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  แผนการจัดการเรียนรู 
 

  รายวิชา การเขียนโปรแกรมเบื้องตน รหัสวิชา ง30227 
หนวยการเรียนรูที่ 3 คําสั่งควบคมุการทํางานในภาษาซ ี

 ชั้นมัธยมศึกษาปที ่4 

 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 

  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

 

 

 
 

 

  ผูสอน 

  นายไชยรัตน  เอี่ยมแบน 
  ตําแหนง คร ูวิทยฐานะ ชํานาญการ 

  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

   โรงเรียนสตรีศึกษา 

  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  กระทรวงศึกษาธกิาร  
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คํานํา 
 

แผนการจัดการเรียนรูเลมนี้  จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ควบคูกับแบบฝกเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องตน รายวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องตน(ง30227)   

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง คําสั่งควบคมุการทํางานในภาษาซี โดยจําแนกแผน 

การจัดการเรียนรูรายชั่วโมงออกเปน 6 เรื่อง คือ การเลือกทําโดยใชคําสั่ง if ,การเลือกทําโดยใชคําสั่ง if-

else, การเลือกทําแบบหลายทางเลือก , การวนซ้ําโดยใชคําสั่ง for , การวนซ้ําโดยใชคําสั่ง while และ  

การวนซ้ําโดยใชคําสั่ง do-while  

    ขอขอบพระคุณ ทานรองผูอํานวยการสุวพงษ  คามวัลย รองผูอํานวยการฝายวิชาการ

โรงเรียนสตรีศึกษาที่ใหการสนับสนุน   คุณครูอาคม สุทธิประภา หัวหนางานวัดผลโรงเรยีนสตรีศึกษา  

ที่ใหคําปรึกษา และขอขอบพระคุณ คุณครูเสาวลักษณ  กลางคาร หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงาน- 

อาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนสตรีศึกษา ที่ใหคําแนะนําจนพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูนี้เสร็จสมบูรณ

ดวยด ี

 

                    ไชยรัตน  เอี่ยมแบน 

                         ผูจัดทํา 
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บันทึกขอความ 

สวนราชการ  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ที่   23/2555  วันที่   1   เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ. 2555 

เรื่อง ขออนุมัติใชแผนการจัดการเรียนรู 

เรียน  ผูอานวยการโรงเรียนสตรีศึกษา 
 

ตามที่ขาพเจา นายไชยรัตน  เอ่ียมแบน ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการ 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานสอนในระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 

รายวิชา การเขียนโปรแกรมเบื้องตน รหัสวิชา ง30227 จํานวน 1.0 หนวยกิต ในภาคเรียนที ่2  ปการศึกษา 

2555 นั้น  

ขาพเจาไดวิเคราะหคําอธบิายรายวิชา  โครงสรางรายวชิา  ผลการเรียนรู เพื่อจัดทําแผนการ 

จัดการเรียนรูรายหนวยการเรียนรูและรายคาบ ซึ่งสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษาและ หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสาํคญั จึงขออนุมัติ 

ใชแผนการจัดการเรียนรูนาํไปจดัการเรียนรู เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหบรรลุเปาหมายของหลกัสูตรฯ ตอไป  
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

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

 (นายไชยรัตน  เอี่ยมแบน)  

ตําแหนงคร ูวิทยฐานะชํานาญการ 
 

ความเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรู     ความเห็นของรองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

.....................................................................    ..................................................................... 

.....................................................................    ..................................................................... 
  

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

       ( นางเสาวลักษณ  กลางคาร)             (นายสุวพงษ  คามวัลย) 

หัวหนากลุมสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี      รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
 

ผลการพิจารณา 

  อนุมัติใหใชจัดการเรียนรูได  

  ไมอนุมัติ เนื่องจาก.................................................. 
 

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

( นายกัมพล  พื้นแสน ) 

   ผูอํานวยการโรงเรียนสตรีศึกษา 

........../............................/............... 



สาระและมาตรฐานการเรียนรู 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

สาระที่ 1   การดํารงชีวิตและครอบครัว  

มาตรฐาน ง1.1 เขาใจการทํางาน  มีความคิดสรางสรรค  มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะ                     

การจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา  ทักษะการทํางานรวมกัน   และทักษะ              

การแสวงหาความรู    มีคุณธรรม    และลักษณะนิสัยในการทํางาน  มีจิตสํานึก              

ในการใชพลังงาน  ทรัพยากร  และสิ่งแวดลอมเพ่ือการดํารงชีวิตและครอบครัว 

สาระที่ 2   การออกแบบและเทคโนโลย ี  

มาตรฐาน ง 2.1   เขาใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสรางสิ่งของเครื่องใช หรือ

วิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอยางมีความคิดสรางสรรค  เลือกใชเทคโนโลยี

ในทางสรางสรรคตอชีวิต  สังคม  สิ่งแวดลอม  และมีสวนรวม ในการจัดการ

เทคโนโลยีที่ยั่งยืน  

สาระที่ 3    เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

มาตรฐาน ง 3.1    เขาใจ   เห็นคุณคา    และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล 

การเรียนรู    การสื่อสาร  การแกปญหา การทํางาน และอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล   และมีคุณธรรม   

สาระที่ 4    การอาชีพ  

มาตรฐาน ง 4.1    เขาใจ มีทักษะที่จําเปน  มีประสบการณ  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใชเทคโนโลยีเพื่อ

พัฒนาอาชีพ   มีคุณธรรม  และมีเจตคติที่ดีตออาชีพ 
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คุณภาพผูเรียนเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 

    เขาใจวิธีการทํางานเพื่อการดํารงชีวิต สรางผลงานอยางมีความคิดสรางสรรค มีทักษะ                 

การทํางานรวมกัน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา และทักษะการแสวงหาความรู ทํางาน

อยางมีคุณธรรม และมีจิตสํานึกในการใชพลังงานและทรัพยากรอยางคุมคาและยั่งยืน 

     เขาใจความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับศาสตรอื่นๆ วิ เคราะหระบบเทคโนโลยี                   

มีความคิดสรางสรรคในการแกปญหาหรือสนองความตองการ   สรางและพัฒนา สิ่งของเครื่องใชหรือ

วิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอยางปลอดภัยโดยใชซอฟทแวรชวยในการออกแบบหรือนําเสนอ

ผลงาน วิเคราะหและเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิตประจําวันอยางสรางสรรคตอชีวิต  สังคม   

สิ่งแวดลอม  และมีการจัดการเทคโนโลยีดวยวิธีการของเทคโนโลยีสะอาด 

     เขาใจองคประกอบของระบบสารสนเทศ  องคประกอบและหลักการทํางานของ

คอมพิวเตอร ระบบสื่อสารขอมูลสําหรับเครือขายคอมพิวเตอร  คุณลักษณะของคอมพิวเตอร                    

และอุปกรณตอพวง   และมีทักษะการใชคอมพิวเตอรแกปญหา เขียนโปรแกรมภาษา พัฒนาโครงงาน

คอมพิวเตอร   ใชฮารดแวรและซอฟตแวร    ติดตอสื่อสารและคนหาขอมูลผานอินเทอร เน็ต                           

ใชคอมพิวเตอรในการประมวลผลขอมูลใหเปนสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

นําเสนองาน และใชคอมพิวเตอรสรางชิ้นงานหรือโครงงาน 

    เขา ใจแนวทางสูอาชีพ  การเลือก และใช เทคโนโลยีอยางเหมาะสมกับอาชีพ                              

มีประสบการณในอาชีพท่ีถนัดและสนใจ   และมีคุณลักษณะที่ดีตออาชีพ 
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ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

สาระที่   1      การดํารงชีวิตและครอบครัว  

มาตรฐาน ง  1. 1      เขาใจการทํางาน  มีความคิดสรางสรรค   มีทักษะกระบวนการทํางาน  ทักษะ                

การจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา  ทักษะการทํางานรวมกัน  และทักษะ           

การแสวงหาความรู    มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทํางาน   มีจิตสํานึก             

ในการใชพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม  เพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ม. 4- 6 1.  อธิบายวิธีการทํางานเพื่อการดํารงชีวิต 

2.  สรางผลงานอยางมีความคิดสรางสรรค                       

 และมีทักษะการทํางานรวมกัน   

3.  มทีักษะการจัดการในการทํางาน 

4.   มีทักษะกระบวนการแกปญหาในการทํางาน 

5.  มีทักษะในการแสวงหาความรูเพื่อ              

 การดํารงชีวิต 

6.   มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทํางาน 

7.  ใชพลังงาน  ทรัพยากร ในการทํางาน     

    อยางคุมคาและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ 

    สิ่งแวดลอม 

  การทํางานเพื่อการดํารงชีวิต   เชน 

-  การเลือก  ใช  ดูแลรักษา  เสื้อผา                 

และเครื่องแตงกาย                     

  การทํางานรวมกนั   เชน 

-  การประดิษฐของใชที่เปนเอกลักษณไทย 

-  หนาที่และบทบาทของตนเองที่มีตอ

สมาชิกในครอบครัว  โรงเรียน  และ

ชุมชน                    

  การจัดการ   เชน 

-  การดูแลรักษา  ทําความสะอาด                    

จัดตกแตงบานและโรงเรียน 

-  การปลูกพืช  ขยายพันธุพืช เลี้ยงสัตว 

-  การบํารุง  เก็บรักษา  เครื่องใชไฟฟา  

และอุปกรณอํานวยความสะดวก                      

ในชีวิตประจําวัน 

-  การดําเนินการทางธุรกิจ                     

  การแกปญหาในการทํางาน  เชน 

-  การตัดเย็บและดัดแปลงเสื้อผา 

-  การเก็บ  ถนอม  และแปรรูปอาหาร 

-  การติดตั้ง ประกอบ  ซอมแซมอุปกรณ 

เครื่องมือ เครื่องใช  สิ่งอํานวย               

ความสะดวก  ในบานและโรงเรียน                  

  การแสวงหาความรูเพื่อการดํารงชีวิต เชน 

การดูแลรักษาบาน             
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สาระที่   2      การออกแบบและเทคโนโลย ี

