ภาษาซี (C) เป็ นภาษาที่ได้รับความนิยมในการเขียนโปรแกรมการทางานขนาดใหญ่ และใช้
ในการเขียนโปรแกรมควบคุมการทางานของฮาร์ ดแวร์ดว้ ย
ข้ อแตกต่ างระหว่ างภาษาระดับต่ากับภาษาระดับสู ง (จาก
http://www.nectec.or.th/courseware/computer/comp-using/0064.html เมื่อ 7 ส.ค. 2551)
ภาษาระดับต่าจะมีความแตกต่างกันเมื่อใช้กบั เครื่ องคอมพิวเตอร์ ต่างเครื่ องกัน ส่ วนภาษาระดับสู งนั้น
สามารถใช้ได้กบั คอมพิวเตอร์ ต่างเครื่ องกัน โดยอาจมีการปรับปรับปรุ ง หรื อ เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย
เท่านั้น
ภาษาระดับสู งมนุษย์สามารถอ่านเข้าใจได้ง่ายกว่าภาษาระดับต่า เพราะภาษาระดับสู งมีลกั ษณะคล้ายกับ
มนุษย์ที่ใช้ในชีวติ ประจาวัน ส่ วนภาษาระดับต่าอาจใช้รหัสหรื อคาย่อแทนคาสัง่ ให้ทางาน
ภาษาระดับต่าจะต้องเขียนขั้นตอนการทางานอย่างละเอียด จึงใช้เวลาในการเขียนโปรแกรมมากกว่าการ
เขียนโปรแกรมระดับสู ง
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับต่า จาเป็ นต้องศึกษาและเข้าใจระบบการทางานภายในคอมพิวเตอร์ แต่
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสู งไม่จาเป็ นต้องศึกษาอย่างลึกซึ้ ง

การจัดแบ่ งภาษาคอมพิวเตอร์ ส่ วนมากในปัจจุบันนิยมแบ่ งภาษาคอมพิวเตอร์ เป็ น ยุค ดังนี้
(จาก http://yalor.yru.ac.th/~nipon/Archi_STD43/chapter9/group_20/machine.html เมื่อ 7 ส.ค.51)
1.ภาษาเครื่ อง (Machine Language)
2.ภาษาแอสเซมบลี (Assembly Language)
3.ภาษาชั้นสู ง (High - level Language)
4.ภาษาชั้นสู งมาก (Very High - level Language)
5.ภาษาธรรมชาติ (Natural Language)
ภาษาเครื่อง
ในยุคแรก ๆ การใช้คอมพิวเตอร์ ให้ทางานตามต้องการนั้น ผูเ้ ขียนโปรแกรมจะต้องเขียนคาสั่งด้วยภาษาของ
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ซ่ ึ งเรี ยกว่า ภาษาเครื่ อง คาสั่งของภาษาเครื่ องนั้นจะประกอบด้วยกลุ่มของตัวเลขในระบบ
เลขฐานสอง เป็ นภาษาเดียวเท่านั้นที่เครื่ องคอมพิวเตอร์ เข้าใจได้โดยตรง ลักษณะของภาษาเป็ นภาษาที่ข้ ึนอยู่
กับฮาร์ ดแวร์ ของคอมพิวเตอร์ แต่ละระบบ โดยเขียนอยูใ่ นรู ปของรหัสของระบบเลขฐานสอง ประกอบด้วย
เลข 0 และเลข 1 ที่นามาเขียนเรี ยงติดต่อกัน ประโยคคาสั่งของภาษาเครื่ องจะประกอบด้วยส่ วนที่ระบุให้
คอมพิวเตอร์ ทางานอะไรเช่น สั่งให้ทาการบวกเลข สั่งให้ทาการเคลื่อนย้ายข้อมูล เป็ นต้น และอีกส่ วนเพื่อ
บอกแหล่งข้อมูลที่จะนามาทางานตามที่ระบุในตอนแรก
โครงสร้ างของคาสั่ งในภาษาเครื่อง
คาสัง่ ในภาษาเครื่ องจะประกอบfด้วย 2 ส่ วนคือ
โอเปอเรชันโคด (Operation Code) เป็ นคาสั่งที่สั่งให้เครื่ องคอมพิวเตอร์ ปฏิบตั ิการ เช่น การบวก
(Addition) การลบ (Subtraction) เป็ นต้น
โอเปอแรนด์ (Operands)เป็ นตัวที่ระบุตาแหน่งที่เก็บของข้อมูลที่จะเข้าคอมพิวเตอร์ เพื่อนาไป ปฏิบตั ิการ
ตามคาสั่งในโอเปอเรชันโคด

เฉลยแบบฝึ กหัด
1. ข้อใดเป็ นลักษณะของภาษาระดับสู ง
ก. ทางานได้โดยไม่ตอ้ งมีโปรแกรมระบบ
ข.
มีภาษาใกล้เคียงกับภาษามนุษย์
ค. เป็ นภาษาคอมพิวเตอร์ ยคุ ใหม่
ง.
เป็ นภาษาที่ใช้กบั งานขั้นสู ง
2. ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดที่ตอ้ งใช้ตวั อินเทอร์พรี เตอร์ เป็ นตัวแปลภาษา
ก. ภาษา Basic
ข.
ภาษาปาสคาล
ค. ภาษาซี
ง.
ภาษาฟอร์แทน
3. โปรแกรมแอสเซมเบอร์คืออะไร
ก. ตัวแปลภาษา Basic
ข.
ตัวแปลภาษาซี
ค. ตัวแปลภาษาแอสเซมบลี
ง.
ถูกทุกข้อ
4. ข้อใดจัดว่าเป็ นซอฟต์แวร์ ระบบ
ก. โปรแกรมฆ่าไวรัส
ข.
โปรแกรม Windows
ค. โปรแกรมพิมพ์รายงาน
ง.
โปรแกรมภาษา
5. จุดประสงค์ของตัวแปลภาษาคืออะไร
ก. ตรวจสอบการทางานของระบบ
ข.
ใช้แปลภาษาหนึ่งเป็ นอีกภาษาหนึ่ง
ค. แปลโปรแกรมต้นฉบับให้ทางานได้
ง.
ใช้แปลคาศัพท์
6. ในการเขียนโปรแกรมภาษาซี จะต้องเก็บโปรแกรมต้นฉบับเป็ นนามสกุลอะไร
ก. .OBJ
ข.
.BAS
ค. .C
ง.
.CPP
7. เมื่อต้องการพัฒนาโปรแกรมจะต้องทาสิ่ งใดก่อน
ก. วิเคราะห์ปัญหา
ข.
เขียนซูโดโค้ด
ค. เขียนโปรแกรม
ง.
เลือกภาษาที่ตอ้ งใช้เขียน
8. โปรแกรมดูภาพยนตร์ จดั ว่าเป็ นโปรแกรมประเภทใด
ก. ซอฟต์แวร์ระบบ
ข.
ซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์
ค. ซอฟต์แวร์สาเร็ จรู ป
ง.
ซอฟต์แวร์ภาษา
9. การแปลภาษาคอมพิวเตอร์ เป็ นรหัสภาษาเครื่ องที่มีการแปลทีละบรรทัดเรี ยกว่าอะไร
ก. คอมไพล์เลอร์
ข.
อินเทอร์พรี เตอร์
ค. แอสเซมเบอร์
ง.
รันไทม์
10. ถ้าหากเขียนโปรแกรมสาหรับงานคานวณ แต่ผลลัพธ์ไม่ถูกต้องตามต้องการ
ข้อผิดพลาดนี้ เรี ยกว่าอะไร
ก. bug ข.
syntax error ค.
logic error
ง.
coding error

หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เวลา 12 ชัว่ โมง
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 5 ตัวอย่างภาษาคอมพิวเตอร์
เวลา 4 ชัว่ โมง
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาการเขียนโปรแกรมพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
1. สาระสาคัญ
ภาษาคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในปั จจุบนั มีมากมายหลายภาษา แต่ละภาษาจะมีรูปแบบ โครงสร้าง และการ
ใช้งานที่แตกต่างกันไป ตัวอย่างภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น ภาษาแอสเซมบลี ภาษาโคบอล ภาษาฟอร์ -แทรน
ภาษาซีพลัสพลัส และภาษาจาวา
2. ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
เขียนโปรแกรมภาษา (ง 3.1 ม. 4–6/6)
3. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. อธิบายลักษณะ ข้อดี และข้อเสี ยของภาษาคอมพิวเตอร์ได้ (K)
2. ค้นหาข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ ดว้ ยความรอบคอบและระมัดระวัง (A)
3. มีทกั ษะในการค้นหาข้อมูลและยกตัวอย่างภาษาคอมพิวเตอร์ (P)
4. การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
ด้ านความรู้ (K)
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
และค่ านิยม (A)
1. สังเกตการนาเสนอข้อมูล
1.
สังเกตการใช้งาน
1.
สังเกตทักษะในการ
เกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ในการค้นหา
ค้นหาข้อมูลและยกตัวอย่าง
2.
ตรวจใบงานที่ 2 เรื่ อง ข้อมูลด้วยความรอบคอบและ ภาษาคอมพิวเตอร์
ภาษาคอมพิวเตอร์ หน่วยการ ระมัดระวัง
2.
สังเกตทักษะในการ
เรี ยนรู้ที่ 2 โปรแกรม
2.
เลือกค้นหาข้อมูล
เลือกค้นหาข้อมูล
คอมพิวเตอร์
ภาษาคอมพิวเตอร์ดว้ ยความ
ภาษาคอมพิวเตอร์
เต็มใจ
5. สาระการเรี ยนรู้
ภาษาคอมพิวเตอร์
– ตัวอย่างภาษาคอมพิวเตอร์
– หลักการเลือกใช้ภาษาคอมพิวเตอร์

6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์

การสรุ ปข้อมูลที่ได้จากการค้นหาจากแหล่งข้อมูลและการนาเสนอ
โดยผูอ้ ื่น
การค้นหาภาษาคอมพิวเตอร์ ที่ส่งเสริ มการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อส่ งเสริ มงานทางด้านวิทยาศาสตร์
การใช้คอมพิวเตอร์ โดยคานึงถึงความปลอดภัยเป็ นสาคัญ
รู ปประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์

สุ ขศึกษาฯ
ภาษาต่างประเทศ
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1 ขั้นนาเข้าสู่ บทเรี ยน
1. นักเรี ยนร่ วมกันค้นหาชื่อภาษาคอมพิวเตอร์ จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เขียนบนกระดานดาให้ได้
มากที่สุด
2. ครู ตรวจสอบรายชื่อภาษาคอมพิวเตอร์ บนกระดานดา ถ้าไม่มีภาษา HTML ให้ครู เขียนชื่อภาษา
HTML เพิ่มเติม แล้วถามว่า นักเรี ยนรู ้จกั ภาษาคอมพิวเตอร์ ใดบ้าง อย่างไร
3. ตัวแทนนักเรี ยนที่รู้จกั ภาษาคอมพิวเตอร์ เล่าประสบการณ์เกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์ น้ นั ให้
เพื่อน ๆ ฟัง
ขั้นที่ 2 ขั้นสอน
1. นักเรี ยนศึกษาเรื่ อง ตัวอย่างภาษาคอมพิวเตอร์ และหลักการเลือกใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ หน่วย
การเรี ยนรู้ที่ 2 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จากหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 5 หรื อสื่ อ
การเรี ยนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ สมบูรณ์แบบ ม. 5
2. ตัวแทนนักเรี ยนลบชื่ อภาษาคอมพิวเตอร์ ที่นาเสนอในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยี
สารสนเทศ ม. 5 หรื อสื่ อการเรี ยนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ สมบูรณ์แบบ ม. 5 ได้แก่ ภาษาแอสเซมบลี ภาษา
โคบอล ภาษาฟอร์แทรน ภาษาซีพลัสพลัส และภาษาจาวา
3. นักเรี ยนผลัดกันออกมาเขียนชื่อของตนเองต่อท้ายชื่อภาษาคอมพิวเตอร์ ที่สนใจ 3 ชื่อ
บนกระดานดา
4. ครู ตรวจสอบว่าชื่อภาษาคอมพิวเตอร์ ทุกชื่อบนกระดานดามีนกั เรี ยนลงชื่อไว้ โดยนักเรี ยนคนที่
ลงชื่อช้ากว่าเพื่อนให้ลงชื่ อหลังภาษาคอมพิวเตอร์ ที่ไม่มีผลู ้ งชื่อไว้
5. นักเรี ยนค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์ ที่ได้ลงชื่อไว้ โดยอาศัยหัวข้อต่อไปนี้ใน
การค้นหา
– ประเภทของภาษาคอมพิวเตอร์
– ผูส้ ร้างหรื อผูพ้ ฒั นาภาษาคอมพิวเตอร์
– ลักษณะของโปรแกรมที่นิยมสร้าง
– จุดเด่นหรื อข้อดีของภาษาคอมพิวเตอร์

– จุดด้อยหรื อข้อเสี ยของภาษาคอมพิวเตอร์
– ตัวอย่างโครงสร้างของภาษาคอมพิวเตอร์
6. ครู สุ่มเลือกตัวแทนนักเรี ยนนาเสนอข้อมูลที่ได้จากการค้นหาภาษาคอมพิวเตอร์ ละ 1 คน
7. นักเรี ยนที่เหลือตรวจสอบข้อมูลว่าตรงกับข้อมูลที่ตนเองค้นหามาหรื อไม่ แสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติม และซักถามตามความสนใจ
ขั้นที่ 3 ขั้นสรุ ป
1. นักเรี ยนรวบรวมข้อมูลที่ได้ท้ งั หมดมาเปรี ยบเทียบว่าภาษาคอมพิวเตอร์ ใดดีที่สุด เพราะเหตุใด
แล้วนาข้อมูลนั้นมาอภิปรายร่ วมกัน
2. นักเรี ยนเลือกภาษาคอมพิวเตอร์ ที่ชอบมากที่สุด ค้นหาข้อมูลเพิม่ เติม แล้วบันทึกลงใน
ใบงานที่ 2 เรื่ อง ภาษาคอมพิวเตอร์ ม. 5 หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ขั้นที่ 4 ขั้นฝึ กฝนนักเรี ยน
1. นักเรี ยนนารายชื่อภาษาคอมพิวเตอร์ ที่เขียนไว้บนกระดานดาทั้งหมดมาจัดทาตาราง
เปรี ยบเทียบลักษณะ ข้อดี และข้อเสี ยของภาษาคอมพิวเตอร์
ตารางเปรียบเทียบลักษณะ ข้ อดี และข้ อเสี ยของภาษาคอมพิวเตอร์
ชื่อภาษาคอมพิวเตอร์
ลักษณะ
ข้ อดี
ข้ อเสี ย

2. นักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายว่าถ้าทั้งห้องต้องเลือกภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาเดียวเพื่อเขียนโปรแกรม
สาหรับใช้ในห้องเรี ยน นักเรี ยนจะเลือกใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ อะไร เพราะเหตุใด
ขั้นที่ 5 ขั้นนาไปใช้
1. นักเรี ยนสามารถค้นหาตัวอย่างภาษาคอมพิวเตอร์ ได้
2. นักเรี ยนสามารถเปรี ยบเทียบลักษณะ ข้อดี และข้อเสี ยของภาษาคอมพิวเตอร์ได้
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. กิจกรรมสาหรับกลุ่มสนใจพิเศษ
นักเรี ยนทาโครงงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในห้องเรี ยนจากภาษาคอมพิวเตอร์ที่สนใจ
แล้วสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ น้ นั ทดลองใช้ในห้องเรี ยน
2. กิจกรรมสาหรับฝึ กทักษะเพิ่มเติม
นักเรี ยนสัมภาษณ์ผเู ้ ขียนภาษาคอมพิวเตอร์ หรื อโปรแกรมเมอร์ เกี่ยวกับหลักการและเทคนิค
วิธีการในการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์

9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ตารางเปรี ยบเทียบลักษณะ ข้อดี และข้อเสี ยของภาษาคอมพิวเตอร์
2. สื่ อสิ่ งพิมพ์ เช่น หนังสื อ บทความ และเอกสารประกอบการเรี ยนการสอนเกี่ยวกับ
ภาษาคอมพิวเตอร์
3. สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เว็บไซต์ทางการศึกษา และ Hyperbook ที่
นาเสนอเกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์
4. สถานที่ เช่น พิพิธภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ ศูนย์วทิ ยาศาสตร์ เพื่อการศึกษา กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร และร้านจาหน่ายซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์
5. บุคคล เช่น ผูป้ กครอง ครู นักวิชาการ ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โปรแกรมเมอร์ และตัวแทนจาหน่ายซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์
6. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 5 บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิ ช จากัด
7. สื่ อการเรี ยนรู ้ เทคโนโลยีสารสนเทศ สมบูรณ์แบบ ม. 5 บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด
8. แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 5 บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จากัด

ภาษาคอมพิวเตอร์
ภาษคอมพิวเตอร์ (Computer Language) เป็ นสัญลักษณ์ที่ผพู ้ ฒั นาภาษากาหนดรหัสคาสั่งขึ้นมา
ใช้ควบคุมการทางานอุปกรณ์ในระบบคอมพิวเตอร์ พัฒนาการภาษาคอมพิวเตอร์ เริ่ มจากรหัสคาสั่งที่อยูใ่ น
รู ปแบบเลขฐานสอง จากนั้นพัฒนารู ปแบบเป็ นข้อความภาษาอังกฤษในยุคปั จจุ บนั ภาษาคอมพิวเตอร์ มี
มากมายหลายภาษาให้เ ลื อกใช้ง าน มี จุ ดเด่ นด้า นประสิ ท ธิ ภ าพค าสั่ ง แตกต่ า งกัน ไป ดัง นั้นผูส้ ร้ า งงาน
โปรแกรมต้องศึกษาว่าภาษาใดมีคาสั่งที่มีประสิ ทธิ ภาพควบคุมการทางานตามต้องการ เพื่อเลือกไปใช้สร้าง
โปรแกรมประยุกต์งานตามที่ได้กาหนดจุดประสงค์ไว้
ระดับของภาษาคอมพิวเตอร์
ภาษาคอมพิวเตอร์ แบ่งระดับออกเป็ น 2 ระดับ คือ
1. ภาษาระดับต่า (Low Level Language หรือ Machine Language) เป็ นภาษาที่มีลกั ษณะใกล้เคียง
ภาษาเครื่ อง โดยภาษาเครื่ องหมายถึงกลุ่มคาสั่งของหน่วยประมวลผลกลาง เรี ยกว่า Instruction Sets
มาเรี ยงต่อกันเป็ นลาดับขั้นที่แน่นอน เรี ยกว่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. ภาษาระดับสู ง (High Level Language) เป็ นภาษาที่สร้างขึ้นเพื่อความง่ายและสะดวกในการเขียน
โปรแกรม เนื่ องจากได้มีการพัฒนาภาษาระดับสู งขึ้นและช่วยให้การเขียนโปรแกรมทาได้ง่ายและ
สะดวกมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผา่ นมา ดังนั้นจึงได้มีการสร้างคอมไพล์เลอร์ และอินเตอร์ พรี เตอร์ ซึ่ ง
ศาสตร์ ในสาขาการสร้างคอมไพล์เลอร์ เป็ นศาสตร์ ที่มีความยุง่ ยากสลับซับซ้อนสู งมาก
ภาษาระดับต่า (Low Level Language หรือ Machine Language)
ภายในไมโครโปรเซสเซอร์ จะมีกลุ่มของคาสั่งต่าง ๆ มากมายให้ใช้งาน (Instruction Set) กลุ่มคาสั่งเหล่านั้น
เป็ นคาสั่งพื้นฐาน และเมื่อนาคาสั่งเหล่านั้นมาเรี ยงต่อกันไปอย่างมีลาดับที่ชดั เจนจะทาให้เกิดการทางาน
อย่ า ง อั ต โน มั ติ
ห าก พิ จ าร ณา ก ลุ่ มค าสั่ งพื้ น ฐา นเ หล่ านั้ นส าม าร ถ แ ย ก ออ ก ไ ด้ ดั ง นี้
1. กลุ่มสาหรับการเคลื่อนย้ายข้อมูล เช่น ย้ายข้อมูลจากหน่วยความจาภายในซี พียไู ปยังหน่วยความจาหลัก
ห รื อ ย้ า ย จ า ก ห น่ ว ย ค ว า ม จ า ห ลั ก ม า ไ ว้ ใ น ห น่ ว ย ค ว า ม จ า ภ า ย ใ น ซี พี ยู เ ป็ น ต้ น
2. กลุ่มในการคานวณและปฏิบตั ิการทางลอจิก เช่น บวก, ลบ , คูณ , หาร, เลื่อนบิต, ปฏิบตั ิการ AND, OR
และ Not เป็ นต้น

ภาษาระดับสู ง (High Level Language)
ขีดจากัดของภาษาระดับต่าคือ ไม่สะดวกที่จะนามาเขียนโปรแกรมที่มีความสลับซับซ้อน ดังนั้น จึงได้มีการ
สร้างภาษาระดับสู ง ซึ่ งมีความง่ายในการทาความเข้าใจและสามารถสั่งให้คอมพิวเตอร์ ประมวลผลได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ ว คาสั่งที่เขียนขึ้นด้วยภาษาระดับสู ง จะถูกแปลให้เป็ นภาษาเครื่ อง เพื่อประมวลผลต่อไป ซึ่ ง
หน้าที่การแปลคาสั่งภาษาระดับสู ง ไปเป็ นภาษาระดับต่า ถูกทางานโดย คอมไพลเลอร์ (Compiler) ซึ่ งมัก
เรี ยกว่าอีกอย่างหนึ่งว่า “ตัวแปลภาษา” ได้แก่ ภาษา C/C++, Pascal, Fortran, Cobol, Basic, Java เป็ นต้น

ตารางแสดงตัวอย่ างภาษาระดับต่าและภาษาระดับสู ง
ภาษาระดับต่า

ภาษาระดับสู ง

Assembly

Cobol

Basic

Macro Assembler

Fortran

Java

Pascal

C#

C++
ASP

PHP
Modula

Ada

ตารางแสดงภาษาคอมพิวเตอร์ ทเี่ หมาะกับงานประเภทต่ างๆ
ภาษา

ประเภทของงาน

BASIC

เหมาะสาหรับผูเ้ ริ่ มศึกษา การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์

COBOL

นิยมใช้ในงานธุ รกิจบนเครื่ องขนาดใหญ่

FORTRAN

สาหรับงานด้านคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์

Pascal

ใช้ในการเรี ยนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย

C

เหมาะสาหรับนักเขียนโปรแกรม และใช้ในการ
เรี ยนการสอนใน มหาวิทยาลัย

ALGOL (ALGOrithmic Language)

สาหรับงานทางวิทยาศาสตร์ และต่อมามีการ
พัฒนาต่อเป็ นภาษา PL/I และ Pascal

LISP (LIST Processing)

ถูกออกแบบมาให้ใช้กบั ข้อมูลที่ไม่ใช่ตวั เลข
ครับ ซึ่งอาจเป็ นสัญลักษณ์พิเศษหรื อตัวอักษร

APL (A Programming Language)

เป็ นภาษาที่โต้ตอบกับผูใ้ ช้ทนั ที เหมาะสาหรับ
จัดการกับกลุ่มของข้อมูลที่สัมพันธ์กนั ใน
รู ปแบบตาราง

LOGO

นิยมใช้ในโรงเรี ยน เพื่อสอนทักษะการ
แก้ปัญหาให้กบั นักเรี ยน

PL/I (Programming Language One)

ถูกออกแบบมาให้ใช้ กับงานทั้งทางด้าน
วิทยาศาสตร์ และธุ รกิจ

PROLOG (PROgramming LOGIC)

นิยมใช้มากในงานด้านปัญญาประดิษฐ์

RPG (Report Program Generator)

ถูกออกแบบมาให้ใช้กบั งานทางธุ รกิจ จะมี
คุณสมบัติในการสร้างโปรแกรม สาหรับพิมพ์
รายงาน

ประวัติความเป็ นมาของภาษา C
ในปี ค.ศ. 1972 Dennis Ritchie เป็ นผู้คดิ ค้ นภาษา C ขึ ้นเป็ นครัง้ แรก โดยพัฒนามาจากภาษา B
และภาษา BCPL แต่ในขณะนันยั
้ งไม่มีการใช้ งานภาษา C อย่างกว้ างขวางนัก จนกระทัง่ ต่อมาในปี ค.ศ.
1978 Brain Kernighan ได้ ร่วมกับ Dennis Ritchie พัฒนามาตรฐานของภาษา C ขึ ้น
เรี ยกว่า K&R (Kernighan & Ritchie) และเขียนหนังสือชื่อ “The C Programming Language” ออกมาเป็ น
เล่มแรก ทาให้ มีผ้ สู นใจภาษา C เพิ่มมากขึ ้น
ด้ วยความยืดหยุน่ ของภาษา C ที่สามารถปรับใช้ งานกับคอมพิวเตอร์ ชนิดต่างๆได้ ทาให้ ภาษา C
ได้ รับความนิยมเพิ่มมากขึ ้นเรื่ อยๆ จนมีบริษัทต่างๆสร้ างและผลิตภาษา C ออกมาเป็ นจานวนมาก เกิดเป็ น
ภาษา C ในหลายรู ปแบบ เนื่องจากในขณะนัน้ ยังไม่มีการกาหนดมาตรฐานสาหรับการสร้ างภาษา C
ดังนันในปี
้
ค.ศ. 1988 Ritchie และ Kernighan จึงได้ ร่วมกับ ANSI สร้ างมาตรฐานของภาษา C ขึ ้น เรี ยกว่า
ANSI C เพื่อใช้ เป็ นตัวกาหนดมาตรฐานในการสร้ างภาษา C รุ่นต่อไป
ในปั จจุบนั ภาษา C ยัง คงได้ รับความนิยมและใช้ ง านอย่างกว้ างขวาง เนื่ องจากเป็ นภาษา
ระดับกลาง (Middle – Level – Language) ที่เหมาะกับการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้ าง และเป็ นภาษาที่มี
ความยืดหยุ่นมาก คือใช้ งานกับเครื่ องต่างๆได้ และที่สาคัญในปั จจุบนั ภาษาโปรแกรมรุ่นใหม่ เช่น C++ ,
Perl , Java , C# ฯลฯ ยังใช้ หลักการภาษา C เป็ นพื ้นฐานด้ วย กล่าวคือ หากมีพื ้นฐานของภาษา C มาก่อน
ก็สามารถศึกษาภาษารุ่นใหม่เหล่านี ้ได้ ง่าย
ตัวแปลภาษา
โปรแกรมแปลภาษา เป็ นซอฟต์แวร์ หรื อชุดคาสัง่ ที่ทาหน้ าที่แปล Source Program
ให้ เป็ น Object Program เนื่องจากภาษาระดับต่าและภาษาระดับสูงเป็ นภาษาที่เครื่ องคอมพิวเตอร์ ไม่
สามารถรั บรู้ ได้ จ าเป็ นต้ องมี ชุดคาสั่ง ที่ ใช้ เป็ นตัวแปลภาษาให้ เป็ นภาษาเครื่ องเสี ยก่อน ซึ่ง โปรแกรม
แปลภาษาแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคือ
1. ตัวแปลภาษาระดับต่า
ภาษาระดับต่าแม้ ว่าจะเป็ นภาษาที่ใกล้ เคียงกับภาษาเครื่ อง แต่ลกั ษณะของภาษานี ้ได้ ใช้ ตวั อักษรแทน
ชุด ค าสั่ง ของเลขฐานสองในภาษาเครื่ อ ง จึ ง จ าเป็ นต้ อ งมี ชุด ค าสั่ง ที่ ใ ช้ แ ปลภาษาระดับ ต่ า ให้ เ ป็ น
ภาษาเครื่ อง ซึง่ ชุดคาสัง่ ที่ใช้ แปลภาษาระดับต่านี ้ ได้ แก่ โปรแกรมภาษาแอสแซมเบลอร์