มาตรฐาน ง  2. 1  เขาใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสรางสิ่งของเครื่องใช 

หรือวิธีการ  ตามกระบวนการเทคโนโลยีอยางมีความคิดสรางสรรค   เลือกใช

เทคโนโลยีในทางสรางสรรคตอชีวิต  สังคม สิ่งแวดลอม และมีสวนรวมใน 

การจัดการ เทคโนโลยีที่ยั่งยืน 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ม. 4 - 6 1. อธิบายและเชื่อมโยงความสัมพันธ
 ระหวางเทคโนโลยีกับศาสตรอื่นๆ  
2.  วิเคราะหระบบเทคโนโลยี 
3.  สรางและพัฒนาสิ่งของเครื่องใชหรือ 
 วิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยี    
 อยางปลอดภัย โดยถายทอดความคิด
 เปนภาพฉายและแบบจําลองเพื่ อ
 นําไปสูการสรางชิ้นงาน  หรือถายทอด
 ความคิด ของวิธีการเปนแบบจําลอง
 ความคิดและการรายงานผลโดยใช
 ซอฟทแวรชวยในการออกแบบหรือ
 นําเสนอผลงาน 
4. มีความคิดสรางสรรคในการแกปญหา
 หรือสนองความตองการ  ในงานที่ผลิต
 เอง หรือการพัฒนาผลิตภัณฑที่ผูอื่น
 ผลิต  
5 .  วิ เคราะหและเลือกใช เทคโนโลยี                  
 ที่ เ ห ม า ะ ส ม กั บ ชี วิ ต ป ร ะ จํ า วั น                    
 อ ย า ง ส ร า ง ส ร ร ค ต อ ชี วิ ต  สั ง ค ม                     
 และสิ่งแวดลอม และมีการจัดการ
 เทคโนโลยีที่ยั่ งยืนดวยวิธีการของ
 เทคโนโลยีสะอาด 

 เทคโนโลยีมีความสัมพันธกับศาสตรอื่นๆ
โดยเฉพาะวิทยาศาสตร 

 ระบบเทคโนโลยีประกอบดวย   ตัวปอน 
(Input)  กระบวนการ (Process)   ผลลัพธ 
(Output)    ทรัพยากรทางเทคโนโลยี 
(Resources)   ปจจัยที่เอ้ือหรือขัดขวาง              
ตอเทคโนโลยี   (Consideration) 

 การวิเคราะหระบบเทคโนโลยีทําใหทราบ
เกี่ยวกับปจจัยในด านตางๆ ที่มีผลตอ             
การแกปญหาหรือสนอง ความตองการ 

 การสรางสิ่งของเครื่องใชหรือวิธีการ ตาม
กระบวนการเทคโนโลยี  จะทําใหผูเรียน
ทํางานอยางเปนระบบ  สามารถยอนกลับ
มาแกไขไดงาย 

 การใชซอฟทแวรชวยในการออกแบบหรือ
นําเสนอผลงาน มีประโยชนในการชวย  

   รางภาพ  ทําภาพ  2 มิติ และ 3 มิติ  
 การพัฒนาสิ่งของเครื่องใช ตองคํานึงถึง 

หลักการวิเคราะหผลิตภัณฑเบื้องตน 
 หลักการวิ เคราะหผลิตภัณฑ เบื้ องตน               

เ ป น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห จุ ด มุ ง ห ม า ย ข อ ง                  
การออกแบบประกอบดวย  ชิ้นงานนี้ใชทํา
อะไร  ทําไมถึงตองมีชิ้นงานนี้  ใครเปนผูใช  
ใชที่ไหน  เมื่อไรจึงใช  วิธีการ  ที่ทําให
ชิ้นงานนี้ทํางานไดตามวัตถุประสงค  

 ภาพฉาย เปนภาพแสดงรายละเอียด              
ของชิ้นงาน  ประกอบดวยภาพดานหนา 
ดานขาง ดานบน แสดงขนาดและหนวยวัด 
เพื่อนําไปสรางชิ้นงาน 
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ม. 4- 6 

(ตอ) 

  ความคิดสรางสรรคมี 4 ลักษณะ   

   ประกอบดวย ความคิดริเริ่ม  ความคลอง 

   ในการคิด  ความยืดหยุนในการคิด              

   และความคิดละเอียดลออ 

   ความคิดแปลกใหมที่ ได  ตองไมละเมิด

ความคิดผูอื่น 

 ความคิดแปลกใหมเปนการสรางนวัตกรรม

ที่อาจนําไปสูการจดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตร 

 การวิเคราะหผลดี  ผลเสีย การประเมิน                              

และการตัดสินใจเพื่อเลือกใชเทคโนโลยี          

ที่เหมาะสม 

 การเลือกใชสิ่ งของเครื่องใชอยางสรางสรรค             

โดยการเลือกสิ่งของ  เครื่องใชที่เปนมิตรกับชีวิต  

สังคม   สิ่งแวดลอม   

 เทคโนโลยีสะอาดเปนการจัดการเทคโนโลยีที่

ยั่งยืนแบบหนึ่ง 
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สาระที่  3     เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มาตรฐาน ง 3. 1   เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล             

การเรียนรู   การสื่อสาร   การแกปญหา การทํางาน  และอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล  มีคุณธรรม  

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

1. อธิบายองคประกอบของระบบ

สารสนเทศ 

 

   องคประกอบของระบบสารสนเทศ  ไดแก 

ฮา ร ดแวร  ซอฟต แ วร  ข อมู ล  บุ คลากร               

และขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ม. 4- 6 

 

 

2. อธิบายองคประกอบและหลักการ

ทํางานของคอมพิวเตอร 

 

   การทํางานของคอมพิวเตอรประกอบดวย

หนวยสําคัญ 5 หนวยไดแก หนวยรับเขา                      

หนวยประมวลผลกลาง  หนวยความจําหลัก  

หนวยความจํารอง และหนวยสงออก  

-  หนวยประมวลผลกลาง ประกอบดวยหนวย

ควบคุม  และหนวยคํานวณและตรรกะ  

-  การรับสงขอมูลระหวางหนวยตางๆ  จะ

ผานระบบทางขนสงขอมูลหรือบัส 

3. อธิบายระบบสื่อสารขอมูลสําหรับ

เครือขายคอมพิวเตอร 

 

 ระบบสื่อสารขอมูล  ประกอบดวย ขาวสาร      

    ผูสง ผูรับ  สื่อกลาง  โพรโทคอล 

 เครือขายคอมพิวเตอรจะส่ือสารและรับสง 

    ขอมูลกันไดตองใชโพรโทคอลชนิดเดียวกัน                            

 วิธีการถายโอนขอมูลแบบขนาน และ  

แบบอนุกรม 

4. บอกคุณลักษณะของคอมพิวเตอร และ

อุปกรณตอพวง 
 คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ( specification)ข อ ง อุ ป ก ร ณ

คอมพิวเตอร  และอุปกรณตอพวง  เชน  

ความเร็วและความจุของฮารดดิสก 

 

5. แกปญหาดวยกระบวนการเทคโนโลยี

สารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

 

   แกปญหาโดยใชขั้นตอนดังนี ้

-   การวิเคราะหและกําหนดรายละเอียด         

ของปญหา  

-   การเลือกเครื่องมือ และออกแบบขั้นตอนวิธี  

-   การดําเนินการแกปญหา  

-   การตรวจสอบ และการปรับปรุง 

   การถายทอดความคิดในการแกปญหา           

      อยางมีขั้นตอน 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ม. 4- 6 

(ตอ) 

6. เขียนโปรแกรมภาษา    ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม มี  5 ขั้นตอน 

ไดแก    การวิเคราะหปญหา  การออกแบบ

โปรแกรม การเขียนโปรแกรม การทดสอบ

โปรแกรม   และการจัดทําเอกสารประกอบ 

   การเขียนโปรแกรม เชน ซี จาวา ปาสคาล  

วิชวลเบสิก  ซีชารป   

   การเขียนโปรแกรมในงานดานตางๆ   เชน            

การจัดการข อมูล   การวิ เคราะหข อมู ล                          

ก า ร แ ก ป ญ ห า ใ น วิ ช า ค ณิ ต ศ า ส ต ร                    

และวิทยาศาสตร   การสรางชิ้นงาน 

 

 

7. พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร 

 
  โครงงานคอมพิวเตอร  แบงตามวัตถุประสงค

ของการใชงานดังนี ้

     -   การพัฒนาสือ่เพื่อการศกึษา 

-   การพฒันาเครื่องมือ 

-   การทดลองทฤษฎี 

-   การประยุกตใชงาน 

     -   การพัฒนาโปรแกรมประยุกต 

    พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอรตามขั้นตอน

ตอไปนี้ 

-   คัดเลือกหัวขอที่สนใจ 

-   ศึกษาคนควาเอกสาร 

-   จัดทําขอเสนอโครงงาน 

-   พัฒนาโครงงาน 

-   จัดทํารายงาน 

-   นําเสนอและเผยแพร 

 