(Assembler) ที่ใช้ ตวั แปลภาษาที่เรี ยกว่า แอสเซมบลี
2. ตัวแปลภาษาระดับสูง
ภาษาระดับสูงเป็ นภาษาที่เขียนขึ ้นมาเพื่อสัง่ ให้ เครื่ องคอมพิวเตอร์ ทางานโดยใช้ คาสัง่ ที่มนุษย์อ่านและ
เข้ าใจได้ แต่คอมพิวเตอร์ ไม่สามารถเข้ าใจได้ จึงต้ องมีชดุ คาสัง่ ที่ใช้ แปลภาษาระดับสูง ให้ เป็ นภาษาเครื่ อง
ซึง่ โปรแกรมแปลภาษา ระดับแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
2.1 คอมไพเลอร์ (Compiler) เป็ นโปรแกรมที่ใช้ แปลภาษาระดับสูงให้ เป็ นภาษาเครื่ อง
ลักษณะการแปลภาษาระดับสูงของคอมไพเลอร์ นนั ้ เป็ นลักษณะการตรวจสอบคาสั่งที่รับเข้ ามาว่าการ
เขียนคาสัง่ นันถู
้ กต้ องตามหลักไวยากรณ์ของภาษาหรื อไม่ ถ้ ายังไม่ถูกต้ องก็จะแจ้ งข้ อผิดพลาด ให้ ผ้ ใู ช้
ทราบ เพื่อจะได้ ทาการแก้ ไข ให้ ถกู ต้ องถ้ าหากตรวจสอบแล้ วถูกต้ อง ก็จะแปลจาก Source Program ให้ เป็ น
Object Program เก็บไว้ ในหน่วยความจา และถ้ ามีการ แก้ ไขเปลี่ยนแปลงชุดคาสัง่ ใหม่ จะต้ องมีการแปล
ชุดคาสัง่ ใหม่ทงโปรแกรม
ั้
เพื่อเก็บเป็ น Object Program อีกครัง้ หนึ่ง การใช้ คอมไพเลอร์ ถ้าเป็ นชุดคาสัง่ ที่
ต้ องการทาการประมวลผลต่อเนื่องกันหลาย ๆ ครัง้ จะทาให้ การประมวลผลเร็ ว เพราะไม่ต้องแปลใหม่อีก
สามารถเรี ยกใช้ Object Program ได้ เลย ภาษาที่ใช้ ตวั แปล ประเภทนี ้ เช่น FORTRAN ,COBOL เป็ นต้ น
2.2 อินเตอร์ พลีตเตอร์ (Interpreter) เป็ นโปรแกรมที่ใช้ แปลภาษาระดับสูงให้ เป็ น ภาษาเครื่ อง
โดยทาการแปลชุดคาสัง่ ที่นาเข้ าสูเ่ ครื่ องคอมพิวเตอร์ ทีละคาสัง่ และทาการประมวลผลทันที โดยไม่ต้องทา
ให้ เป็ น Object Program ถ้ าหากพบข้ อผิดพลาดโปรแกรมจะหยุดทางานทันที เมื่อทาการแก้ ไขเพิ่มเติม
ชุดคาสัง่ ก็ต้องแปลคาสัง่ ที่แก้ ไขเพิ่มเติมอีกครัง้ หนึ่ง ซึ่งจึงทาการประมวลผลโดย ไม่ต้องแปลใหม่หมดทัง้
โปรแกรม แต่การใช้ อินเทอร์ พลีตเตอร์ ถ้าเป็ นชุดคาสัง่ ที่ต้องการทาการประมวลผลต่อเนื่องกันหลาย ๆ ครัง้
จะทาให้ การประมวลผลช้ างลง เพราะต้ องแปลใหม่ทกุ ครัง้ ที่มีการประมวลผล ภาษาที่ใช้ ตวั แปลประเภทนี ้
เช่น PASCAL, BASIC เป็ นต้ น

ข้ อดีและข้ อเสียของตัวแปลแบบ Compiler และ Interpreter
ข้ อดี
คอมไพเลอร์

- ทางานได้ เร็ ว เนื่องจากทา
การ
แปลผลทีเดียว แล้ วจึงทางาน
ตามคาสัง่ ของโปรแกรมใน
ภายหลัง

ข้ อเสีย
- เมื่อเกิดข้ อผิดพลาดขึ ้นกับ
โปรแกรมจะตรวจสอบหา
ข้ อผิดพลาดได้ ยาก เพราะทา
การแปลผลทีเดียวทัง้
โปรแกรม

- เมื่อทาการแปลผลแล้ ว ใน
ครัง้ ต่อไปไม่จาเป็ นต้ องแปล
ผลใหม่อีก เนื่องจาก
ภาษาเครื่ องที่แปลได้ จะถูก
เก็บไว้ ที่หน่วยความจา
สามารถเรี ยกใช้ งานได้ ทนั ที

อินเตอร์ พรี เตอร์

- หาข้ อผิดพลาดของโปรแกรม - ช้ า เนื่องจากทางานทีละ
ได้ ง่าย เนื่องจากทาการแปล

บรรทัด

ผลทีละบรรทัด
- เนื่องจากทางานทีละบรรทัด
ดังนันจึ
้ งสัง่ ให้ โปรแกรม
ทางานตามคาสัง่ เฉพาะจุดที่
ต้ องการได้
- ไม่เสียเวลารอการแปล
โปรแกรมเป็ นเวลานาน
จากหลักการของตัวแปลภาษาทังสองแบบนี
้
้ ภาษาซีจดั เป็ นภาษาคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ ตวั แปลภาษาแบบ
คอมไพเลอร์

เฉลยแบบฝึ กหัด
1.
ข้อใดใช้อธิ บายขั้นตอนการทางานของโปรแกรมได้
ก.
ซูโดโค้ด
ข.
ผังงาน
ค.
อิดิเตอร์
ง.
ถูกทั้ง ก. และ ข
2.
รู ปแบบทัว่ ไปของการเขียนอัลกอริ ทึมคือข้อใด
ก.
ไม่ใช้คาเฉพาะ
ข.
เริ่ มต้นด้วยชื่ ออัลกอริ ทึม
ค.
ใช้ภาพสัญลักษณ์ในการเขียน ง.
ไม่มีหมายเลขบรรทัด
3.
ผังงานแบบมีทางเลือก จะใช้ผลลัพธ์ในการเปรี ยบเทียบลักษณะในการเลือกทางาน
ก.
เปรี ยบเทียบว่าเป็ น 1 หรื อ 0
ข.
เปรี ยบเทียบว่าเป็ นจริ งหรื อเท็จ
ค.
เปรี ยบเทียบว่ามากกว่าหรื อน้อยกว่า
ง.
ถูกทุกข้อ
4.
การเขียนโปรแกรมตัดเกรดควรใช้ผงั งานประเภทใด
ก.
ผังงานแบบลาดับ
ข.
ผังงานแบบทาซ้ า
ค.
ผังงานแบบมีการเลือก ง.
ผังงานแบบทาซ้ าจนเงื่อนไขเป็ นจริ ง
5.
ผังงานระบบใช้ในงานแบบใด
ก.
การนาข้อมูลเข้ามาประมวลผล
ข. การอธิบายภาพรวมของการประมวลผล
ค. การแสดงลาดับการคานวณ
ง. แสดงการทางานของโปรแกรม
เฉลยแบบฝึ กหัด 2
1.
คาว่าอะไรที่ทุกโปรแกรมในภาษาซี จะต้องมี
ก.
int
ข.
main
ค.
var
ง.
printf
2.
คาสั่งต่าง ๆ ของโปรแกรมภาษาซี จะต้องอยูภ่ ายในเครื่ องหมายใด
ก.
()
ข.
[ ]
ค.
{ }
ง.
/* */
3.
การใช้ฟังก์ชนั่ printf() ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก.
printf("THAILND");
ข.
printf("12345");
ค.
printf("5 + 2 = %d",5+2);
ง.
printf('COMPUTER');
4.
ข้อใดใช้ฟังก์ชนั่ scanf() ได้ถูกต้อง
ก.
scanf("%d\n",x)
ข.
scanf("%d",&x);
ค.
scanf("%d",x);
ง.
scanf("%d,x");

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ถ้าหาก x มีค่าเท่ากับ 23.1234 และมีการทาคาสั่งต่อไปนี้ printf("%1.2f",x);
ผลลัพธ์ที่ได้จะเท่ากับข้อใด
ก.
2.31234
ข.
23.1234
ค.
23.12
ง.
2.31
ข้อใดใช้ฟังก์ชนั่ printf() ในการแสดงผลบวกของตัวแปร x กับตัวแปร y ได้ถูกต้อง
ก.
printf("%d + %d = %d", x, y, x+y);
ข.
printf("x + y = %d", x+y);
ค.
printf("x + y = x+y\n", x, y, x+y);
ง.
printf("x + y = ", x+y);
ถ้าหากตัวแปร x เป็ นตัวแปรประเภท int การกาหนดค่าให้กบั ตัวแปร x ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก.
x := 8;
ข.
x = 8+2;
ค.
x = 2-8;
ง.
x = 31;
ถ้าหากต้องการให้ฟังก์ชนั่ printf() แสดงผลเป็ นตัวอักขระ จะต้องใช้รหัสควบคุมตัวใด
ก.
%f
ข.
%x
ค.
%s
ง.
%c
ถ้าต้องการให้มีเสี ยง beep ออกทางลาโพง จะต้องใช้รหัสควบคุมใดในฟังก์ชนั่ printf()
ก.
\a
ข.
\*
ค.
\beep
ง.
ไม่มีขอ้ ถูก
ข้อใดที่ไม่จาเป็ นต้องมีในการเขียนโปรแกรม
ก.
#define
ข.
#include
ค.
{ }
ง.
main( )

หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3 แผนผังflowchart
เวลา 8 ชัว่ โมง
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 6 ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เวลา 4 ชัว่ โมง
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาการเขียนโปรแกรมพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
1.
สาระสาคัญ
ภาษา HTML เป็ นภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับสู งที่ใช้โปรแกรมเท็กซ์เอดิเตอร์หรื อเวิร์ดโพรเซสเซอร์ในการ
เขียนชุดคาสัง่ จึงเหมาะสาหรับผูห้ ดั หรื อเริ่ มเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ เนื่ องจากไม่ตอ้ งติดตั้งโปรแกรมอื่น ๆ
เพิ่มเติม โดยภาษา HTML เป็ นภาษาคอมพิวเตอร์ที่นิยมนามาใช้สร้างโปรแกรมเพื่อแสดงข้อมูลในรู ปแบบ
ของเว็บเพจ โดยสามารถนาเสนอข้อมูลได้หลายรู ปแบบ เช่น การแสดงข้อความอย่างเป็ นลาดับขั้นตอน การ
แทรกตาราง การแทรกรู ปภาพ และการเชื่อมโยงไปยังเอกสารอื่น ๆ
2.ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น
เขียนโปรแกรมภาษา (ง 3.1 ม. 4–6/6)
3.จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1.
อธิบายหลักการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ได้ (K)
2.
สร้างสรรค์ผลงานจากภาษาคอมพิวเตอร์ อย่างมีจิตสานึก (A)
3.
มีทกั ษะใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ สร้างสรรค์ผลงาน (P)
4.
การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
ด้ านความรู้ (K)
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
และค่ านิยม (A)
1.ตรวจจากการเขียนภาษา
1.สังเกตความคิดสร้างสรรค์
1. สังเกตทักษะการใช้เครื่ อง
HTML เพื่อสร้างเว็บเพจ
และจิตสานึกในการออกแบบ คอมพิวเตอร์
2.สังเกตจากการนาเสนอ
เว็บเพจ
2.สังเกตทักษะการเขียน
เว็บเพจที่สร้างจากภาษา
2.สังเกตพฤติกรรมนักเรี ยน
ภาษาคอมพิวเตอร์
HTML บนเว็บเบราว์เซอร์
ตามแบบประเมินด้านคุณธรรม 3.สังเกตพฤติกรรมนักเรี ยน
3.ตรวจการทาแบบทดสอบ
จริ ยธรรม และค่านิยม
ตามแบบประเมินด้านทักษะ/
หลังเรี ยน (Post-test)
กระบวนการ
5. สาระการเรี ยนรู้
ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
สุ ขศึกษาฯ
ภาษาต่างประเทศ

การใช้ภาษาที่ถูกต้องเพื่อแสดงข้อมูลที่เขียนจากภาษาคอมพิวเตอร์
การคานวณพื้นที่ที่นาเสนอผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ เพื่อกาหนดคาสั่ง
ด้วยภาษา HTML
การเลือกนาเสนอข้อมูลทางเว็บเพจโดยคานึงถึงค่านิยมและวัฒนธรรม
ทางสังคมเป็ นสาคัญ
การใช้คอมพิวเตอร์ โดยคานึงถึงความปลอดภัยเป็ นสาคัญ
การใช้ภาษาอังกฤษเขียนคาสั่งด้วยภาษา HTMLศิลปะการออกแบบเว็บ
เพจโดยอาศัยหลักการทางศิลปะ

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1 ขั้นนาเข้าสู่ บทเรี ยน
1. ตัวแทนนักเรี ยนที่คน้ หาข้อมูลของภาษา HTML ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 8 ตัวอย่างภาษาคอมพิวเตอร์
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ออกมาทบทวนและนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับภาษา HTML
2. นักเรี ยนคนอื่น ๆ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและซักถามเกี่ยวกับภาษา HTML ตามความสนใจ
ขั้นที่ 2 ขั้นสอน
1.นักเรี ยนศึกษาเรื่ อง ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
จากหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 5 หรื อสื่ อการเรี ยนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
สมบูรณ์แบบ ม. 5
2.ให้นกั เรี ยนที่คน้ หาข้อมูลของภาษา HTML ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 8 ตัวอย่างภาษาคอมพิวเตอร์ หน่วย
การเรี ยนรู ้ที่ 2 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หาสมาชิกกลุ่มของตนเอง (นาจานวนนักเรี ยนที่เหลือหารด้วยจานวน
นักเรี ยนที่คน้ หาข้อมูลของภาษา HTML จะได้จานวนของสมาชิกในแต่ละกลุ่ม)
3.ครู แจกกระดาษขนาด A4 ให้นกั เรี ยนกลุ่มละ 1 ใบ เพื่อให้นกั เรี ยนออกแบบหน้าเว็บเพจที่ตอ้ งการสร้าง
ด้วยภาษา HTML
4.นักเรี ยนแต่ละกลุ่มผลัดกันออกมาสังเกตการสาธิ ตวิธีการเขียนภาษา HTML จากครู แล้วซักถามตามความ
สนใจ
5.สมาชิกแต่ละกลุ่มเขียนภาษา HTML วิธีการสร้างเว็บเพจที่ออกแบบไว้ดา้ นหลังกระดาษขนาด A4
6.นักเรี ยนแต่ละกลุ่มใช้ภาษา HTML สร้างเว็บเพจตามที่ออกแบบไว้ในกระดาษขนาด A4 พร้อมตรวจสอบ
และแก้ไขปรับปรุ งวิธีการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML ด้านหลังกระดาษขนาด A4 ให้ถูกต้องและ
ครบถ้วนตามวิธีการที่ได้ปฏิบตั ิจริ ง
7.ตัวแทนนักเรี ยนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอเว็บเพจที่กลุ่มสร้างไว้ผา่ นเว็บเบราว์เซอร์ พร้อมแสดงกระดาษ
ขนาด A4 ที่ได้ออกแบบเว็บเพจไว้และวิธีการเขียนภาษา HTML ด้านหลัง

8. นักเรี ยนคนอื่น ๆ ตรวจสอบความแตกต่างระหว่างเว็บเพจที่ออกแบบไว้กบั เว็บเพจที่แสดงผ่านเว็บ
เบราว์เซอร์ วา่ เหมือนกันหรื อไม่ อย่างไร พร้อมแสดงความคิดเห็นและซักถามตามความสนใจ
ขั้นที่ 3 ขั้นสรุ ป
1. นักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปหลักการเขียนภาษา HTML เพื่อสร้างเว็บเพจ
2. นักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปเทคนิ ค ปั ญหาที่พบ และแนวทางการแก้ปัญหาในการนาเสนอข้อมูลบนเว็บเพจที่ได้
จากการเขียนภาษา HTML
ขั้นที่ 4 ขั้นฝึ กฝนนักเรี ยน
1. นักเรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน (Post-test) จานวน 20 ข้อ เวลา 15 นาที
2. นักเรี ยนใช้เทคนิคและแนวทางการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่สรุ ปร่ วมกับเพื่อน นามาสร้างเว็บเพจด้วยภาษา
HTML ด้วยตนเอง
ขั้นที่ 5 ขั้นนาไปใช้
1. นักเรี ยนอธิบายหลักการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML ได้
2. นักเรี ยนสร้างและนาเสนอเว็บเพจด้วยภาษา HTML ได้
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. กิจกรรมสาหรับกลุ่มสนใจพิเศษ
1.1 นักเรี ยนค้นหาข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับการอัปโหลดข้อมูลเว็บไซต์เพื่อแสดงบนเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ต แล้วติดต่อประสานงานกับฝ่ ายคอมพิวเตอร์ ของโรงเรี ยนเพื่อเชื่อมโยงเว็บเพจที่นกั เรี ยนสร้าง
เป็ นผลงานของนักเรี ยนในเว็บไซต์ของโรงเรี ยน
1.2 นักเรี ยนศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ อื่น ๆ เพื่อสร้างโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ แล้วนามาเปรี ยบเทียบกับการใช้ภาษา HTML
2. กิจกรรมสาหรับฝึ กทักษะเพิม่ เติม
นักเรี ยนรวบรวมเว็บเพจจากสมาชิกกลุ่มอื่นมาจัดทาเป็ นเว็บไซต์แสดงผลงาน โดยสร้าง
เว็บเพจใหม่เพื่อทาหน้าที่เป็ นโฮมเพจ เพื่อเชื่อมโยงไปยังหัวข้อต่าง ๆ
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. กระดาษขนาด A4
2. เครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ติดตั้ง Notepad และ Internet Explorer หรื อโปรแกรมเอดิเตอร์ และโปรแกรมเว็บ
เบราว์เซอร์ อื่น ๆ
3. สื่ อสิ่ งพิมพ์ เช่น หนังสื อ บทความ และเอกสารประกอบการเรี ยนการสอนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
4. สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เว็บไซต์ทางการศึกษา และ Hyperbook ที่นาเสนอเกี่ยวกับ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

5. สถานที่ เช่น พิพิธภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ ศูนย์วทิ ยาศาสตร์ เพื่อการศึกษา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสาร และร้านจาหน่ายซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์
6. บุคคล เช่น ผูป้ กครอง ครู นักวิชาการ ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมเมอร์ และ
ตัวแทนจาหน่ายซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์
7. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 5 บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด
8. สื่ อการเรี ยนรู ้ เทคโนโลยีสารสนเทศ สมบูรณ์แบบ ม. 5 บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิ ช จากัด
9. แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 5 บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด

ความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับภาษา HTML
1. โครงสร้างภาษา HTML
HTML ย่อมาจากคาว่า HyperText Markup Language เป็ นภาษาที่ใช้สาหรับสร้างเว็บเพจ โดยคาสั่ง
ในภาษา HTML จะทาหน้าที่ควบคุมการแสดงผลของข้อมูลในเว็บเพจ ซึ่ งเราสามารถ ควบคุมได้ท้ งั สี สัน
รู ปภาพ ตลอดจนตาแหน่งของสิ่ งต่างๆ ที่อยูบ่ นเว็บเพจ
คาสัง่ ที่ใช้ควบคุมการแสดงผลใน HTML นั้นถูกเรี ยกว่าแท็ก (Tag) ซึ่ งมีอยูม่ ากมายหลายสิ บชนิด
แต่ละแท็กก็มีหน้าที่แตกต่างกันออกไป เช่น บางแท็กใช้สาหรับกาหนดให้แสดงรู ปภาพ บางแท็กใช้สาหรับ
กาหนดสี ฟอนต์หรื อขนาดให้กบั ตัวอักษร
การเขียนภาษา HTML นั้นมีส่วนประกอบหลักอยู่ 2 ส่ วน คือ ส่ วนที่เป็ นเนื้อหา และส่ วนที่เป็ น
คาสั่ง
Tag แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคือ
1. แท็กเดี่ยว คือ คาสั่งที่มีคาสั่งเพียงอย่างเดียว ซึ่ งสามารถใช้และสิ้ นสุ ดคาสั่งได้ดว้ ยตัวของมันเอง
เช่น
ข้อความ... <br>
<hr>
<! – ข้อความ ->
2. แท็กคู่ คือ คาสั่งที่ตอ้ งมีส่วนเริ่ มต้นและส่ วนจุดจบของคาสั่งนั้นๆ โดยแท็กที่เป็ นส่ วนจบนั้นจะมี
เครื่ องหมาย (/) ติดเอาไว้ เช่น
<html> ส่ วนของเนื้ อหา ... </html>
<center> ข้อความ... </center>
<p> ข้อความ... </p>
ถ้าหากมีการใช้แท็กคู่หลายๆ คาสั่ง เช่น คาสั่งตัวขีดเส้นใต้ <U> …</U> และตามด้วย คาสั่งตัว
เอียง <I>…</I> จะต้องปิ ดคาสั่งตัวเอียงก่อน แล้วจึงจะมาปิ ดคาสั่งตัวหนา
<I> <U> ข้อความ... </U> </I>
โครงสร้างหลัก
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> ส่ วนหัวของเอกสาร </TITLE>
</HEAD>
<BODY> ส่ วนของเนื้ อหาในเอกสาร </BODY>
</HTML>
คาสั่งหลัก <HTML>…</HTML> เป็ นคาสั่งที่ไว้กาหนดจุดเริ่ มต้นและจุดจบของเอกสาร

คาสั่งหลัก <HEAD>…</HEAD> เป็ นคาสั่งที่ทาหน้าที่กาหนดส่ วนหัวเรื่ อง โดยภายใน คาสั่งนี้จะ
ประกอบไปด้วย
คาสั่งหลัก <TITLE>…</TITLE> เป็ นคาสั่งที่ใช้กาหนดข้อความที่ตอ้ งการให้ข้ ึนอยูใ่ นส่ วนของ
Title Bar โดยสามารถพิมพ์ได้ยาว 64 ตัวอักษร
คาสั่งหลัก <BODY>…</BODY> เป็ นคาสั่งที่ใช้ในการกาหนดรู ปแบบของเอกสาร ทั้งหมดว่า
จะให้มีลกั ษณะอย่างไร
2. การกาหนดตัวอักษร
2.1 การกาหนดรู ปแบบตัวอักษร ในข้อความที่อยูภ่ ายใน เช่น ฟอนต์ สี และขนาดตัวอักษร
รู ปแบบ
<font face = “text”> … </font> กาหนดแบบอักษร
<font size = “number”> … </font> กาหนดขนาดตัวอักษร
<font color = “color”> … </font> กาหนดสี ตวั อักษร
ตัวอย่าง
<html>
<head>
<title> Font Web page </title>
</head>
<body>
<font size="3"> INFORMATION TECNOLOGY </font> <br>
<font color="blue"> information technology</font> <br>
<font face="JasmineUPC"> information technology</font> <br>
<font size="5" color="#0000ff"> information technology</font> <br>
<font face="AngsanaUPC" color="green"> information technology</font> <br>
</body>
</html>
2.2 การกาหนดข้อความแบบตัวหนา ใช้กาหนดข้อความที่อยูภ่ ายในคาสั่งให้แสดงผลด้วยตัวอักษร
ตัวหนา
รู ปแบบ <b>…</b>

ตัวอย่าง

<html>
<head>
<title>Bold Tag</title>
</head>
<body>
<font size="4"> Normal Text <br>
<b> Bold Text</b>
</font>
</body>
</html>
2.3 การกาหนดข้อความแบบตัวเอียง
รู ปแบบ <I>…</I>
2.4 การกาหนดข้อความขีดเส้นใต้
รู ปแบบ <U>…</U>
2.5 การกาหนดข้อความตัวขีดเส้นทับ
รู ปแบบ <S>…</S> หรื อ <STRIKE>…</STRIKE>
3. การจัดรู ปแบบเอกสาร
3.1 การกาหนดหัวข้อ ใช้ในการกาหนดขนาดให้กบั ข้อความที่เป็ นหัวเรื่ องในเอกสารที่มีหวั ข้อเป็ น
ปลีกย่อย สามารถแยกเป็ นลาดับของหัวเรื่ องได้อย่างชัดเจน
รู ปแบบ <hx>…</hx>
ตัวอย่าง
<html>
<head>
<title> Education Technology </title>
</head>
<body>
<h1>Test Heading if x=1</h1>
<h2>Test Heading if x=2 </h2>
</body>
</html>

3.2 การกาหนดจุดสิ้ นสุ ดบรรทัด ใช้ในการกาหนดจุดสิ้ นสุ ดบรรทัด และขึ้นบรรทัดใหม่ คาสั่งนี้
เหมือนการกด Enter บนคียบ์ อร์ด
รู ปแบบ ...<br>
ตัวอย่าง
<html>
<head>
<title> Break Rule Tag </title>
</head>
<body>
คุณเป็ นคนน่ารัก
คุณเป็ นคนน่ารัก
เชื่อหรื อไม่ <br>
แน่นอนที่สุด <br>
</body>
</html>
3.3 การขึ้นย่อหน้าใหม่ ใช้แสดงข้อความในลักษณะพารากราฟ หรื อย่อหน้าในเว็บเพจ และยัง
สามารถใช้ในการขึ้นบรรทัดใหม่ครั้งละ 2 บรรทัด
รู ปแบบ
<p>…</p>
<p align = “left/center/right”>…</p>
ตัวอย่าง
<html>
<head>
<title> Paragraph Tag </title>
</head>
<body>
<p> ประโยคที่ 1 Test Normal
<p align="right"> ประโยคที่ 2 Paragraph Test Right
<p align="center"> ประโยคที่ 3 Paragraph Test Center
<p align="left"> ประโยคที่ 4 Paragraph Test Left
</body>
</html>

3.4 แสดงข้อความแบบจัดกึ่งกลาง ใช้แสดงข้อความหรื อรู ปภาพ ใช้จดั กึ่งกลางเว็บเพจ
รู ปแบบ <center>…</center>
ตัวอย่าง
<html>
<head>
<title> Paragraph Tag </title>
</head>
<body>
Test Normal Message
<center> Test Center Message </center>
</body>
</html>
3.5 การแสดงเส้นคัน่ ทางแนวนอน ใช้แสดงเส้นคัน่ แนวนอน โดยใช้ในการแบ่งเนื้อหาหรื อคัน่ เพื่อ
ความสวยงามและความเป็ นระเบียบของเนื้ อหา
รู ปแบบ <hr>
<hr align = “left/center/right”> กาหนดตาแหน่งเส้น
<hr width = “pixels or %”>
กาหนดความยาวเส้น
<hr size = “pixels”>
กาหนดขนาดเส้น
<hr noshade>
กาหนดลักษณะเส้น
ตัวอย่าง
<html>
<head>
<title> Horizontal Rule Tag </title>
</head>
<body>
<hr>
<hr width="100%">
<hr width="300">
Rajabhat Thepsatri<hr size="3" color ="blue">
<hr align="right" color = "red">
<hr align="center" width="75% size="3">
<hr noshade>

</body>
</html>
4. การกาหนดหัวข้อเรื่ อง
4.1 การแสดงรายการแบบไม่มีเลขลาดับ ใช้แสดงรายการข้อมูลแบบแจกแจงเป็ นข้อๆ โดยไม่มีเลข
ลาดับ จะมีสัญลักษณ์นาหน้าข้อมูลแต่ละหัวข้อแทน โดยใช้คาสั่ง <LI> ในการสร้างหัวข้อแต่ละหลาย
รายการ
รู ปแบบ
<UL> ข้อความส่ วนหัว
<LI> ข้อความย่อย
<LI> ข้อความย่อย
</UL>
ตัวอย่าง
<html>
<head>
<title>Unnorder List Tag</title>
</head>
<body>
Microsoft Office Program
<ul>
<li> Microsoft Word
<li> Microsoft Excel
<li> Microsoft Power Point
</ul>
</body>
</html>
4.2 การแสดงรายการแบบเมนูลิสต์ ใช้แสดงรายการข้อมูลแบบแจกแจงเป็ นข้อๆ ที่ไม่ซบั ซ้อน มี
ลักษณะคล้ายกับคาสั่ง <UL>
รู ปแบบ
<MENU> ข้อความส่ วนหัว
<LI> ข้อความย่อย
</MENU>

4.3 การแสดงรายการแบบใช้ตวั เลข เป็ นการแสดงรายการแบบแจกแจงเป็ นข้อๆ โดยใช้หมายเลข
กากับในการเรี ยงลาดับ โดยสร้างรายการจากคาสั่ง <LI> และยังสามารถกาหนดรู ปแบบของหมายเลขกากับ
ได้ดว้ ยให้เป็ นเลขอารบิก, เลขโรมัน หรื อตัวอักษร
รู ปแบบ
<OL TYPE = “1 / a / A / i / I” start = “number”> ข้อความส่ วนหัว
<LI> ข้อความย่อย
</OL>
ตัวอย่าง
<html>
<head>
<title>Order List Tag</title>
</head>
<body>
<h1>Order List</h1>
<ol>
<li>Item One<li>Item Two<li>Item Three
</ol>
<ol type="A" start="5">
<li>Item Four<li>Item Five
<ol type="i">
<li>Item Six<li>Item Seven
</ol></ol>
</body>
</html>
4.4 การใส่ เครื่ องหมายหน้าหัวข้อ เป็ นการแสดงรายการโดยใช้เครื่ องหมายในแต่ละ รายการ
ย่อย
รู ปแบบ
<UL type = “option”>
<LI> ข้อความย่อย
</UL>