8. ใชฮารดแวรและซอฟตแวรใหเหมาะสม

กับงาน 

 

   การเลือกคุณลักษณะของฮารดแวรและ

ซอฟตแวรใหเหมาะสมกับงาน  เชน 

คอมพิวเตอรที่ใชในงานสื่อประสม ควรเปน

เครื่องที่มีสมรรถนะสูง  และใชซอฟตแวร ที่

เหมาะสม 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

9. ติดตอสื่อสาร  คนหาขอมูลผาน

อินเทอรเน็ต 

 

  ปฏิบัติการติดตอสื่อสาร คนหาขอมูลผาน

อินเทอรเน็ต  

   คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ จ ริ ย ธ ร ร ม ใ น ก า ร ใ ช

อินเทอรเน็ต 

10. ใชคอมพิวเตอรในการประมวลผล

ขอมูลใหเปนสารสนเทศเพื่อประกอบ 

การตัดสินใจ 

  ใ ช เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ ช ว ย ใ น                      

การตัดสิน ใจของบุคคล  กลุ ม  องคกร               

ในงานตางๆ     

ม. 4- 6 

(ตอ) 

11. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศนําเสนองาน

ในรูปแบบที่เหมาะสม  ตรงตาม

วัตถุประสงคของงาน 

   ใชเทคโนโลยีสารสนเทศนําเสนองานใน

รูปแบบโดยพิจารณาวัตถุประสงคของงาน   

 12. ใชคอมพิวเตอรชวยสรางชิ้นงานหรือ

โครงงานอยางมีจิตสํานึกและความ

รับผิดชอบ 

 

   ใชคอมพิวเตอรชวยสรางชิ้นงานหรือ

โครงงาน ตามหลักการทําโครงงาน 

   ศึกษาผลกระทบดานสังคมและสิ่งแวดลอม

ที่เกิดจากงานท่ีสรางขึ้น เพื่อหาแนวทาง

ปรับปรุงและพัฒนา 

 13 บอกขอควรปฏิบัติสําหรับผูใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ขอปฏิบัติสําหรับผูใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

เชน สื่อสารและปฏิบัติตอผูอื่นอยางสุภาพ 

ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของระบบ               

ที่ใชงาน ไมทําผิดกฎหมายและศีลธรรม 

แบงปนความสุขใหกับผูอื่น 
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สาระที่   4     การอาชีพ   

มาตรฐาน  ง  4. 1   เขาใจ มีทักษะที่จําเปน  มีประสบการณ  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใชเทคโนโลยี 

    เพื่อพัฒนาอาชีพ   มีคุณธรรม  และมีเจตคติที่ดีตออาชีพ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ม. 4- 6  1. อภิปรายแนวทางสูอาชีพที่สนใจ  

 2. เลือก  และใชเทคโนโลยีอยาง

เหมาะสมกับอาชีพ 

 3. มีประสบการณในอาชีพท่ีถนัดและ

สนใจ 

 4. มีคุณลักษณะที่ดีตออาชีพ  

 

 

  แนวทางสูอาชีพ 

-  เตรียมตัวหางานและพัฒนาบุคลิกภาพ 

-  ลักษณะความมั่นคงและความกาวหนา

ของอาชีพ 

-  การสมัครงาน 

-  การสัมภาษณ 

-  การทํางาน 

-  การเปลี่ยนอาชีพ 

  การเลือกและใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสมกับ

อาชีพ 

- วิธีการ 

- หลักการ 

- เหตุผล 

  ประสบการณในอาชีพ   

-   การจําลองอาชีพ 

-   กิจกรรมอาชีพ               

  คุณลักษณะที่ดีตออาชีพ 

- คุณธรรม 

- จริยธรรม 

- คานิยม 
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คําอธิบายรายวิชา 
รายวิชา  การเขียนโปรแกรมเบื้องตน (ง30227) 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 

ครูผูสอน  นายไชยรัตน  เอี่ยมแบน  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

================================================================ 

ศึกษาหลักการแกปญหา  กระบวนการแกปญหา  การจําลองความคิด  การเขียนโปรแกรม

โครงสรางภาษา การเขียนผังงานแสดงขั้นตอนการทํางานของโปรแกรม กฎเกณฑไวยากรณ  หลักการ

พัฒนาโครงงานโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เขาใจกระบวนการแกปญหา  สรางชิ้นงานจากจินตนาการ  ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในชีวิตประจําวันอยางมีจิตสํานึกและรับผิดชอบ 

เพื่อใหเขาใจบทบาทและการนําเอาความรูดานการเขียนโปรแกรมไปใชไดอยางถูกตอง 

เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

 

ตัวชี้วัด ง 3.1 ม.4-6/5 , ง 3.1 ม.4-6/6 , ง 3.1 ม.4-6/8 , ง 3.1 ม.4-6/11 , ง 3.1 ม.4-6/13 

            รวม 5 ตัวช้ีวัด 

10 
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ผลการเรียนรูรายวิชา การเขียนโปรแกรมเบื้องตน  รหัสวิชา ง30227 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

อัตราสวนคะแนนระหวางเรียน : ปลายภาค (80:20) 

กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
 

คะแนนที่ประเมิน 

ขอที่ ผลการเรียนรู 

วัด
ผล

กอ
นก

ลา
งภ

าค
 

วัด
ผล

กล
าง

ภา
ค 

วัด
ผล

หล
ังก

ลา
งภ

าค
 

ปร
ะเ

มิน
ผล

คุณ
ลัก

ษณ
ะ 

วัด
ผล

ปล
าย

ภา
ค 

รว
ม 

เว
ลา

เร
ียน

(ช
ั่วโ

มง
) 

1 สามารถประยุกตใชกระบวนการเทคโนโลยี

สารสนเทศในการแกปญหาได 

5 3 - - 1 9 6 

2 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโปรแกรม

ภาษาคอมพิวเตอร 

5 2 - - 1 8 2 

3 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับชนิดขอมูล  

ตัวแปร และคาคงท่ี 

5 3 - - 2 10 2 

4 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับนิพจน และ 

ตัวดําเนินการในโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร 

5 3 - - 2 10 2 

5 สามารถปฏิบัติการเขียนโปรแกรมโครงสราง

การทํางานแบบลําดับได 

5 4 - - 2 11 4 

6 สามารถปฏิบัติการเขียนโปรแกรมควบคุม 

การทํางานแบบทางเลือกได 

- 5 - - 5 10 6 

7 สามารถปฏิบัติการเขียนโปรแกรมควบคุมการ

ทํางานแบบวนซ้ําได 

- - 15 - 5 20 6 

8 มีความรูความเขาเกี่ยวกับฟงกชันในภาษาซี - - 10 - 2 12 8 

9 ประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค - - - 10 - 10 - 

รวม 25 20 25 10 20 100 36 
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โครงสรางแผนการจัดการเรยีนรู 

รายวิชา การเขียนโปรแกรมเบื้องตน รหัสวิชา ง30227 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
 

หนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู 
มาตรฐาน 

ตัวชี้วัด 

เวลา 

(ชั่วโมง) 

1. กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ง 3.1 ม.4-6/5 2 1. การแกปญหา 

2. การจําลองความคิด ง 3.1 ม.4-6/5 4 

1. การพัฒนาโปรแกรมภาษาซ ี ง 3.1 ม.4-6/5 2 

2. ขอมูล ตัวแปร และคาคงที่ ง 3.1 ม.4-6/5 2 

3. นิพจนและตัวดําเนินการ ง 3.1 ม.4-6/5 2 

4. การแสดงผลและการนําเขาขอมูล ง 3.1 ม.4-6/5 2 

2. ภาษาซีเบื้องตน 

5. โครงสรางการทํางานแบบลําดับ ง 3.1 ม.4-6/5 2 

1. การเลือกทําโดยใชคําสั่ง if ง 3.1 ม.4-6/6 2 

2. การเลือกทําโดยใชคําสั่ง If-else ง 3.1 ม.4-6/6 2 

3. การเลือกทําแบบหลายทางเลือก ง 3.1 ม.4-6/6 2 

4. การวนซ้ําโดยใชคําสั่ง for ง 3.1 ม.4-6/6 2 

5. การวนซ้ําโดยใชคําสั่ง while ง 3.1 ม.4-6/6 2 

3. คําสั่งควบคุม

การทํางานใน

ภาษาซี 

6. การวนซ้ําโดยใชคําสั่ง do-while ง 3.1 ม.4-6/6 2 

1. ฟงกชันมาตรฐานในภาษาซ ี ง 3.1 ม.4-6/6 4 4. ฟงกชันใน

ภาษาซี 2. ฟงกชันที่ผูใชสรางขึ้นเอง ง 3.1 ม.4-6/6 4 

รวม 36 
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การออกแบบหนวยการเรียนรู 
 

หนวยการเรียนรูที่ 3  เรื่อง คําสั่งควบคุมการทํางานในภาษาซ ี(เวลา  12  ชั่วโมง) 

รหัสวิชา ง30227 รายวิชา การเขียนโปรแกรมเบื้องตน 

กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลย ีชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา 2555 
 

1. ผลการเรียนรู 

1.1 สามารถปฏิบัติการเขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานแบบทางเลือกได 

1.2 สามารถปฏิบัติการเขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานแบบวนซ้ําได 
 

2. สาระสําคัญ 

คําสั่งควบคุมการทํางานในการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องตน แบงออกเปน 2 กลุม คือ  

1. คําสั่งควบคุมการทํางานแบบเลือกทํา เปนคําสั่งที่ใชสําหรับการเขียนโปรแกรมเพ่ือสราง