ตัวอย่าง
<html>
<head>
<title> การทาเครื่ องหมายหน้าหัวข้อ</title>
</head>
<BODY bgcolor=white>
<font face="ms sans serif" size=3> สาขาที่เปิ ดสอน 3 สาขาดังนี้ <BR>
แบบ Disc <br>
<UL Type="Disc">
<Li> คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
<Li> บัญชี
</UL>
แบบ Square <br>
<UL Type="square">
<Li> คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
<Li> บัญชี
</UL>
แบบ Circle<br>
<UL Type="Circle">
<Li> คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
<Li> บัญชี
</font>
</body>
</html>
4.5 การแสดงรายการโดยกาหนดหัวข้อ ใช้แสดงรายการแบบให้คานิยาม โดยแบ่ง
องค์ประกอบเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนที่อยูบ่ นคือหัวข้อ โดยใช้คาสั่ง <DT> ส่ วนที่อยูด่ า้ นล่างคือคาอธิ บายใช้คาสั่ง
<DD> โดยหากจะให้ ส่ วนหัวข้ออยูท่ างซ้าย แล้วคาอธิ บายอยูท่ างขวาก็ให้ใช้ attribute COMPACT ในกรณี
ที่รายการเป็ นข้อความสั้นๆ
รู ปแบบ
<DL> ข้อความส่ วนหัว
<DT> หัวข้อ <DD> คาอธิบาย
</DL>

ตัวอย่าง
<html>
<head>
<title>Definition Tag</title>
</head>
<body>
<h1> Domain Name</h1>
<dl>
<dt>com<dd>องค์การเอกชน
<dt>edu<dd>สถาบันการศึกษา
</dl>
<p>
<dl compact>
<dt>org<dd>องค์กรไม่แสวงผลกาไร
<dt>gov<dd>องค์การของรัฐ
</dl>
</body>
</html>
5. การใส่ รูปภาพ
5.1 การใส่ รูปภาพในเอกสาร เช่น GIF, JPEG เป็ นต้น
รู ปแบบ
<IMG SRC = “url”>
<IMG align = “top / middle / bottom / left / right”> การกาหนดตาแหน่งให้กบั รู ปภาพ
<IMG width = “pixels”> การกาหนดความกว้างรู ปภาพ
<IMG height = “pixels”> การกาหนดความสู งของรู ปภาพ
<IMG border = “number”> การกาหนดช่องว่างแนวนอนระหว่างรู ปภาพกับข้อความ
<IMG vspace = “number”> การกาหนดช่องว่างแนวตั้งระหว่างรู ปภาพกับข้อความ
ตัวอย่าง
<html>
<head>
<title> Image Tags</title>

</head>
<body>
<img src="love.jpg" width="100" height="80">
<p><p>
<img src="love.jpg" align="top" hspace="2">TEST IMAGE TAG
</body>
</html>
5.2 การทาพื้นฉากหลัง เป็ นการนารู ปภาพมาทาเป็ น background
รู ปแบบ
<BODY BACKGROUND = “ชื่อไฟล์รูปภาพ”>
<BODY BGCOLOR = “ชื่อสี / รหัสสี ”> กาหนดสี พ้นื หลังของเว็บ
6. การสร้างตาราง
6.1 การสร้างตาราง ใช้ในการสร้างตารางข้อมูล โดยจะมีคาสัง่ ที่ใช้ร่วมกันคือ คาสัง่ <TR> ในการ
สร้างแถวเซลล์ขอ้ มูล, คาสั่ง <TD> ในการสร้างเซลล์ขอ้ มูล, คาสั่ง <TH> ในการสร้างหัวตาราง
รู ปแบบ
<TABLE>…</TABLE>
<table bgcolor = “color”> … </table> กาหนดสี พ้นื ในตาราง
<table border = “pixels”> … </table> กาหนดขนาดของขอบตาราง
<table width = “pixels / %>” … </table> กาหนดความกว้างของตาราง
ตัวอย่าง
<html>
<head>
<title> Table Tags </title>
</head>
<body>
<table>
<tr>
<th>หัวข้อที่ 1</th>
<th>หัวข้อที่ 2 </th>
<th>หัวข้อที่ 3 </th>
</tr>

<tr>
<td>ข้อมูล</td>
<td>ข้อมูล</td>
<td>ข้อมูล</td>
</tr>
<tr>
<td>ข้อมูล</td>
<td>ข้อมูล</td>
<td>ข้อมูล</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
6.2 กาหนดข้อความกากับตาราง ใช้แสดงคาอธิ บายหรื อข้อความประกอบตารางไว้บนส่ วนบน
หรื อส่ วนล่างของตารางข้อมูล
รู ปแบบ
<caption align = “top / bottom / left / right”> กาหนดตาแหน่งของคาอธิ บายตาราง
ตัวอย่าง
<html>
<head>
<title> Table Tags </title>
</head>
<body>
<table border>
<caption align="top">ตารางรายรับรายจ่ายประจาเดือน</caption>
<tr>
<th>เดือน</th>
<th>มกราคม</th>
<th>กุมภาพันธ์</th>
<th>มีนาคม</th>
</tr>
<tr>

<td>รายรับ</td>
<td>25000</td>
<td>23000</td>
<td>24500</td>
</tr>
<tr>
<td>รายจ่าย</td>
<td>21000</td>
<td>22500</td>
<td>23100</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
6.3 การสร้างแถวของตาราง เป็ นการสร้างแถวเซลล์ขอ้ มูล เพื่อไว้สร้างเซลล์ขอ้ มูลและการสร้าง
หัวเรื่ องของตาราง
รู ปแบบ
<tr align = “left / center / right”> … </tr> กาหนดตาแหน่งของข้อความ
<tr bgcolor = “color”> … </tr> กาหนดสี พ้นื หลังในตาราง
ตัวอย่าง
<html>
<head>
<title> Table Tags </title>
</head>
<body>
<table border>
<tr align="center" bgcolor="lightblue">
<th>สิ นค้า</th>
<th>โทรทัศน์</th>
<th>วิทยุ</th>
<th>ตูเ้ ย็น</th>
</tr>

<tr align="right" bgcolor="orange">
<td>ราคา</td>
<td>7000</td>
<td>1750</td>
<td>9500</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
6.4 การสร้างหัวเรื่ องของตาราง เป็ นการสร้างเซลล์ หัวตาราง ซึ่ งทาหน้าที่กากับเซลล์ขอ้ มูลในแนว
คอลัมน์ที่กาหนด
รู ปแบบ
<th align = “left / right / center / justify / char”> … </th> กาหนดตาแหน่งของ ข้อความ
ในตารางตามแนวนอน
<th valign = “top / middle / bottom / baseline”> … </th> กาหนดตาแหน่งของข้อความ
ในตารางตามแนวตั้ง
<th bgcolor = “color”> … </th> กาหนดสี พ้นื ของตาราง
<th height = “pixels / %”> … </th> กาหนดความสู งของตาราง
<th width = “pixels / %”> … </th> กาหนดความกว้างของตาราง
<th rowspan = “number”> … </th> กาหนดการรวมช่องเซลล์ในแนวตั้ง
<th colspan = “number”> … </th> กาหนดการรวมช่องเซลล์ในแนวนอน
6.5 การสร้างเซลล์ขอ้ มูล ใช้สร้างเซลล์ขอ้ มูลเพื่อใช้ในการแสดงข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของ
เอกสาร
รู ปแบบ
<td align = “left / right / center / justify / char”> … </td> กาหนดตาแหน่งของ ข้อความ
ในตารางตามแนวนอน
<td valign = “top / middle / bottom / baseline”> … </td> กาหนดตาแหน่งของข้อความ
ในตารางตามแนวตั้ง
<td bgcolor = “color”> … </td> กาหนดสี พ้นื ของตาราง
<td height = “pixels / %”> … </td> กาหนดความสู งของตาราง
<td width = “pixels / %”> … </td> กาหนดความกว้างของตาราง
<td rowspan = “number”> … </td> กาหนดการรวมช่องเซลล์ในแนวตั้ง

<td colspan = “number”> … </td> กาหนดการรวมช่องเซลล์ในแนวนอน
ตัวอย่าง
<html>
<head>
<title> Table Tags </title>
</head>
<body>
<table border>
<tr>
<th colspan="2" bgcolor="#ffffe0">CPU</th>
<th colspan="2">RAM</th>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">Mhz</td>
<td>450</td>
<td>500</td>
<td>550</td>
</tr>
<tr>
<td>600</td>
<td>700</td>
<td>750</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
7. การเชื่อมโยงเว็บเพจ
7.1 การสร้างจุดเชื่อมโยง ทาหน้าที่กาหนดข้อความหรื อรู ปภาพที่อยูภ่ ายในให้ทาหน้าที่เป็ นจุด
เชื่อมโยงไปยังเว็บเพจอื่นๆ หรื อข้อมูลชนิดต่างๆ
รู ปแบบ
<a href = “ชื่อรู ปภาพหรื อข้อความ”>…</a>

ตัวอย่าง
<html>
<head>
<title> Image Tags</title>
</head>
<body>
<a href="test.html">Click Here</a><br>
<br>
<a href="love.jpg"><img src="love.jpg"></a>
</body>
</html>
7.2 การกาหนดสี ให้จุดเชื่อมโยง เป็ นการกาหนดสี อกั ษรที่จุดเชื่อมโยง โดย
7.2.1 link คือสี จุดเชื่ อมโยงที่ยงั ไม่ได้ทาการคลิก
7.2.2 vlink คือสี จุดเชื่อมโยงที่ไปยังเป้ าหมายแล้ว
7.2.3 alink คือสี จุดเชื่ อมโยงที่ไปอยูข่ ณะนั้น
นอกจากนี้ยงั มี text คือสี ตวั หนังสื อธรรมดา และ bgcolor คือสี พ้นื หลังของเอกสาร
รู ปแบบ
<BODY TAG = “color”>
ตัวอย่าง
<html>
<head>
<title> Image Tags</title>
</head>
<body bgcolor="black" text="write" link="yellow" vlink="lime" alink="aqua">
<a href="page06c.html">Click Here</a><br><br>
<a href="page06d.html">Click Here</a>
</body>
</html>

เฉลยแบบฝึ กหัด
ตอนที่ 1 จงทาเครื่ องหมายวงกลม ในหัวข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1.
ลูปในภาษาซี ประเภทใดที่ทราบจานวนครั้งในการทาซ้ าแน่นอน
ก.
REPEAT
ข.
for
ค.
while
ง.
do..while
2.
ค่าเงื่อนไขในลูปแบบ for ใช้สาหรับทาสิ่ งใด
ก.
กาหนดนิพจน์ หรือเงื่อนไข
ข.
กาหนดค่าเริ่ มต้น
ค.
ลดค่าตัวแปร
ง.
เพิ่มค่าตัวแปร
3.
ลูปในภาษาซี ประเภทใดที่ตอ้ งทาสเตตเมนต์ในลูปแน่ ๆ
ก.
for
ข.
while
ค.
do..while
ง.
ถูกทุกข้อ
4.
ฟังก์ชนั่ ใดที่สามารถใช้หยุดการทาซ้ าได้
ก.
stop
ข.
break
ค.
delay
ง.
ถูกทุกข้อ
5.
ถ้าหากเขียนชุดคาสั่งต่อไปนี้
for(i=1; i<10; i++)
printf("GO");
อยากทราบว่าจะพิมพ์คาว่า GO กี่ครั้ง
ก.
8 ครั้ง
ข.
9 ครั้ง
ค.
10 ครั้ง
ง.
11 ครั้ง
6.
ฟังก์ชนั่ ใดที่สามารถทาให้ออกจากการทาลูปได้
ก.
break
ข.
continue
ค.
case
ง.
goto
7.
ลูปประเภทใดที่ตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการทาในลูป
ก.
do...while
ข.
do...while และ for
ค.
for
ง.
for และ while
8.

ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับลูปแบบ for
ก.
สามารถเพิ่มค่าหรื อลดค่าได้
ข.
สามารถเพิ่มค่าตัวแปร 2 ตัวพร้อมกันได้
ค.
ตรวจสอบเงื่อนไขหลังการทาในลูป
ง.
ไม่มีขอ้ ถูก

ถ้าหากเขียนคาสั่งต่อไปนี้ จะทาซ้ ากี่ครั้ง
for (i = 0; i > 10; i+2)
printf("GO");
ก.
0 ครั้ง
ข.
10 ครั้ง
ค.
5 ครั้ง
ง.
ไม่มีขอ้ ถูก
10. ในการเขียนโปรแกรมที่มีการออกแบบเมนูเลือกทานิยมใช้ลูปแบบใด
ก.
do..while
ข.
for
ค.
while
ง.
ข้อ ก. และ ข. ถูก
ตอนที่ 2 จงทาเครื่ องหมาย หน้าข้อที่ถูกต้อง และทาเครื่ องหมาย หน้าข้อที่ไม่ถูกต้อง
.......... 1. ถ้าหากมีเครื่ องหมาย ; หลัง for ก็ไม่ผดิ
.......... 2. คาสั่ง for จะตรวจสอบเงื่อนไขหลังการทาซ้ า
.......... 3. คาสั่ง while จะตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการทาซ้ า
.......... 4. คาสัง่ for จะลดค่าตัวแปรได้ครั้งละตัวเท่านั้น
.......... 5. การตรวจสอบเงื่อนไขใน for สามารถใช้ผลลัพธ์ที่เป็ นทศนิยมได้
.......... 6. คาสั่ง break จะทางานตรงข้ามกับคาสั่ง continue
ตอนที่ 3 จงตอบคาถามต่อไปนี้
1.
จงเขียนรู ปแบบของฟังก์ชนั่ for
For (กาหนดค่าเริ่ มต้น:ตรวจสอบเงื่อนไข:เพิ่มค่าหรื อลดตัวแปร)
2.
จงเขียนรู ปแบบของฟังก์ชนั่ do..while
Do
{
(ชุดคาสั่งในลูป)
}while (ตรวจสอบเงื่อนไข)
3.
การทาซ้ าแบบ for กับแบบ while แตกต่างกันอย่างไร
การทาซ้ าแบบ for จะตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการทาลูป มักจะใช้ลูปที่มีจานวนครั้งในการทาซ้ า
แน่นอน ส่ วนการทาซ้ าแบบการทาซ้ าแบบ while จะตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการทาซ้ าเหมือนกัน แต่จะมักใช้
กับลูปที่ไม่มีจานวนครั้งในการทาซ้ าที่แน่นอน
4.
จงบอกจานวนรวบการทาซ้ าเมื่อมีการทาคาสั่งต่อไปนี้
ก.
for(i=0; i<10; i++)
ก. 10 ครั้ง
ข.
for(i=0; i<=10; i++)
ข. 11 ครั้ง
9.

5.

ค.
for(i=0; i<=10; i=i+3)
ค. 4 ครั้ง
ง.
for(i=10; i>0; i--)
ง. 10 ครั้ง
จงบอกเอาต์พุตที่ได้จากการทาชุดคาสั่งต่อไปนี้
ก.
for(i=2; i<=12; i++) printf("%d + %d = %d\n", i, i, i+i);

ข.

for(i=1; i<=12; i++)
if((i%2)==0)
printf("%d\n");

ค.

6.

for(i=1; i<=10; i++)
{
for(x=0; x<=i; x++)
printf("*");
printf("\n");
}

จงบอกเอาต์พุตจากการทาชุดคาสั่งต่อไปนี้
int i = 0;
do
{
printf("\n i = %d", ++i);
}while(i<10);

หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3 แผนผังflowchart
เวลา 8 ชัว่ โมง
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 7 การเขียนผังงาน
เวลา 4 ชัว่ โมง
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาการเขียนโปรแกรมพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
1. สาระสาคัญ
ผังงานเป็ นการเขียนอัลกอริ ทึมในรู ปแบบของแผนภาพ โดยใช้สัญลักษณ์แสดงขั้นตอนและทิศ
ทางการไหลของข้อมูล ผังงานแบ่งเป็ นผังงานระบบและผังงานโปรแกรม ซึ่ งสามารถเขียนโครงสร้างได้ 3
รู ปแบบ คือ โครงสร้างแบบลาดับ โครงสร้างแบบทางเลือก และโครงสร้างแบบทาซ้ า
2. ตัวชี้วดั ช่ วงชั้ น
แก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (ง 3.1 ม. 4–6/5)
3. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1.
อธิ บายวิธีการเขียนผังงานจากโจทย์ที่กาหนดได้ (K)
2.
เห็นความสาคัญในการถ่ายทอดกระบวนการคิดด้วยผังงาน (A)
3.
มีทกั ษะในการเขียนผังงานจากโจทย์ที่กาหนด (P)
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)

ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
และค่ านิยม (A)
1. สังเกตความตั้งใจและความ 1. สังเกตทักษะในการเขียนผัง
ขยันในการศึกษาค้นคว้า
งาน
เพิ่มเติม
2. สังเกตพฤติกรรมในการ
2. ประเมินพฤติกรรมของ
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม
นักเรี ยนจากแบบประเมิน
3. ประเมินพฤติกรรมของ
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และ
นักเรี ยนจากแบบประเมิน
ค่านิยม
ด้านทักษะ/กระบวนการ

1. ตรวจการเขียนผังงานจาโจทย์
ที่กาหนด
2. ตรวจจากการทาใบงานที่ เรื่ อง
สัญลักษณ์ในการเขียนผัง
งาน
3. ตรวจการทาแบบทดสอบหลัง
เรี ยน (Post–test)
5. สาระการเรียนรู้
การถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาด้วยอัลกอริ ทึม
– การเขียนผังงาน

6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
สุ ขศึกษาฯ

ศิลปะ
ภาษาต่างประเทศ

การเลือกใช้คานามหรื อกริ ยาที่เฉพาะเจาะจงเพื่อแสดงทิศทางการ
ไหลของข้อมูลในผังงาน
การศึกษาเพิ่มเติมในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C และการ
Compile ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยคานึงถึงความปลอดภัยในชีวิต
เป็ นหลัก
การใช้หลักการทางศิลปะกาหนดตาแหน่งของสัญลักษณ์ในผังงาน
เพื่อให้เกิดความสมดุล
การเขียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษสั้น ๆ ลงในสัญลักษณ์แทนการเขียน
อธิ บายผังงาน

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1 ขั้นนาเข้าสู่บทเรี ยน
1. ครู ชูสญ
ั ลักษณ์ที่ใช้ในผังงานให้นกั เรี ยนดู แล้วถามนักเรี ยนว่ารู ้จกั สัญลักษณ์น้ ีหรื อไม่ และสัญลักษณ์
นี้ช่วยในการถ่ายทอดกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างไร
2. นักเรี ยนร่ วมกันวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น และตอบคาถามครู
ขั้นที่ 2 ขั้นสอน
1. นักเรี ยนศึกษาเรื่ อง การเขียนผังงาน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ จาก
หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 5 หรื อสื่ อการเรี ยนรู ้ เทคโนโลยีสารสนเทศ สมบูรณ์แบบ
ม. 5
2. นักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายวิธีการเขียนผังงาน แสดงความคิดเห็น และซักถามครู จนเข้าใจ
3. ครู ติดโจทย์การเขียนผังงานบนกระดานดา
ตัวอย่ างโจทย์ การเขียนผังงาน
1.
2.
3.
4.
5.

เอต้องการประกอบอาหารจากไข่ โดยตัดสิ นใจว่าจะนาไปทอดหรื อต้ม
บีตอ้ งการทาฟักทองแกงบวช โดยจะต้องตรวจสอบว่าฟักทองนั้นสุ กหรื อไม่
ซี ตอ้ งการเดินทางไปโรงเรี ยน โดยตัดสิ นใจว่าจะเดินทางโดยเรื อหรื อรถประจาทาง
ดีตอ้ งการเขียนผังงานโครงสร้างแบบลาดับของหลักการทางานของเครื่ องคอมพิวเตอร์
เอฟต้องการคิดคะแนนการสอบ โดยผูท้ ี่มีคะแนนน้อยกว่า 50 คะแนนจะต้องกลับไปสอบใหม่

4. นักเรี ยนจับสลากหมายเลขข้อโจทย์การเขียนผังงาน ใครได้หมายเลขใดให้เขียนชื่อเล่นของตน
ด้านหลังโจทย์ที่ครู ติดไว้บนกระดานดา แล้วเขียนผังงานตามโจทย์ขอ้ นั้น
5. นักเรี ยนเขียนผังงานตามโจทย์ที่ครู ติดไว้บนกระดานดาลงในกระดาษขนาด A4

6. ครู สุ่มเลือกนักเรี ยนจากโจทย์การเขียนผังงาน โจทย์ละ 1 คน ให้ออกมานาเสนอและอธิ บายวิธีการ
เขียนผังงานจากโจทย์ของตน
7. นักเรี ยนนาเสนอการเขียนผังงานจากโจทย์ของตน โดยหลังจากการนาเสนอนักเรี ยนจะต้องบอกชื่อ
โครงสร้างผังงานของนักเรี ยน และให้เพื่อนที่เขียนผังงานจากโจทย์ขอ้ เดียวกันตรวจสอบความถูกต้อง และ
ตรวจสอบว่าแตกต่างจากของเพื่อนหรื อไม่ อย่างไร
8. ครู สุ่มเลือกการเขียนผังงานของนักเรี ยนนามาเขียนด้วยโปรแกรมด้วยภาษา C แล้วนาไป Compile ใน
เครื่ องคอมพิวเตอร์
9. นักเรี ยนผลัดกันออกมาดูโปรแกรมที่สร้างจากการเขียนผังงานของนักเรี ยนที่เครื่ องคอมพิวเตอร์ของ
ครู
10. นักเรี ยนร่ วมกันอภิปราย แสดงความคิดเห็น และซักถามตามความสนใจ
ขั้นที่ 3 ขั้นสรุ ป
1. นักเรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน (Post-test) จานวน 20 ข้อ เวลา 15 นาที
2. นักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปลักษณะ ประเภท สัญลักษณ์ โครงสร้าง และการประยุกต์ใช้โครงสร้างแบบต่าง
ๆ ของผังงาน
ขั้นที่ 4 ขั้นฝึ กฝนนักเรี ยน
1. นักเรี ยนทาใบงานที่ 1 เรื่ อง สัญลักษณ์ในการเขียนผังงาน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 กระบวนการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 5
2. นักเรี ยนเขียนผังงานจากโจทย์ที่ครู กาหนดให้ครบทั้ง 5 ข้อ แล้วนามาตรวจสอบและเปรี ยบเทียบกับ
ของเพื่อน
ขั้นที่ 5 ขั้นนาไปใช้
นักเรี ยนอธิ บายวิธีการเขียนผังงานและสามารถเขียนผังงานจากโจทย์ที่กาหนดได้
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. กิจกรรมสาหรับกลุ่มสนใจพิเศษ
ศึกษาการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C และการ Compile ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ แล้วทดลองเขียน
โปรแกรมจากผังงานที่นกั เรี ยนสร้าง
2. กิจกรรมสาหรับฝึ กทักษะเพิ่มเติม
เขียนผังงานจากกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้ดาเนินการ ตรวจสอบ และปรับปรุ งไว้ใน
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 3 การดาเนินการแก้ปัญหา การตรวจสอบ และปรับปรุ ง หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 กระบวนการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
9. สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้
1. สัญลักษณ์ผงั งานที่ทาจากกระดาษแข็ง
2. โจทย์การเขียนผังงานอย่างน้อย 5 ข้อ
3. สลากหมายเลขข้อของโจทย์การเขียนผังงาน
4. กระดาษขนาด A4

5. สื่ อสิ่ งพิมพ์ เช่น หนังสื อ บทความ และเอกสารประกอบการเรี ยนการสอนเกี่ยวกับการเขียนผังงาน
6. สื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เว็บไซต์ทางการศึกษา และ Hyperbook ที่นาเสนอ
เกี่ยวกับการเขียนผังงาน
7. พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสาร และห้องสมุด
8. บุคคล เช่น ผูป้ กครอง ครู นักวิชาการ บุคลากรที่ทาหน้าที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ และผูเ้ ชี่ยวชาญ
ทางด้านการเขียนผังงาน
9. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 5 บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด
10. สื่ อการเรี ยนรู ้ เทคโนโลยีสารสนเทศ สมบูรณ์แบบ ม. 5 บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด
11. แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 5 บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด

แบบทดสอบ
1. จงเขียนความหมายของสัญลักษณ์ของผังงานที่กาหนดให้ต่อไปนี้ ลงในช่องว่างด้านหลัง
สั ญลักษณ์

ความหมาย
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

2. ข้อใดเป็ นประโยชน์ของผังงาน
ก. สามารถเรี ยนรู ้และเข้าใจผังงานได้ง่าย
ข. ผังงานเป็ นการสื่ อความหมายด้วยภาพ
ค. สามารถนามาใช้ทดสอบความถูกต้องของลาดับขั้นตอนได้ง่าย
ง. ถูกทุกข้อ
3. ข้อใดต่อไปนี้เป็ นเท็จ
ก. สัญลักษณ์ของการนาข้อมูลเข้าออกโดยทัว่ ไป ใช้รูปสี่ เหลี่ยมด้านขนาน
ข. จุดที่มีการตัดสิ นใจ ใช้รูปสี่ เหลี่ยมขนมเปี ยกปูน
ค. สัญลักษณ์ของการประมวลผลทัว่ ไป ใช้รูปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า
ง. รู ปแบบของสัญลักษณ์ที่ใช้เขียนผังงาน ไม่มีมาตรฐาน

4. ข้อใดต่อไปนี้เป็ นเท็จ
ก. โครงสร้างแบบทางเลือกอาจมีทางเลือกมากกว่า 2 ทางก็ได้
ข. โครงสร้างควบคุมแบบ If…Then เป็ นการทางานที่มีทางเลือกเพียง 1 ทางเลือก
แต่โครงสร้างแบบ If…Then..Else มีทางเลือก 2 ทางเลือก
ค. ในการทางานของโครงสร้างแบบทางเลือก อาจมีบางขั้นตอนที่ไม่ได้รับการประมวลผลหรื อ
ทางาน
ง. โครงสร้างแบบ case เป็ นโครงสร้างควบคุมสาหรับการตัดสิ นใจที่มีทางเลือกมากกว่า 2
ทางเลือก
5. ข้อใดต่อไปนี้เป็ นจริ ง
ก. โครงสร้างการทาซ้ าแบบ do until จะมีการทางานในส่ วนที่วนซ้ าอย่างน้อย 1 ครั้งเสมอ
ข. โครงสร้างการทาซ้ าแบบ do while จะทางานซ้ าเมื่อเงื่อนไขเป็ นเท็จและหยุดการทางานซ้ า เมื่อ
เงื่อนไขเป็ นจริ ง
ก. โครงสร้างการทาซ้ าแบบ do until จะหยุดการทาซ้ า เมื่อเงื่อนไขเป็ นเท็จ
ข. ในการทางานของโครงสร้างแบบทาซ้ าอาจมีบางขั้นตอนที่ไม่ได้รับการประมวลผลหรื อทางาน
6. จงเขียนขั้นตอนการหาผลบวกและค่าเฉลี่ยของเลขจานวนเต็ม 20 จานวน พร้อมทั้งนับจานวนที่เป็ นเลขคี่
และเลขคู่ (เลขคู่ คือเลขที่ 2 สามารถหารได้ลงตัว)
จาลองความคิดเป็ นข้ อความ ได้ดงั นี้
จาลองความคิดเป็ นผังงาน ได้ดงั นี้
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หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4 การเขียนโปรแกรมภาษาซี
เวลา 8 ชัว่ โมง
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 8 โครงสร้างภาษาซีเบื้องต้น
เวลา 8 ชัว่ โมง
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาการเขียนโปรแกรมพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
1. สาระสาคัญ
เครื่ องคอมพิวเตอร์ เป็ นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ สิ่ งที่คอมพิวเตอร์ เข้าใจคือสัญญาณทางไฟฟ้ า แต่
ในการเขียนโปรแกรมเพื่อให้คอมพิวเตอร์ ทางานนั้นมีภาษาให้เลือกใช้หลายภาษา นักศึกษาจะต้องเข้าใจว่า
เหตุใ ดคอมพิวเตอร์ จึง สามารถประมวลผลภาษาโปรแกรมได้ และโปรแกรมที่ ไ ด้ถู กสร้ างขึ้ นก็ มี หลาย
ประเภทขึ้ นอยู่ก ับ การประยุก ต์ม าใช้ง านกับ เครื่ อ งคอมพิ วเตอร์ ส าหรั บ โปรแกรมภาษาที่ น ามาใช้ใ น
การศึกษาของหนังสื อเล่มนี้คือโปรแกรมเทอร์ โบซี ซึ่ งนักศึกษาจะต้องเข้าใจขั้นตอนในการพัฒนาโปรแกรม
ด้วยภาษาซีให้สามารถประมวลผลตามต้องการได้
2. ตัวชี้วดั ช่ วงชั้ น
เขียนโปรแกรมภาษา (ง 3.1 ม. 4–6/6)
3.
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1.
อธิ บายความหมายและขั้นตอนการแก้ปัญหาได้ (K)
2.
เห็นประโยชน์ของกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน (A)
3.
มีทกั ษะในการวิเคราะห์และกาหนดรายละเอียดของปั ญหา (P)
4. การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
ด้ านความรู้ (K)
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
และค่ านิยม (A)
1. สั งเกตจากการยกตัวอย่าง 1.สั งเกตความตั้งใจและความ 1.สั งเกตจากการวิเคราะห์ และ
ปัญหาทีพ่ บในชีวติ ประจาวัน รับผิดชอบในการปฏิบัติ
กาหนดรายละเอียดของปัญหา
2.ตรวจตารางการวิเคราะห์
กิจกรรม
2.
สั งเกตพฤติกรรมใน
วิธีการแก้ปัญหา
2.สั งเกตความกระตือรือร้ น
การปฏิบัติงานร่ วมกับผู้อนื่
3.ตรวจการทาแบบทดสอบ
และความคิดสร้ างสรรค์
ก่อนเรียน (Pre-test)
ในการปฏิบัติกจิ กรรม
5.สาระการเรี ยนรู้
- สามารถสังเคราะห์คาสั่งในโปรแกรมภาษา ให้ออกมาเป็ นโปรแกรมที่ตอ้ งการได้อย่างมีสัมฤทธิ์ ถูกต้อง