ทางเลือกหรือเลือกทํา สําหรับคําสั่งในกลุมนี้มีทั้งหมด 3 คําสั่ง คือ คําสั่ง if , คําสั่ง if-else  

และ คําสั่ง switch-case  

2. คําสั่งควบคุมการทํางานแบบวนซ้ํา เปนคําสั่งที่ใชสําหรับการเขียนโปรแกรมเพื่อทํางานซ้ํา

คําสั่งเดิม สําหรับคําสั่งในกลุมนี้มีทั้งหมด 3 คําสั่ง คือ คําสั่ง for, คําสั่ง while และ  

คําสั่ง do-while 
 

3. สาระการเรียนรู  

3.1 ดานความรู(Knowledge) 

3.1.1 มีความรูความเขาใจการเขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานแบบทางเลือก 

3.1.2 มีความรูความเขาใจการเขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานแบบวนซ้ํา 

  3.2 ดานทักษะกระบวนการ(Process) 

3.2.1 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานแบบทางเลือก 

3.2.2 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานแบบวนซ้ํา 

  3.3 ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค(Attitude) 

คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

 - รักชาติ ศาสน กษัตริย  - อยูอยางพอเพียง   - รูรักสามัคคี 

 - ซื่อสัตยสุจริต     - มุงม่ันในการทํางาน  - กตัญูรูคุณ 

 - มีวินัย      - รักความเปนไทย        

  - ใฝเรียนรู     - มีจิตสาธารณะ    
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3.4 ดานการอาน คิดวิเคราะหและเขียน  

3.4.1 การอาน  

3.4.2 การคิดวิเคราะห  

3.4.3 การเขียน  

3.5 ดานสมรรถนะสําคัญของผูเรียน  

3.5.1 ความสามารถในการคิด 

3.5.2 ความสามารถในการแกปญหา 

3.5.3 ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

 

4. ชิ้นงาน/ภาระงาน(รวบยอด) 

  4.1 แบบฝกเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องตน เรื่อง การเลือกทําโดยใชคําสั่ง if 

  4.2 แบบฝกเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องตน เรื่อง การเลือกทําโดยใชคําสั่ง if-else 

  4.3 แบบฝกเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องตน เรื่อง การเลือกทําแบบหลายทางเลือก 

  4.4 แบบฝกเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องตน เรื่อง การวนซ้ําโดยใชคําสั่ง for 

  4.5 แบบฝกเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องตน เรื่อง การวนซ้ําโดยใชคําสั่ง while 

  4.6 แบบฝกเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องตน เรื่อง การวนซ้ําโดยใชคําสั่ง do-while 

 

5. การวัดและการประเมินผล 

  5.1 การประเมินกอนเรียน 

    - ตรวจแบบทดสอบกอนเรียน หนวยการเรียนรูที่ 3 

  5.2 การประเมินระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

        - สังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล 

- ประเมินการนําเสนอผลงาน 

    - สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค 

  5.3 การประเมินหลังเรียน 

    -ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หนวยการเรียนรูที่ 3 
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  5.4 การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 

- ตรวจแบบฝกเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องตน เรื่อง การเลือกทําโดยใชคําสั่ง if 

    - ตรวจแบบฝกเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องตน เรื่อง การเลือกทําโดยใชคําสั่ง if-else 

    - ตรวจแบบฝกเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องตน เรื่อง การเลือกทําแบบหลายทางเลือก 

    - ตรวจแบบฝกเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องตน เรื่อง การวนซ้ําโดยใชคําสั่ง for 

    - ตรวจแบบฝกเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องตน เรื่อง การวนซ้ําโดยใชคําสั่ง while 

    - ตรวจแบบฝกเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องตน เรื่อง การวนซ้ําโดยใชคําสั่ง do-while 

 

6. กิจกรรมการเรียนรู 

  ขั้นนํา 

   6.1 ครูใชคําถามกระตุนการคิดเกี่ยวกับเรื่องที่สอน 

   6.2 ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู 

   6.3 นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนหนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง คําสั่งควบคุมการทํางานใน

ภาษาซี แบบทดสอบ 30 ขอ จํานวน 30 คะแนน  

  ขั้นสอน 

   6.4 ครูใหความรูเรื่อง โครงสรางการทํางานแบบเลือกทํา/โครงสรางการทํางานแบบวนซ้ํา 

แลวยกตัวอยางการแกปญหา และออกแบบขั้นตอนวิธีการแกปญหาโดยใชผังงาน ลงมือปฏิบัติการเขียน

โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรตามข้ันตอนท่ีออกแบบไว แลวตรวจสอบหนาจอผลลัพธ 

   6.5 นักเรียนศึกษา สรุปเนื้อหา ในเอกสารแบบฝกเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องตน 

   6.6 นักเรียนทําแบบฝกเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องตน ในเอกสารแบบฝกเสริมทักษะ

การเขียนโปรแกรมเบื้องตน  

6.7 นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนหนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง คําสั่งควบคุมการทํางานใน 

ภาษาซี แบบทดสอบ 30 ขอ จํานวน 30 คะแนน 

  ขั้นสรุป 

6.8 ครูและนักเรียนรวมกันอภิปราย ยกตัวอยาง อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชในชีวิตประจําวัน 

ที่มีการเขียนชุดคําสั่งหรือโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรเพ่ือควบคุมการทํางาน 
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7. สื่อ/แหลงการเรียนรู 

  7.1 สื่อการเรียนรู 

   7.1.1 ใบความรูที่ 1 เรื่อง  การเลือกทําโดยใชคําสั่ง if 

   7.1.2 แบบฝกเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องตน เรื่อง  การเลือกทําโดยใชคําสั่ง if 

   7.1.3 ใบความรูที่ 2 เรื่อง  การเลือกทําโดยใชคําสั่ง if-else 

7.1.4 แบบฝกเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องตน เรื่อง  การเลือกทําโดยใชคําสั่ง if-else 

   7.1.5 ใบความรูที่ 3 เรื่อง  การเลือกทําแบบหลายทางเลือก 

   7.1.6 แบบฝกเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องตน เรื่อง  การเลือกทําแบบหลายทางเลือก 

   7.1.7 ใบความรูที่ 4 เรื่อง  การวนซ้ําโดยใชคําสั่ง for 

7.1.8 แบบฝกเสริมทกัษะการเขียนโปรแกรมเบื้องตน เรื่อง  การวนซ้ําโดยใชคําสั่ง for 

   7.1.9 ใบความรูที่ 5 เรื่อง  การวนซ้ําโดยใชคําสั่ง while 

7.1.10 แบบฝกเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องตน เรื่อง  การวนซ้ําโดยใชคําสั่ง while 

   7.1.11 ใบความรูที่ 6 เรื่อง  การวนซ้ําโดยใชคําสั่ง do-while 

7.1.12 แบบฝกเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องตน เรื่อง  การวนซ้ําโดยใชคําสั่ง do-while 

  7.2 แหลงการเรียนรู 

   7.2.1 ศูนยคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต โรงเรียนสตรีศึกษา 

   7.2.2 เว็บไซต “C-Programming by Chairat” (http://www.strisuksa.ac.th/chairat) 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 

รายวิชา การเขียนโปรแกรมเบื้องตน รหัสวิชา ง30227 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสตรีศึกษา 

หนวยการเรียนรูที่ 3 คําสั่งควบคุมการทํางานในภาษาซ ี เวลา 12 ชั่วโมง 

หนวยการเรียนรูยอยที่ 1 เรื่อง การเลือกทําโดยใชคําสั่ง if เวลา  2  ชั่วโมง 

สอนวันที่ ____ เดือน ________________ พ.ศ. ________ เวลา __________ น. 

 

1.  ผลการเรียนรู 

มีความรูความเขาใจการเขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานแบบเลือกทํา 

 

2. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 

คําสั่งควบคุมการทํางานในการเขียนโปรแกรมภาษาซี เมื่อตองการใหมีการเลือกทําตามเงื่อนไข 

ที่กําหนดแบบทางเลือกเดียว ทําไดโดยใชคําสั่ง if ซึ่งมีโครงสรางการทํางาน ดังรูป 

true
นิพจนตรวจสอบ

false

คําส่ัง

 
โครงสรางการเลือกทําแบบทางเลือกเดียวโดยใชคําสั่ง if มีรูปแบบคําสั่งการใชงาน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

if (นิพจนตรวจสอบ)  

{ 

 คําสั่งที่เลือกทํา 1; 

 คําสั่งที่เลือกทํา 2; 

 … 

 คําสั่งที่เลือกทํา n; 

} 

รูปแบบคําสั่ง 
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3. จุดประสงคการเรียนรู 

ดานความรู(Knowledge) 

มีความรูความเขาใจการเขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานแบบเลือกทําโดยใชคําสั่ง if 
 

  ดานทักษะกระบวนการ(Process) 

ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานแบบเลือกทําโดยใชคําสั่ง if ได 
 

  ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค(Attitude) 

   ใฝเรียนรู เห็นคุณคาในการเรียน มีความมุงมั่นในการทํางาน 

 

4. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน  

 ความสามารถในการคิด : คิดวิเคราะห ออกแบบขั้นตอนกระบวนการในการแกปญหา 

อยางเปนระบบ 

 ความสามารถในการแกปญหา : แกไขปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม โดยปฏิบัติงาน 

ตามข้ันตอนวิธีที่ออกแบบไว โดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตอตนเอง สังคมและ 

สิ่งแวดลอม 

 ความสามารถในการใชเทคโนโลยี : ใชโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรในการแกปญหา 