6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
สุ ขศึกษาฯ
ภาษาต่างประเทศ

การใช้ภาษาที่ถูกต้องเพื่อแสดงข้อมูลที่เขียนจากภาษาคอมพิวเตอร์
การคานวณพื้นที่ที่นาเสนอผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ เพื่อกาหนดคาสั่ง
ด้วยภาษา HTML
การเลือกนาเสนอข้อมูลทางเว็บเพจโดยคานึงถึงค่านิยมและวัฒนธรรม
ทางสังคมเป็ นสาคัญ
การใช้คอมพิวเตอร์ โดยคานึงถึงความปลอดภัยเป็ นสาคัญ
การใช้ภาษาอังกฤษเขียนคาสั่งด้วยภาษา HTMLศิลปะการออกแบบเว็บ
เพจโดยอาศัยหลักการทางศิลปะ

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1
ขั้นนาเข้าสู่ บทเรี ยน
1. ครู แนะนาภาษาซี เบื้องต้น (Introduction to basic C language)
ขั้นที่ 2
ขั้นสอน
2. ครู อธิบายภาษาซี จะเขียนโปรแกรมโดยการเรี ยกใช้แต่ละชุดของโปรแกรมที่เรี ยกว่า ฟังก์ชัน (Function)
หรื อในโปรแกรมภาษาอื่นอาจจะเรี ยกว่า โปรแกรมย่ อย หรือชุ ดคาสั่ งย่ อย (Procedure) นัน่ เอง
3. นักเรี ยนซักถามเกี่ยวกับตารางสรุ ปลักษณะ ข้อดี และข้อเสี ยของภาษาคอมพิวเตอร์ จากครู จนเข้าใจ
4. นักเรี ยนค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมและสรุ ปลักษณะ ข้อดี และข้อเสี ยของภาษาคอมพิวเตอร์ ลงในตารางสรุ ป
ลักษณะ ข้อดี และข้อเสี ยของภาษาคอมพิวเตอร์ที่ครู แจก แล้วเขียนเลขที่หรื อรหัสประจาตัวของตนเอง 2
ตาแหน่งสุ ดท้ายไว้ดา้ นบนของตารางสรุ ปลักษณะ ข้อดี และข้อเสี ยของภาษาคอมพิวเตอร์ดว้ ยภาษาเครื่ องที่
แทนจากรหัสแอสกี
5. ครู สุ่มเลือกนักเรี ยน 3–4 คน ออกมานาเสนอตารางสรุ ปลักษณะ ข้อดี และข้อเสี ยของภาษาคอมพิวเตอร์
หน้าชั้นเรี ยน โดยนักเรี ยนจะต้องบอกเลขที่หรื อรหัสประจาตัว 2 ตาแหน่งสุ ดท้ายก่อนการนาเสนอ
6. นักเรี ยนคนอื่น ๆ ตรวจสอบเลขที่หรื อรหัสประจาตัวของเพื่อน แล้วตรวจสอบว่าคาตอบในตารางสรุ ป
ลักษณะ ข้อดี และข้อเสี ยของภาษาคอมพิวเตอร์ น้ นั เหมือนกับของตนเองหรื อไม่ อย่างไร
7. ถ้านักเรี ยนพบว่าคาตอบในตารางสรุ ปลักษณะ ข้อดี และข้อเสี ยของภาษาคอมพิวเตอร์ ของเพื่อน
แตกต่างจากของตนเอง ให้นกั เรี ยนยกมือขึ้น พร้อมบอกเลขที่หรื อรหัสประจาตัวของตนเองด้วยภาษาเครื่ อง
ที่แทนจากรหัสแอสกี แล้วนาเสนอคาตอบที่แตกต่างนั้น
8. นักเรี ยนคนอื่น ๆ ช่วยกันตรวจสอบ แสดงความความคิดเห็นเพิ่มเติม และซักถามเกี่ยวกับ
ภาษาคอมพิวเตอร์ตามความสนใจ
ขั้นที่ 3
ขั้นสรุ ป
1. นักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปวิธีการเขียนภาษาเครื่ องที่แทนด้วยรหัสแทนข้อมูลแอสกี

2. นักเรี ยนรวบรวมและสรุ ปลักษณะ ข้อดี และข้อเสี ยของภาษาคอมพิวเตอร์ แต่ละประเภทจากนักเรี ยนทุก
คน
ขั้นที่ 4 ขั้นฝึ กฝนนักเรี ยน
1. นักเรี ยนค้นหาข้อมูลเพิม่ เติมแล้วจัดทาสถิติการเลือกใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ แต่ละประเภทจากแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ แล้วนาเสนอในรู ปแบบของสารสนเทศ
2. นักเรี ยนเขียนข้อความถึงกันโดยใช้รหัสแทนข้อมูลแอสกีเขียนเป็ นภาษาเครื่ อง แล้วแลกเปลี่ยนกันแปล
ข้อความ
ขั้นที่ 5
ขั้นนาไปใช้
1. นักเรี ยนสามารถเขียนภาษาเครื่ องด้วยการแทนข้อมูลด้วยรหัสแทนข้อมูลแอสกีได้
2. นักเรี ยนอธิ บายลักษณะ ข้อดี และข้อเสี ยของภาษาคอมพิวเตอร์ แต่ละประเภทได้
8.กิจกรรมเสนอแนะ
1. กิจกรรมสาหรับกลุ่มสนใจพิเศษ
นักเรี ยนศึกษาวิธีการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ประเภทภาษาแอสเซมบลี ภาษาระดับสู ง และภาษา
ระดับสู งมากเพิ่มเติม ทดลองเขียนข้อความด้วยภาษาดังกล่าว แล้วแลกเปลี่ยนกันศึกษาและตรวจสอบกับ
เพื่อน ๆ
2. กิจกรรมสาหรับฝึ กทักษะเพิ่มเติม
นักเรี ยนศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสแทนข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากรหัสแทนข้อมูลแอสกีวา่ เหมือนหรื อ
แตกต่างกันหรื อไม่ อย่างไร
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ตารางสรุ ปลักษณะ ข้อดี และข้อเสี ยของภาษาคอมพิวเตอร์
2. สื่ อสิ่ งพิมพ์ เช่น ใบโฆษณา หนังสื อ บทความ และเอกสารประกอบการเรี ยนการสอนเกี่ยวกับประเภท
ของภาษาคอมพิวเตอร์
3. สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เว็บไซต์ทางการศึกษา และ Hyperbook ที่นาเสนอเกี่ยวกับ
ประเภทของภาษาคอมพิวเตอร์
4. สถานที่ เช่น พิพิธภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ ศูนย์วทิ ยาศาสตร์ เพื่อการศึกษา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสาร และร้านจาหน่ายซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์
5. บุคคล เช่น ผูป้ กครอง ครู นักวิชาการ ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมเมอร์ และ
ตัวแทนจาหน่ายซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์
6. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 5 บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิ ช จากัด
7. สื่ อการเรี ยนรู ้ เทคโนโลยีสารสนเทศ สมบูรณ์แบบ ม. 5 บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด
8. แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 5 บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด

โปรแกรมภาษาซี

บทนา
สิ่ งสาคัญที่ทาให้คอมพิวเตอร์ มีชีวติ ชีวาขึ้นก็คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สร้างสรรค์ข้ ึนมาโดยอาศัยสมองมนุษย์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตอ้ งเขียนด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ซึ่ งมีดว้ ยกันหลายภาษา สาหรับในที่น้ ีจะ
กล่าวถึงการเขียนโปรแกรมภาษาซี โดยมุ่งหวังให้ท่านเข้าใจภาษาซี สามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาซี
และมีศกั ยภาพที่จะพัฒนาตนเองเข้าไปสู่ ผพู ้ ฒั นา (Developer) อันเป็ นทรัพยากรบุคคลที่สาคัญสาหรับ
ผูส้ ร้างที่เกิดขึ้นได้ยากกว่าผูใ้ ช้ (User)
ขั้นตอนวิธี (Algorithm) ของการแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดผลตามจุดมุ่งหมายหรื อสร้างงานทางคอมพิวเตอร์
สักชิ้นหนึ่ง เราต้องใช้ความสามารถของคาสั่งต่างๆ ของภาษาคอมพิวเตอร์ มาเรี ยบเรี ยงให้ได้ตามขั้นตอนวิธี
ที่คิดไว้
ทาไมต้ องเป็ นภาษาซี
ซี เป็ นภาษาคอมพิวเตอร์ ที่มีการพัฒนาขึ้นใช้งานเพื่อให้เป็ นภาษามาตรฐานที่ไม่ข้ ึนกับโปรแกรมจัด
ระบบงาน หรื อขึ้นกับฮาร์ ดแวร์ จึงทาให้ซี เป็ นภาษาคอมพิวเตอร์ ตามอุดมการณ์ของนักคอมพิวเตอร์
ซี เป็ นภาษาคอมพิวเตอร์ ที่อาศัยหลักการทางวิธีการโปรแกรมสมัยใหม่ ที่เรี ยกว่า โปรแกรมโครงสร้ าง
การออกแบบซอฟต์แวร์ จึงมีรูปแบบการออกแบบที่ง่ายเป็ นโมดูล และสามารถนาไปใช้ได้ง่าย
ในการคอมไพล์ดว้ ย ซี คอมไพเลอร์ น้ นั ปรากฏว่า ซี ให้ประสิ ทธิ ภาพที่เหนือกว่าภาษาชั้นสู งอื่นๆ
ภาษาซี มีความคล่องตัวที่จะได้รับการประยุกต์เข้ากับงานต่างๆ ได้อย่างดี เราสามารถนาภาษาซี มาใช้ในงาน
พัฒนาโปรแกรมต่างๆ ได้ เช่น โปรแกรมเวิร์ดโปรเซสซิ่ ง โปรแกรมสเปรดชีต โปรแกรมสาเร็ จรู ปอื่นๆ
ปัจจุบนั บริ ษทั ผูพ้ ฒั นาโปรแกรมสาเร็ จรู ปมักใช้ซีเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาโปรแกรม
จากรู ปโครงที่ทนั สมัยของภาษาซี ภาษาซีจึงเป็ นภาษาที่เหมาะสมสาหรับผูส้ นใจที่จะศึกษาหลักการ
ทางด้านวิธีการโปรแกรมเป็ นอย่างดี การศึกษาภาษาซี จะทาให้ผศู ้ ึกษาได้เรี ยนรู ้รูปแบบของวิธีการเขียน
โปรแกรมที่ถูกต้อง เป็ นการฝึ กนิสัยในเรื่ องการเขียนโปรแกรมและก้าวหน้าต่อไปในอนาคตได้เป็ นอย่างดี
(บุญเลิศ : 2532)
ความเป็ นมาของภาษาซี
ภาษาซี เป็ นภาษาคอมพิวเตอร์ในสายตระกูลของภาษาอัลกอล (ALGOL – Algorithmic Language) มี
ความคล้ายคลึงกับภาษา PL/L, ปาสกาลและเอดา เป็ นต้น และจะแตกต่างหรื อมีความคล้ายคลึงน้อยกับ
ภาษาเบสิ ก, ฟอร์แทรน

ภาษาซี ออกแบบโดย Dennis Ritchie ที่เบลล์ แลปบอราทอรี เมื่อประมาณปี 2515 ถ้าจะไล่สายบรรพ
บุรุษของภาษาซี ก็จะต้องเริ่ มจาก Algol 60 ในปี 2503 (1960) มาถึง CPL ของ Cambridge ในปี 2506 มา
เป็ น BCPL โดย มาติน ริ ชาร์ ด ในปี 2510 และมาถึงภาษา B โดย เคน ทอมป์ สัน ที่เบลล์แลบส์ ในปี 2513
จนมาเป็ นภาษา C ในปี 2515 ( สาโรจ : 2534)
สรุ ปพัฒนาการของภาษาซี ได้ดงั นี้
Algol 60
คิดค้นโดยองค์การ International Committee ในปี พ.ศ.2503

CPL (Comined Programming Language)
พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย Cambridge ในปี 2506

BCPL (Basic Combined Programming Language)
พัฒนาโดย Matin Richards มหาวิทยาลัย Cambridge ในปี 2510

B
พัฒนาโดย Ken Thompson แห่ง Bell Laboratory ในปี 2513

C
พัฒนาโดย Dennis Richie แห่ง Bell Laboratory ในปี 2515
ภาษาซี จึงมีที่มาจากแนวความคิดเดียวกันกับภาษาบี ชื่ อของภาษาซี จึงน่าจะมาจากตัวที่สองของภาษา
BCPL เช่นเดียวกับภาษาบี ที่ใช้ตวั อักษรตัวแรกมาตั้งชื่ อ (มนต์ชยั : 2535)
ทาไมภาษาซี จึงเป็ นทีน่ ิยม
ภาษาซี เป็ นที่นิยมด้วยสาเหตุหลายประการ ดังนี้
- ภาษาซี เป็ นภาษาสมัยใหม่ที่มีสิ่งอานวยความสะดวกในการประยุกต์ได้อย่างกว้างขวาง ตรงตาม
ความต้องการของทฤษฏีทางศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ภาษาซี มีรูปแบบข้อมูลให้เลือกอย่างสมบูรณ์กบั การ