อยางสรางสรรค ถูกตองเหมาะสมและมีคุณธรรม 

 

5.  คุณลักษณะอันพึงประสงคนักเรียนโรงเรียนสตรีศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

- รักชาติ ศาสน กษัตริย  - อยูอยางพอเพียง   - รูรักสามัคคี 

- ซื่อสัตยสุจริต     - มุงม่ันในการทํางาน  - กตัญูรูคุณ 

- มีวินัย      - รักความเปนไทย        

- ใฝเรียนรู     - มีจิตสาธารณะ    

 

6. การอาน คิดวิเคราะหและเขียน  

 การอาน : อานจับใจความ ขอมูลที่กําหนดใหในการแกโจทยปญหา 

 การคิดวิเคราะห : วิเคราะหปญหา และออกแบบขั้นตอนการแกปญหาอยางเปนระบบ 

 การเขียน : เขียนผังงานแสดงขั้นตอนการแกปญหาไดถูกตอง เหมาะสม 
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7. สาระการเรียนรู/เนื้อหา 

  7.1 โครงสรางการทํางานแบบเลือกทํา 

  7.2 การเลือกทําโดยใชคําสั่ง if 

  7.3 การประยุกตใชคําสั่ง if ในการแกปญหา 

 

8. กระบวนการจัดการเรียนรู 

    ทดสอบกอนเรียนประจําหนวยการเรียนรูที่ 3 คําสั่งควบคุมการทํางานในภาษาซี  

แบบทดสอบ 30 ขอ  จํานวน 30 คะแนน 

  ขั้นนํา 

   8.1 ครูใชคําถามกระตุนการคิด “เพราะเหตุใด เครื่องปรับอากาศในหองเรียนนี้ สามารถ

ทํางานไดโดยอัตโนมัติ” หรือ “หลอดไฟฟาสองสวางตามถนน สามารถเปด-ปดเองไดอยางไร” 

   8.2 ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู 

   8.3 นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน เรื่อง การเลือกทําโดยใชคําสั่ง if จํานวน 10 ขอ  

ในแบบฝกเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องตนหนา 4-6 โดยใชเวลาประมาณ 6-8 นาที แลวให

นักเรียนสลับกระดาษคําตอบกันตรวจ 

  ขั้นสอน 

   8.4 ครูใหความรูเรื่อง โครงสรางการทํางานแบบเลือกทํา แลวยกตัวอยางการเลือกทําโดยใช

คําสั่ง if ตามโจทยตัวอยางในใบความรูที่ 1 จํานวน 2 ขอ 

   8.5 นักเรียนศึกษา สรุปเนื้อหา เรื่อง การเลือกทําโดยใชคําสั่ง if ในเอกสารแบบฝกเสริม

ทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องตนหนา 7-13 

   8.6 นักเรียนทําแบบฝกเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องตน ในเอกสารแบบฝกทักษะ 

การเขียนโปรแกรมเบื้องตนหนา 14-25 จํานวน 4 ขอ  

8.7 นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง การเลือกทําโดยใชคําสั่ง if จํานวน 10 ขอ  

ในแบบฝกเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องตนหนา 26-28 โดยใชเวลาประมาณ 6-8 นาที แลวให

นักเรียนสลับกระดาษคําตอบกันตรวจ พรอมสงผลใหครูบันทกึเพ่ือประเมินผล  

  ขั้นสรุป 

8.8 ครูและนักเรียนรวมกันอภิปราย ยกตัวอยาง อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชในชีวิตประจําวัน 

ที่มีการเขียนชุดคําสั่งหรือโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรเพ่ือควบคุมการทํางาน 
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9. สื่อนวัตกรรม/แหลงการเรียนรู 

  9.1 สื่อนวัตกรรม 

    - ใบความรูที่ 1 เรื่อง  การเลือกทําโดยใชคําสั่ง if 

    - แบบฝกเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องตน เรื่อง  การเลือกทําโดยใชคําสั่ง if 

  9.2 แหลงการเรียนรู 

    - ศูนยคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต โรงเรียนสตรีศึกษา 

    - เว็บไซต “C-Programming by Chairat” (http://www.strisuksa.ac.th/chairat) 

 

10. การวัดและประเมินผล 

  10.1 วิธีวัดและประเมินผล 

    - ตรวจแบบทดสอบกอนเรียนประจําหนวยการเรียนรูที่ 3 คําสั่งควบคุมการทํางาน 

  ในภาษาซี 

    - สังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล 

    - ตรวจแบบทดสอบกอนเรียน/แบบทดสอบหลังเรียน 

    - ตรวจแบบฝกเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องตน เรื่อง การเลือกทําโดยใชคําสั่ง if 

  10.2 เครื่องมือประเมินผล 

    - แบบทดสอบกอนเรียนประจําหนวยการเรียนรูที่ 3 คําสั่งควบคุมการทํางานในภาษาซี  

    - แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

    - แบบทดสอบสอบกอนเรียน/แบบทดสอบหลังเรียน(ในเอกสารแบบฝกเสริมทักษะ) 

    - แบบฝกเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องตน เรื่อง การเลือกทําโดยใชคําสั่ง if 

  10.3 เกณฑการประเมิน 

    - พฤติกรรมรายบุคคล ระดับคุณภาพ 2 ขึ้นไป ผานเกณฑ 

    - คะแนนทดสอบกอนเรียนประเมินตามสภาพจริง  

    - คะแนนทดสอบหลังเรียน คะแนนรอยละ 60 ขึ้นไปผานเกณฑ 

    - คะแนนแบบฝกเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องตน ระดับคุณภาพ 2 ขึ้นไป ผานเกณฑ 
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ใบความรูที่ 1 
รายวิชา การเขียนโปรแกรมเบื้องตน   รหัสวิชา ง30227 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

หนวยการเรียนรูที่ 3 คําสั่งควบคุมการทํางานในภาษาซ ี

หนวยการเรียนรูยอยที่ 1 เรื่อง การเลือกทําโดยใชคําสั่ง if 

ผลการเรียนรู 

  สามารถปฏิบัติการเขียนโปรแกรม ควบคุมการทํางานแบบทางเลือกได 

================================================================ 

คําสั่งควบคุมการทํางานในการเขียนโปรแกรมภาษาซี เมื่อตองการใหมีการเลือกทําตามเงื่อนไข 

ที่กําหนดแบบทางเลือกเดียว ทําไดโดยใชคําสั่ง if ซึ่งมีโครงสรางการทํางาน ดังรูป 

true
นิพจนตรวจสอบ

false

คําส่ัง

 
ผังแสดงการทํางานการเลือกทําแบบทางเลือกเดียวโดยใชคําสั่ง if 

 

โครงสรางการเลือกทําแบบทางเลือกเดียวโดยใชคําสั่ง if มีรูปแบบคําสั่งการใชงาน ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

if (นิพจนตรวจสอบ)  

{ 

 คําสั่งที่เลือกทํา 1; 

 คําสั่งที่เลือกทํา 2; 

 … 

 คําสั่งที่เลือกทํา n; 

} 

รูปแบบคําสั่ง 
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โจทยตัวอยางที่ 1 

โปรแกรมคํานวณเงินคาตอบแทนพิเศษ(bonus) ใหกับพนักงานขายที่มียอดขายในแตละเดือนถึง 

20,000 บาท โดยจะจายคาตอบแทนพิเศษเปนจํานวน 2% ของยอดขาย 

 

 กําหนดขอมูลนําเขา 

  ยอดขายของพนักงานขาย(sale)  ชื่อตัวแปร : sale   ชนิดขอมูล : float   

 

 การเลือกทําและการประมวลผล 

ใหคํานวณเงินคาตอบแทนพิเศษ(bonus)สําหรับพนักงานขายที่มียอดขายมากกวาหรือเทากับ 

20000 (sale>=20000) จากสูตร  bonus = sale*0.02 

 

 การออกแบบหนาจอผลลัพธ 

 

 ทดสอบหนาจอผลลัพธครั้งที่ 1 

 
 

ทดสอบหนาจอผลลัพธครั้งที ่2 

 
 

 

 



 23 

 ผังงานแสดงการแกปญหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start

End

Input sale

bonus=0.00

sale>=20000

bonus=sale*0.02

Print bonus

true

false
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….............................................................................................................................................................. 
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….............................................................................................................................................................. 
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….............................................................................................................................................................. 
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….............................................................................................................................................................. 
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….............................................................................................................................................................. 
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….............................................................................................................................................................. 
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….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

…..............................................................................................................................................................

................. 