ประยุกต์ต่างๆ มีตวั ดาเนินการครบถ้วย ตลอดจนมีการควบคุมโครงสร้างได้แบบสมัยใหม่ Run-time
Library มากมายสาหรับการจัดการกับอินพุต/เอาต์พุต, Storage Allocation, String Manipulation เหล่านี้
ทาให้การประยุกต์ดว้ ยภาษาซี เป็ นธรรมชาติที่จะใช้ในการออกแบบสมัยใหม่ เช่น Top-down Planning,
Structured Programming และ Modulat Design
- ภาษาซี ออกแบบมาเพื่อใช้ประโยชน์จากความสามารถของเครื่ องคอมพิวเตอร์ ในปั จจุบนั อย่างมาก
รวมทั้งมีช่องว่างระหว่างภาษาซี กบั เครื่ องคอมพิวเตอร์ (Hardware) น้อยมาก ดังนั้นโปรแกรมประยุกต์ของ
ภาษาซี จึงมีขนาดเล็กและมีความเร็ วสู งกว่า
- ภาษาซี เคลื่อนย้ายง่าย (Portable) โปรแกรมภาษาซีที่เขียนในระบบหนึ่ง จะสามารถนาไปรันในอีก
ระบบหนึ่งได้โดยไม่ตอ้ งมีการดัดแปลง หรื อหากมีก็นอ้ ยมาก
- ภาษาซี มีความสามารถสู ง (Powerful) และความอ่อนตัว (Flexible) สามารถปรับไปเป็ นระบบปฎิบตั ิ
การของเครื่ องได้หลายยีห่ อ้
- ภาษาซี มีความสามารถในการปรับแต่งได้อย่างละเอียด เช่นเดียวกับภาษาแอสเซมบลี รวมทั้งสามารถ
ประสานสัมพันธ์ได้เป็ นอย่างดีกบั ภาษาแอสเซมบลี จึงทาให้สามารถปรับแต่งโปรแกรมประยุกต์ให้มี
ประสิ ทธิภาพสู งสุ ดได้ (สาโรจ : 2534)
จุดเด่ นของภาษาซี
ในภาษาโปรแกรมทุกภาษามีจุดเด่นในการประมวลของภาษาแตกต่างกัน จุดเด่นของภาษาซี มีดงั นี้
 เป็ นภาษาคอมพิวเตอร์ที่มีแนวคิดในการพัฒนาแบบ “โปรแกรมเชิงโครงสร้าง (Structure
Program)” ทาให้ภาษาซี เป็ นภาษาที่เหมาะสาหรับนามาพัฒนาระบบ
 เป็ นภาษาคอมพิวเตอร์ ที่เป็ นภาษามาตรฐาน ซึ้ งการทางานของภาษาไม่ข้ ึนกับฮาร์ ดแวร์ ทาให้
สามารถนาไปใช้ใน CPU รุ่ นต่างๆ ได้
 เป็ นภาษาระดับสู งที่ทางานเหมือนภาษาระดับต่า สามารถทางานแทนภาษาแอดแซมบลี
(Assembly) ได้
 ความสามารถของคอมไพเลอร์ในภาษาซี มีประสิ ทธิภาพสู ง ทางานได้รวดเร็ ว โดยใช้รหัส
ออบเจ็กต์ (Object) ที่ส้ นั จึงทาให้เหมาะสาหรับงานที่ตอ้ งการความรวดเร็ ว
(ไกรสร : 2554)
โครงสร้ างโปรแกรมภาษาซี
ภาษาซี เป็ นภาษาโครงสร้างที่มีรูปแบบไวยากรณ์แน่นอน มีคาสั่งให้เลือกใช้งานตามลักษณะงานต่างๆ
มากมาย โครงสร้างของภาษาซี จะพิจารณาโปรแกรมเป็ นส่ วนย่อยหลายๆ ส่ วนมาประกอบกันเข้าเป็ น
โปรแกรม โดยเรี ยกส่ วนย่อยๆ นั้นว่า “ฟังก์ชนั ” ดังนั้นในโปรแกรมภาษาซี จึงประกอบด้วยฟังก์ชนั หลาย
ฟังก์ชนั่ ที่ถูกกาหนดให้ทาหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งในลักษณะของโมดูลย่อย (มนต์ชยั : 2535)

พิจารณาโปรแกรมแรก
#include “stdio.h”
main ()
{
printf (“Hi I can write C Program.\n”);
return 0;
}
เมื่อ Run โปรแกรม (โดยการกดแป้ น Ctrl+F9 เครื่ องจะทาการ Compile โปรแกรมจาก Source File
ให้เป็ น Object File จากนั้นจะทาการ Link กับไฟล์ Library โดยอัตโนมัติ ผลลัพธ์จะเป็ น Executable File
ที่เรี ยกดูผลลัพธ์ได้ โดยการกดแป้ น Alt+F5)
ผลลัพธ์จะปรากฏดังนี้
Hi I can write C Program.
#include “stdio.h”
เป็ นส่ วนที่บอกส่ วนประมวลผลก่อน (Preprocessor) ของโปรแกรม เป็ นการสั่ง
ให้ C Compiler นาไฟล์อินพุตและเอาท์พุตมาตรฐาน (Standard Input Output) นามารวมกับฟังก์ชนั่ หรื อ
คาสั่งในโปรแกรมที่เขียนขึ้น
main () เป็ นฟังก์ชนั่ แรกของภาษาซี ที่จะต้องเริ่ มต้นด้วยฟังก์ชนั่ main () ทุกโปรแกรม โดยมี () เพื่อบอก
ว่าค่าตัวแปรหรื อ Parameter ภายในที่จะส่ งผ่านเข้าออกไปยังฟังก์ชนั่ อื่นๆ ในที่น้ ีไม่มีการส่ งผ่าน
ค่าพารามิเตอร์ ไปยังฟังก์ชนั่ ใดๆ
printf (“Hi I can write C Program.\n”);
เป็ นคาสั่งในภาษาซี ที่เขียนอยูใ่ นบล็อก โดยมีวงเล็บปี กกา { } เป็ นตัวกาหนดขนาดของบล็อก ส่ วน
printf หมายถึง ให้พิมพ์ขอ้ ความที่กาหนดในวงเล็บเป็ น Argument ที่จะผ่านค่าไปยังคาสั่ง printf ()
return 0;
แฟล็กที่ใช้รีเทิร์นค่าไปยังระบบปฏิบตั ิการว่าเสร็ จสมบูรณ์
จากโปรแกรม จะเห็นว่าโปรแกรมประกอบด้วย 3 ส่ วนด้วยกัน คือ
#Header

#include “stdio.h”

main ()

main ()

Function ()

{
printf (“Hi I can write C Program.\n”);
}

โปรแกรมภาษาซี จะประกอบไปด้วยฟังก์ชนั่ อย่างน้อยที่สุดหนึ่งฟังก์ชนั่ ฟังก์ชนั่ จะทาหน้าที่
ดาเนินการใดๆ ให้บรรลุจุดประสงค์ โดยบรรจุคาสั่งต่างๆ ของภาษาซี ไว้ภายในฟังก์ชนั่ สัญลักษณ์ที่ใช้
แสดงขอบเขตของฟังก์ชนั่ คือ เครื่ องหมาย ปี กกาเปิ ด { และปี กกาปิ ด } โดยมีชื่อฟังก์ชนั่ กากับอยู่ ดัง
ตัวอย่างคือ main
แต่ละฟังก์ชนั่ สามารถส่ งผ่านข้อมูลเข้าไปในฟังก์ชนั่ ได้เรี ยกว่า อาร์ กิวเมนต์ (Argument) โดยสามารถ
เขียนรายการอาร์ กิวเมนต์ลงในระหว่างเครื่ องหมายวงเล็บเปิ ดและปิ ดที่อยูต่ ่อจากฟังก์ชนั่ สาหรับกรณี ที่ไม่
มีอาร์ กิวเมนต์ คือไม่มีการส่ งผ่านข้อมูลเข้าไปในฟังก์ชนั่ ก็จะเป็ นวงเล็บเปิ ดและปิ ดเปล่าๆ ดังตัวอย่าง
ในแต่ละฟังก์ชนั่ จะประกอบด้วยคาสั่งดาเนินการต่างๆ ซึ่ งอาจเป็ นการเรี ยกใช้ฟังก์ชนั่ อื่นมาดาเนินการ
โดยการเรี ยกชื่อของฟังก์ชนั่ นั้นๆ เช่นบรรทัดต่อไปนี้
printf (“Hi I can write C Program.\n”);
เป็ นการเรี ยกใช้ฟังก์ชนั่ ชื่อว่า printf โดยฟังก์ชนั่ printf มีอาร์ กิวเมนต์คือ “Hi I can write C
Program.\n” ฟังก์ชนั่ printf จะทาหน้าที่พิมพ์สายของตัวอักษรที่ส่งเป็ นอาร์ กิวเมนต์เข้ามา
ตัวอักษรที่อยูภ่ ายในเครื่ องหมาย “....” นี้เรี ยกว่าสายของตัวอักษร (Charater String) หรื อเรี ยกกันสั้นๆ
ว่า String
\n ที่อยูใ่ นสตริ งจะเป็ นสัญลักษณ์พิเศษ ถือเป็ นหนึ่งตัวอักษร เพื่อทาหน้าที่ให้พิมพ์ข้ ึบรรทัดใหม่ ซึ่ ง
ตัวอักษรนี้เรี ยกว่า New line Charater

แบบทดสอบหลังเรียน
คาแนะนา ให้นกั เรี ยนทาข้อสอบด้วยความสามารถของตนเอง
1) Header File ที่นิยมใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาซี ชื่อว่าอะไร
ก. studio.h
ข. stdio.s
ค. studio.s
ง. stdio.h
2) เครื่ องหมายใดที่ใช้นาหน้า include
ก. %
ข. $
ค. #
ง. &
3) ข้อใดไม่ใช่สัญลักษณ์ของหมายเหตุ
ก. //
ข. \\
ค. /*
ง. */
4) เครื่ องหมายใดที่ใช้ในการจัดกลุ่มคาสั่งในภาษาซี
ก. ( )
ข. [ ]
ค. { }
ง. < >
5) ชื่อตัวแปรสามารถใช้ตวั อักษรได้ยาวที่สุดเท่าใด
ก. 8
ข. 16
ค. 32
ง. 64
6) ข้อใดคือชื่อตัวแปรที่ถูกต้อง
ก. 123ABC
ข. !ABC
ค. CAN_02 ง. SA WAS
7) ข้อมูลใดที่ไม่สามารถใช้กบั ตัวแปรแบบ int ได้
ก. 15
ข. -27
ค. 0
ง. 3.21
8) ข้อมูลในข้อใดใช้พ้นื ที่ในการเก็บขนาดเล็กที่สุด
ก. char
ข. integer
ค. float
ง. double
9) ข้อใดกล่าวได้ผดิ
ก. * ใช้แทนเครื่ องหมายคูณ
ข. / ใช้แทนเครื่ องหมายหาร
ค. # ใช้แทนการหารเอาเศษ
ง. <= แทนน้อยกว่าหรื อเท่ากับ
10) การประกาศตัวแปรข้อใดทาให้เกิดความผิดพลาด
ก. int a,b;
ข. int a = 5;
ค. int = 5;
ง. int a;
11) - - number; หมายถึงอะไร
ก. ลบค่า number ทั้งหมด ข. ลบค่า number ลง 1 ค. ประกาศค่า number ง. คอมเมนท์
12) 11 % 4 มีค่าเท่าใด
ก.1
ข.2
ค.3
ง.4
13) != หมายถึงอะไร
ก. หยุดการกระทา ข. บังคับให้เท่ากัน
ค. ไม่เท่ากับ
ง. ใกล้เคียง
14) จงหาค่าของ 6 + 4 * 5
ก. 50
ข. 26
ค. 15
ง. 8

15) \n หมายถึงอะไร
ก. แสดงตัว n แบบเฉียง
ข. ขึ้นบรรทัดใหม่
ค. ทาซ้ า
ง. จัดระยะ
16. สิ่ งใดที่ไม่ตอ้ งกาหนดในการใช้คาสั่ง for
ก. ค่าเริ่ มต้น
ข. ค่าสิ้ นสุ ด ค. จานวนการเพิม่ /ลด ง. ค่าที่รับเข้ามา
17. ในการใช้คาสั่ง for ไม่ควรเปลี่ยนตัวแปรที่ทาหน้าที่อะไร
ก. รับจานวนเต็ม
ข. รับอักขระ ค. นับรอบ
ง. รวมค่า
18. ในการใช้คาสั่ง for ถ้าใส่ เครื่ องหมาย ; หลังวงเล็บเงื่อนไขจะเกิดอะไรขึ้น
ก. ไม่เกิดอะไรขึ้น
ข. หยุดทางาน ค. คอมไพล์ไม่ผา่ น
ง. ไม่ทาคาสั่งใน {}
19. ข้อใดเป็ นการเพิม่ ค่าตัวแปรนับรอบรอบละ 3
ก. for (i=1;i<=5;i+=3)
ข. for (i=3;i<=10;i++)
ค. for (i=1;i<=3;i+=2)
ง. for (i=5;i>=1;i-=3)
20. ข้อใดเป็ นการใช้คาสั่ง for ที่ตวั แปรนับรอบมีค่าลดลงรอบละ 4
ก. for (i=1;i<=5;i+=3)
ข. for (i=13;i>=4;i--)
ค. for (i=10;i>=3;i-=4)
ง. for (i=15;i>=4;i-=3)
21. คาสั่ง for เหมาะที่จะใช้ในการโปรแกรมลักษณะใด
ก. รู ้จุดเริ่ มที่แน่นอน ข. รู้จุดจบที่แน่นอน
ค. รู ้จานวนการเพิ่มที่แน่นอน ง. ถูกทุกข้อ
22. คาสั่ง while ควรใช้ในโปรแกรมลักษณะใด
ก. รู ้จุดเริ่ มต้น ข. จุดเริ่ ม จุดจบ ไม่แน่นอน
ค. ค่าที่เพิ่มแน่นอน
ง. โปรแกรมยาว
23. คาสัง่ while ต่างจากคาสัง่ do…while อย่างไร
ก. while เช็คก่อนทา ข. while ทาก่อนเช็ค ค. while ทาไปเช็คไป ง. ไม่ต่างกัน
ใช้คาตอบต่อไปนี้ ตอบคาถามข้อที่ 11 – 13
ก. รอจนผูใ้ ช้ป้อน 0 จึงออกจากโปรแกรม
ข. บวกเลขตั้งแต่ 1 ถึง 10
ค. รับค่า 2 ค่ามาบวกกันถ้ามากกว่า 10 จบการทางาน
ง. รับค่ามาถ้าเป็ นเลขคู่แสดงข้อความ Hey!
24. ปั ญหาในข้อใดที่ควรใช้คาสั่ง for………………………
25. ปั ญหาในข้อใดที่ควรใช้คาสั่ง while…………………...
26. ปั ญหาในข้อใดที่ควรใช้คาสั่ง do…while………………
27. คาสั่งในข้อใดที่โปรแกรมจะทางานไม่รู้จบ
ก. while (0)
ข. while (1)
ค. while (n <= 10)
ง. while (a > b)
28. ข้อใดมีความคล้ายคลึงกับโครงสร้างข้อมูลแบบ array
ก. ห้องแถว ข. ชุดสังฆทาน
ค. กระทง
ง. ปิ รามิด

29.
30.

ข้อมูลในข้อใดที่สามารถเก็บในรู ปแบบของ array ได้
ก. a 1 +
ข. 1 2.5 k
ค. 0.2 3.1 4.1 ง. C 1 2
ตัวแปรใดที่จาเป็ นต้องมีในการใช้โครงสร้างข้อมูลแบบ array
ก. ตัวแปรนับรอบ
ข. ตัวแปรนับค่า ค. ตัวแปรชี้ตาแหน่ง ง. ตัวแปรรับค่า