 รหัสโปรแกรม 

 

 

 

 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

main() 

{ 

    float sale,bonus;  

    printf("Input sale : "); 

    scanf("%f",&sale);  //รับคา ยอดขายเก็บที่ตัวแปร sale 

    bonus=0.00; //กําหนดคาใหกับตัวแปร bonus 

    if (sale>=20000)  //ถายอดขายมากกวาหรือเทากับ 20000 

 { 

       bonus=sale*0.02; //คําสั่งที่เลือกทําเมื่อยอดขายมากกวาหรือเทากับ 20000 

} 

    printf("bonus = %.2f Baht",bonus); //แสดงคาในตัวแปร bonus 

    getch(); 

} 
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โจทยตัวอยางที่ 2 

โปรแกรมตรวจสอบจํานวนนับวาเปนเลขคู(even) หรือ เลขค่ี(odd) 

 

นิยาม  เลขคู คือ จํานวนนับใดๆ ที่หารดวยสองลงตัว(เศษ 0) 

 เลขค่ี คือ จํานวนนับใดๆ ที่หารดวยสองไมลงตัว(เศษ 1) 

 

 กําหนดขอมูลนําเขา 

  ตัวเลขจํานวนเต็ม  ชื่อตัวแปร : N   ชนิดขอมูล : int   

 

 การเลือกทําและการประมวลผล 

  ใหพิมพขอความ "even"  เมื่อคา N หารดวย 2 ลงตัว(N%2==0) 

  ใหพิมพขอความ "odd"  เมื่อคา N หารดวย 2 แลวเศษ 1(N%2==1) 

 

 การออกแบบหนาจอผลลัพธ 

   

  ทดสอบหนาจอผลลัพธครั้งที่ 1 

 
 

  ทดสอบหนาจอผลลัพธครั้งที่ 2 
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 ผังงานแสดงการแกปญหา

Start

End

Input N

N%2==0
true

false

N%2==1
true

false

Print even

Print odd
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….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

…..............................................................................................................................................................
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 รหัสโปรแกรม 

 

 

 

  

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

main() 

{ 

       int N; 

       printf("Input number : ");    

       scanf("%d",&N); 

       if (N%2==0)    //ถา N หารดวย 2 เศษ 0(หารลงตัว) 

      {   

  printf("even"); 

} 

       if (N%2==1)      //ถา N หารดวย 2 เศษ 1(หารไมลงตัว) 

{ 

  printf("odd"); 

} 

      getch(); 

} 
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แบบทดสอบกอนเรียน 
ประจําหนวยการเรียนรูที่ 3 

เรื่อง คําสั่งควบคุมการทํางานในภาษาซ ี  รายวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องตน 

แบบทดสอบ 30 ขอ   จํานวน  30  คะแนน รหัสวิชา  ง30227 
 

คําสั่ง  ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว 
 

1. การเลือกทําแบบทางเลือกเดียวควรเลือกใชคําสั่งใด 

 ก. if 

 ข. if - else 

 ค. nested if 

 ง. switch case 

2. ขอใดไมใชเครื่องหมายท่ีใชเขียนในนิพจนตรวจสอบ 

 ก. >= 

 ข. < 

 ค. != 

 ง. = 

รหัสคําสั่งตอไปนี้ใชตอบคําถามขอ 3-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  คําสั่ง (3) ในบรรทัดที่ 5 คือขอใด 

 ก. int ch; 

 ข. float ch; 

 ค. char ch; 

 ง. int ch[6]; 

#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
main() 
{ 
       
      printf("press any key : "); 
      scanf("%c",&ch); 
      if (ch>='a' && ch<='f') 
      printf("correct..."); 
      printf("Bye...!");       
      getch(); 
} 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

(3) 
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4. คําสั่งท่ีถูกเลือกทําแบบทางเลือกเดียวคือขอใด 

 ก. บรรทัดที่ 8 

 ข. บรรทัดที่ 9 

 ค. บรรทัดที่ 10 

 ง. บรรทัดที่ 9-10 

5. การเลือกทําแบบสองทางเลือกควรเลือกใชคําสั่งใด 

 ก. if 

 ข. if - else 

 ค. nested if 

 ง. switch case 

6. ในกรณีที่คําสั่งที่ตองการเลือกทํามากกวา 1 คําสั่ง สามารถใชเครื่องหมายใดครอมคําสั่งทั้งหมด 

 ก. [   ] 

 ข. {   }  

 ค. (   ) 

 ง. /   / 

 
 

ขอมูลตอไปนี้ใชตอบคําถามขอ 7 

 

 

 

 

7. เมื่อ num มีคาเทากับ 4 หนาจอผลลัพธคือขอใด 

 ก. Best Value… 

 ข. “Best Value…” 

 ค. Error 

 ง. “Error” 
 

if (num>0 && num<10 ) 
 printf(“Best Value...”); 
else  

printf(“Error”); 

15 
16 
17 
18 
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รหัสคําสั่งตอไปนี้ใชตอบคําถามขอ 8-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. คําสั่ง (8) ในบรรทัดที่ 8 คือขอใด 

 ก. if 

 ข. IF 

 ค. else 

 ง. then 

9. คําสั่ง (9) ในบรรทัดที่ 10 คือขอใด 

 ก. if 

 ข. IF 

 ค. else 

 ง. then 
 

10. ขอใดกลาวถูกตอง เมื่อ (ch>='a' && ch<='f') ใหผลการตรวจสอบเปนเท็จ 

 ก. คําสั่งในบรรทัดที่ 9 ถูกทํางาน 

 ข. คําสั่งในบรรทัดที่ 11 ถูกทํางาน 

 ค. คําสั่งในบรรทัดที่ 12 ถูกไมทํางาน 

 ง. โปรแกรมคอมไพลไมผาน 

11. การเลือกทําแบบหลายทางเลือกสามารถควรเลือกใชคําสั่งใด 

 ก. getch 

 ข. scanf 

 ค. select  

 ง. switch case  
 

#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
main() 
{ 
      char ch; 
      printf("press any key : "); 
      scanf("%c",&ch); 
      if   (ch>='a' && ch<='f') 
        printf("correct..."); 
    
   printf("Error..."); 
      printf("Bye...!");       
      getch(); 
} 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

(9) 

(8) 



 31 

ขอมูลตอไปนี้ใชตอบคําถามขอ 12 

 

 

 

 

12. เมื่อ score มีคาเทากับ 70 หนาจอผลลัพธคือขอใด 

 ก. Fail 

 ข. Pass 

 ค. Good 

 ง. “Error” 

13. การใชคําสั่ง if-else จํานวน 10 ครั้ง สามารถสรางทางเลือกไดทั้งหมดกี่ทางเลือก 

 ก. 9 ทางเลือก 

 ข. 10 ทางเลือก 

 ค. 11 ทางเลือก 

 ง. 20 ทางเลือก 

14. คําสั่ง switch-case ใชเขียนโปรแกรมในขอใด 

 ก. ตัดเกรด 

 ข. เลือกรายการคําสั่ง 

 ค. เลือกทางเลือก 

ง. ถูกทุกขอ 

 

รหัสคําสั่งตอไปนี้ใชตอบคําถามขอ 15-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

if (score<50 ) 
 printf(“Fail”); 
else   if (score<70) 
   printf(“Pass”); 

else printf(“Good”); 

15 
16 
17 
18 
19 

   int choice; 
   printf("Enter number : "); 
   scanf("%d",&choice); 
   switch (     (15)     ) 
   { 
      case 1  :  printf("you select 1"); 
                    break; 
      case 2  :  printf("you select 2"); 
                  break; 
      case 3  :  printf("you select 3"); 
                  break; 
       (16) :  printf("you don't select 1,2,3"); 
   }       
   getch(); 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
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15. คําสั่ง (15) ในบรรทัดที่ 8 คือขอใด 

 ก. if 

 ข. case 

 ค. else 

 ง. choice 
 

16. คําสั่ง (16) ในบรรทัดที่ 16 คือขอใด 

 ก. if 

 ข. case 4 

 ค. default 

 ง. other 
 

17. คําสั่ง break ในคําสั่ง switch-case ทําหนาทีใ่ด 

 ก. หยุดการทํางานชั่วคราว 

 ข. ออกจากการตรวจสอบทางเลือก 

 ค. ออกจาการทําวนซ้ํา 

 ง. หนวงเวลาการทํางาน 

18. การวนซ้ําการทํางานที่ทราบจํานวนรอบแนนอน ควรใชคําสั่งใด 

ก. repeat..until   

ข. while  

  ค. do .. while   

ง. for 

พิจารณาโปรแกรมหาคาผลรวมตัวเลขจาก 1 ถึง n  ตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 19-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

main() 
{ 
       int n,lastnumber,total; 
       total=0; 
       printf("Input last number : "); 
       scanf("%d",&lastnumber); 
       for (n=1;n<= lastnumber;n++)  

   { 
           total=total+n; 
       } 
       printf("Total = %d",total);  
       getch(); 
} 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
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19. ตัวท่ีใชนับรอบคือขอใด 

  ก. lastnumber     

ข. n 

ค. total     

ง. n++ 

20. เมื่อผูใชงานกําหนดคา lastnumber=10 หลังจบโปรแกรม คา n จะเปนเทาใด 

  ก. 1      

ข. 10 

  ค. 11     

ง. 55 

21. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับการวนซ้ําโดยใชคําสั่ง while  

  ก. วนซ้ํากอน 1 รอบเสมอ           

ข. วนซ้ําเมื่อนิพจนตรวจสอบใหผลลัพธเปนจริงเทานั้น 

  ค. ใชเมื่อทราบจํานวนรอบแนนอน           

ง. วนซ้ําไดไมเกิน 65536 รอบ 
 

พิจารณาคําสั่งตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 22-23 

 

 

 

 

 

22. โปรแกรมจะทําการวนซ้ํากี่รอบ 

  ก. 1 รอบ     

ข. 9 รอบ 

ค. 10 รอบ     

ง. วนซ้ําไมรูจบ  
 

23. โปรแกรมมีการเพิ่มคารอบละเทาใด 

  ก. 1      

ข. 2 

  ค. 10      

ง. ไมระบุ 

int a; 
a=0; 
while (a<10)  
{ 
 printf(“%d ”,a); 
} 
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พิจารณาโปรแกรมตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 24-27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. นิพจนตรวจสอบการวนซ้ํา คือขอใด   

  ก. sum=1;  j=1; 

ข. (j<=4) 

  ค. sum=sum*j; 

ง. j++; 

25. โปรแกรมวนซ้ําทั้งหมดกี่รอบ 

  ก. 4 รอบ 

ข. 3 รอบ 

ค. 2 รอบ  

ง. 1 รอบ 

26. เมื่อสิ้นสุดการทํางาน sum จะมีคาเปนเทาใด 

  ก. 4      

ข. 5 

  ค. 12     

ง. 24 

27. เมื่อเปลี่ยนคําสั่งในบรรทัดที่ 10 เปน j=j+2; โปรแกรมจะวนซ้ําจํานวนกี่รอบ 

  ก. 1 รอบ 

  ข. 2 รอบ 

  ค. 3 รอบ 

  ง. 4 รอบ 

#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
main() 
{ 
      int sum,j; 
      sum=1;  j=1; 
      while(j<=4) 
      { 
         sum=sum*j; 
         j++; 
      } 
      printf("sum=%d",sum); 
      getch(); 
} 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
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11 
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28. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับการวนซ้ําโดยใชคําสั่ง do-while  

  ก. วนซ้ํากอน 1 รอบเสมอ           

ข. วนซ้ําเมื่อนิพจนตรวจสอบใหผลลัพธเปนเท็จเทานั้น 

  ค. ใชเมื่อทราบจํานวนรอบแนนอน           

ง. วนซ้ําไดไมเกิน 65536 รอบ 

พิจารณาโปรแกรมตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 29-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. นิพจนตรวจสอบการวนซ้ํา คือขอใด   

  ก. sum=1;  j=10; 

ข. (j<=4) 

  ค. sum=sum*j; 

ง. j++; 

30. เมื่อสิ้นสุดการทํางาน sum จะมีคาเปนเทาใด 

  ก. 0      

ข. 1 

  ค. 4     

ง. 10 

#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
main() 
{ 
      int sum,j; 
      sum=1;  j=10; 
      do  
      { 
         sum=sum*j; 
         j++; 
      } while(j<=4); 
      printf("sum=%d",sum); 
      getch(); 
} 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
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11 
12 
13 
14 
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน 

ประจําหนวยการเรียนรูที่ 3 

คําสั่งควบคุมการทํางานในภาษาซี 
 

ขอ เฉลย ขอ เฉลย 

1 ก 16 ค 

2 ง 17 ข 

3 ค 18 ง 

4 ข 19 ข 

5 ข 20 ค 

6 ข 21 ข 

7 ก 22 ง 

8 ก 23 ง 

9 ค 24 ข 

10 ข 25 ก 

11 ง 26 ง 

12 ค 27 ข 

13 ค 28 ก 

14 ง 29 ข 

15 ง 30 ง 
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แบบสังเกตพฤตกิรรมการทํางานรายบุคคล 
 

คําชี้แจง  ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียน แลวทาํเครื่องหมาย   

ลงในชองทีต่รงกับระดบัคะแนน 

ความมีวินัย 

ความมีน้ําใจ

เอื้อเฟอ

เสียสละ 

การรับฟง

ความคิดเห็น 

การแสดง

ความคิดเห็น 

การตรง 

ตอเวลา 
เลข 

ที ่
ชื่อ-สกุลของผูรับการประเมิน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

รวม 

20 

คะแนน 

1 ชาคริส  คํามะสอน                      

2 ชิติสรรค  เนินทอง                      

3 อนุชา  ชลเทพ                      

4 อภิชาติ  แสนชูปา                      

5 ณัฏฐา  พละส ุ                      

6 ปาริจฉัตต  แสนประกอบ                      

7 ภัสสุดา  พื้นแสน                      

8 กิตติยา  สดุบนิด                      

9 ปาริฉัตร  อรณุโชต ิ                      

10 ภูริชญา  สิงหชา                      

11 ศิวริญ  สินธิทา                      

12 กฤตยา  สุธาวา                      

13 นภัสสร  วิชัด                      

14 นิรชา  พิมพมหา                      

15 พรรษมน  แสนวงษ                      

16 พิมพชนก  อินโทโล                      

17 ภัทิรา  มะลาศร ี                      

18 วสุทิณี  ใจสูศึก                      

19 ศุภิสรา  จันศิร ิ                      

20 อรอนงค  สอสุดใจ                      

21 กรรณิกา  จาหนองหวา                      

22 กษมา  วองไว                      

23 กิติวรรณ  อุดม                      

24 ชริญพร  อุธรดัน                      

25 ณัฐธิดา  นวลนุกลู                      

26 พลอยรุง  แกวศรีใส                      

27 ภาพิมล  นามไพร                      
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ความมีวินัย 

ความมีน้ําใจ

เอื้อเฟอ

เสียสละ 

การรับฟง

ความคิดเห็น 

การแสดง

ความคิดเห็น 

การตรง 

ตอเวลา 
เลข 

ที ่
ชื่อ-สกุลของผูรับการประเมิน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

รวม 

20 

คะแนน 

28 รติมา  จันทะอุมเมา                      

29 สุทธิรักษ  เพชรด ี                      

30 สุทธิรัตน  เฉลิมแสน                      

31 จุฑารัตน  งามดังนาค                      

32 ปฐมพร  ระกิต ิ                      

33 มัณฑนา  วิจิตขะจ ี                      

34 ศิริสกลุ  ศรีกลาง                      

35 อัจฉรา  วโรรส                      

36 ศักดิธัช  โทหา                      

37 จิรวัตร  เจริญนนท                      

38 ฐานันดร  เดชไพรขลา                      

39 ธวัชชัย  ชมภูวิเศษ                      

40 ธีรโรจน  สิงหธรี                      

41 สุรสิทธิ์  สุดเนตร                      

42 อัครพล  ค้ําชู                      

43 กัญญาณัฐ  คณะคาย                      

44 สิรินารถ  นอมระว ี                      

45 ชนิษฎา  ตรีพงษ                      

46 ณัฐมล  ศิริวาลย                      

47 นิภาพร  พิมพสินธุ                      

48 วรัญญา  ขาวสะอาด                      

49 วิภาดา  วินทะไชย                      

50 พินชนก  สมภักด ี                      

51 กาญจนชนิษฐา  พลหงษ                      

52 กาญจนา  ดวงภักด ี                      

53 มินตรา  หงษมาลา                      

54 ศศิกาญจน  บวรโมทย                      

55 สุพิชญา    ขันแข็ง                      

56 จิรวรรธ    ชินออน                      

57 ฉัตรสดุา    อุดมกานตง                      

58 ภูริชญา    ภูมิเศษ                      
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ความมีวินัย 

ความมีน้ําใจ

เอื้อเฟอ

เสียสละ 

การรับฟง

ความคิดเห็น 

การแสดง

ความคิดเห็น 

การตรง 

ตอเวลา 
เลข 

ที ่
ชื่อ-สกุลของผูรับการประเมิน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

รวม 

20 

คะแนน 

59 พัชรินทร    ดํารงคชัย                      

60 กัญญาณัฐ    เสมียนพิมพ                      

61 จรรยา    คูเมือง                      

62 ชลิตา    บบุผาเดช                      

63 ชุลิตา    ชอบบุญ                      

64 นุสบา    สวนงาม                      

65 พรทิวา    ลักษณะงาม                      

66 พิรญาณ    พลสวาง                      

67 สุนัทดา    วงษคํา                      

68 สุภาวัจน    วโรทัยทศวร                      
 

 

ลงชื่อ...............................................ผูประเมิน 

.........../........................./............... 

เกณฑการใหคะแนน 
  ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสม่ําเสมอ ได  4  คะแนน 

  ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง   ได  3  คะแนน 

  ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้   ได  2  คะแนน 

  ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมนอยครั้ง   ได  1  คะแนน 
 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 

18 – 20 

14 - 17 

10 - 13 

ต่ํากวา 10 

ดีมาก 

ดี 

พอใช 

ปรับปรุง 
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แบบประเมินแบบฝกเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องตน 

หนวยการเรียนรูที่ 3 คําสั่งควบคุมการทํางานในภาษาซี 

เรื่อง การเลือกทําโดยใชคําสั่ง if 
 

รายการประเมิน 

การวางแผน

ออกแบบอยางมี

ระบบ 

(ขอละ 4 คะแนน) 

ความถูกตอง

สมบูรณของ

โปรแกรม 

(ขอละ 4 คะแนน) 

วิธีการ 

ที่นํามาใช 

ในการแกปญหา 

(ขอละ 4 คะแนน) 

เลข 

ที ่

ชื่อ-สกุล 

ของผูรับการประเมิน 
ขอ

ที ่
1 

ขอ
ที ่

2 

ขอ
ที่ 

3 

ขอ
ที่ 

4 

ขอ
ที ่

1 

ขอ
ที ่

2 

ขอ
ที่ 

3 

ขอ
ที่ 

4 

ขอ
ที ่

1 

ขอ
ที ่

2 

ขอ
ที่ 

3 

ขอ
ที่ 

4 คะ
แน

นร
วม

(4
8 

คะ
แน

น)
 

ผล
กา

รป
ระ

เม
ิน(

ผ/
มผ

) 

1 ชาคริส  คํามะสอน               

2 ชิติสรรค  เนินทอง               

3 อนุชา  ชลเทพ               

4 อภิชาติ  แสนชูปา               

5 ณัฏฐา  พละส ุ               

6 ปาริจฉัตต  แสนประกอบ               

7 ภัสสุดา  พื้นแสน               

8 กิตติยา  สดุบนิด               

9 ปาริฉัตร  อรณุโชต ิ               
10 ภูรชิญา  สิงหชา               
11 ศิวริญ  สินธิทา               

12 กฤตยา  สุธาวา               

13 นภัสสร  วิชัด               

14 นิรชา  พิมพมหา               

15 พรรษมน  แสนวงษ               

16 พิมพชนก  อินโทโล               

17 ภัทิรา  มะลาศร ี               

18 วสุทิณี  ใจสูศึก               

19 ศุภิสรา  จันศิร ิ               

20 อรอนงค  สอสุดใจ               

21 กรรณิกา  จาหนองหวา               

22 กษมา  วองไว               
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รายการประเมิน 

การวางแผน

ออกแบบอยางมี

ระบบ 

(ขอละ 4 คะแนน) 

ความถูกตอง

สมบูรณของ

โปรแกรม 

(ขอละ 4 คะแนน) 

วิธีการ 

ที่นํามาใช 

ในการแกปญหา 

(ขอละ 4 คะแนน) 

เลข 

ที ่

ชื่อ-สกุล 

ของผูรับการประเมิน 

ขอ
ที ่

1 

ขอ
ที ่

2 

ขอ
ที่ 

3 

ขอ
ที่ 

4 

ขอ
ที ่

1 

ขอ
ที ่

2 

ขอ
ที่ 

3 

ขอ
ที่ 

4 

ขอ
ที ่

1 

ขอ
ที ่

2 

ขอ
ที่ 

3 

ขอ
ที่ 

4 คะ
แน

นร
วม

(4
8 

คะ
แน

น)
 

ผล
กา

รป
ระ

เม
ิน(

ผ/
มผ

) 

23 กิติวรรณ  อุดม               

24 ชริญพร  อุธรดัน               

25 ณัฐธิดา  นวลนุกลู               

26 พลอยรุง  แกวศรีใส               

27 ภาพิมล  นามไพร               

28 รติมา  จันทะอุมเมา               

29 สุทธิรักษ  เพชรด ี               

30 สุทธิรัตน  เฉลิมแสน               

31 จุฑารัตน  งามดังนาค               

32 ปฐมพร  ระกิต ิ               

33 มัณฑนา  วิจิตขะจ ี               

34 ศิริสกลุ  ศรีกลาง               

35 อัจฉรา  วโรรส               
36 ศักดิธัช  โทหา               
37 จิรวัตร  เจริญนนท               

38 ฐานันดร  เดชไพรขลา               

39 ธวัชชัย  ชมภูวิเศษ               

40 ธีรโรจน  สิงหธรี               

41 สุรสิทธิ์  สุดเนตร               

42 อัครพล  ค้ําชู               

43 กัญญาณัฐ  คณะคาย               

44 สิรินารถ  นอมระว ี               

45 ชนิษฎา  ตรีพงษ               

46 ณัฐมล  ศิริวาลย               

47 นิภาพร  พิมพสินธุ               

48 วรัญญา  ขาวสะอาด               
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รายการประเมิน 

การวางแผน

ออกแบบอยางมี

ระบบ 

(ขอละ 4 คะแนน) 

ความถูกตอง

สมบูรณของ

โปรแกรม 

(ขอละ 4 คะแนน) 

วิธีการ 

ที่นํามาใช 

ในการแกปญหา 

(ขอละ 4 คะแนน) 

เลข 

ที ่

ชื่อ-สกุล 

ของผูรับการประเมิน 

ขอ
ที ่

1 

ขอ
ที ่

2 

ขอ
ที่ 

3 

ขอ
ที่ 

4 

ขอ
ที ่

1 

ขอ
ที ่

2 

ขอ
ที่ 

3 

ขอ
ที่ 

4 

ขอ
ที ่

1 

ขอ
ที ่

2 

ขอ
ที่ 

3 

ขอ
ที่ 

4 คะ
แน

นร
วม

(4
8 

คะ
แน

น)
 

ผล
กา

รป
ระ

เม
ิน(

ผ/
มผ

) 

49 วิภาดา  วินทะไชย               

50 พินชนก  สมภักด ี               

51 กาญจนชนิษฐา  พลหงษ               

52 กาญจนา  ดวงภักด ี               

53 มินตรา  หงษมาลา               

54 ศศิกาญจน  บวรโมทย               

55 สุพิชญา    ขันแข็ง               

56 จิรวรรธ    ชินออน               

57 ฉัตรสดุา    อุดมกานตง               

58 ภูริชญา    ภูมิเศษ               

59 พัชรินทร    ดํารงคชัย               

60 กัญญาณัฐ    เสมียนพิมพ               

61 จรรยา    คูเมือง               
62 ชลิตา    บุบผาเดช               
63 ชุลิตา    ชอบบุญ               

64 นุสบา    สวนงาม               

65 พรทิวา    ลักษณะงาม               

66 พิรญาณ    พลสวาง               

67 สุนัทดา    วงษคํา               

68 สุภาวัจน    วโรทัยทศวร               

 

ลงชื่อ ............................................. ผูประเมิน 

     (นายไชยรัตน  เอี่ยมแบน) 

.........../........................./............... 
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เกณฑการประเมินแบบฝกเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องตน 

หนวยการเรียนรูที่ 3 คําสั่งควบคุมการทํางานในภาษาซี 

เรื่อง การเลือกทําโดยใชคําสั่ง if 

ระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 
รายการประเมิน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช (2) ปรับปรุง (1) 

1. การวางแผน

ออกแบบอยางมี

ระบบ 

มีการแสดงวิธีการ

แกปญหาในลักษณะ

ผังงาน หรือ

คําอธิบายอยางยอ 

เพื่อใหเขาใจแนว

ทางการวิเคราะห 

ปญหา ซึ่งสามารถ

นําไปใชในการเขียน

รหัสคําสั่งได 

มีการแสดงวิธีการ

แกปญหาในลักษณะ

ผังงาน หรือ

คําอธิบายอยางยอ 

เพื่อใหเขาใจแนว

ทางการวิเคราะห 

ปญหา 

มีการแสดงวิธีการ

แกปญหาในลักษณะ

ผังงาน หรือคําอธิบาย

อยางยอ  

 

ไมมีมีการแสดงวิธีการ

แกปญหาในลักษณะ 

ผังงาน หรือคําอธิบาย

อยางยอ  

2.ความถูกตอง

สมบูรณของ

โปรแกรมตาม

โจทยที่กําหนด 

โปรแกรมทํางานได

อยางถูกตองสมบูรณ 

ตามที่โจทยกําหนด 

และไมมีขอผิดพลาด 

โปรแกรมทํางานได

อยางถูกตอง ตามที ่

โจทยกําหนด และมี

ขอผิดพลาดเล็กนอย 

โปรแกรมสามารถ

ทํางานได แตผลลัพธมี

ขอผิดพลาด 

โปรแกรมไมสามารถ

ทํางานได เนื่องจาก

คําสั่งไมถูกตอง 

3. วิธีการที่

นํามาใชในการ

แกปญหา   

มีเทคนิคในการ

แกปญหาในการ

ทํางานของโปรแกรม 

อยางมีประสิทธิภาพ 

และเลือกใชคําสั่ง 

ฟงกชัน ไดอยางถูกตอง

และเหมาะสมกับโจทย

ปญหา 

มีเทคนิคในการ

แกปญหาในการ

ทํางานของโปรแกรม 

อยางมีประสทิธ-ิ 

ภาพ และเลือกใชคําสัง่ 

ฟงกชันไดอยางถูกตอง 

มีเทคนิคในการ

แกปญหาในการ

ทํางานของโปรแกรม 

และเลือกใชคําสั่ง 

ฟงกชันไดอยางถูกตอง 

มีเทคนิคในการ

แกปญหาในการ

ทํางานของโปรแกรม 

และเลือกใชคําสั่ง 

ฟงกชันไมเหมาะสม 

 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ ผลการประเมิน 

41-48 (4) ดีมาก 

33-40 (3) ดี 

24-32 (2) พอใช 

ผาน 

ต่ํากวา 24 (1) ปรับปรุง ไมผาน 
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บันทึกผลหลงัการจัดการเรียนรู 
 

1. ผลการเรียนรู 

  นักเรียนที่ผานตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู   จํานวน____คน คิดเปนรอยละ_______ 

  นักเรียนที่ไมผานตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู  จํานวน____คน คิดเปนรอยละ_______ 
 

2. สรุปผลจากการประเมินภาระงาน/ชิ้นงาน/หลักฐานการเรียนรู(รวบยอด) 

ระดับคุณภาพดีมาก  จํานวน________คน คิดเปนรอยละ________ 

ระดับคุณภาพดี   จํานวน________คน คิดเปนรอยละ________ 

ระดับคุณภาพพอใช  จํานวน________คน คิดเปนรอยละ________ 

ระดับคุณภาพปรับปรุง จํานวน________คน คิดเปนรอยละ________ 

  สาเหตุที่ไมผาน __________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  แนวทางในการแกปญหา____________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ไดแก____________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  แนวทางในการพัฒนา/สงเสริม________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 
 

3. ปญหาอุปสรรค 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

4. แนวทางการแกไข 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

ลงชื่อ ……..…………………………………. ผูสอน 

     ( นายไชยรัตน  เอี่ยมแบน ) 

  ตําแหนง ครู  วิทยฐานะ ชํานาญการ         

 ......../..................../........... 



 45 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

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

                          ( นางเสาวลักษณ  กลางคาร ) 

             หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของรองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

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

                            ( นายสุวพงษ  คามวัลย ) 

                      รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูบริหารโรงเรียน 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

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

                             ( นายกัมพล  พื้นแสน ) 

                  ผูอํานวยการโรงเรียนสตรีศึกษา 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 

รายวิชา การเขียนโปรแกรมเบื้องตน รหัสวิชา ง30227 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสตรีศึกษา 

หนวยการเรียนรูที่ 3 คําสั่งควบคุมการทํางานในภาษาซ ี เวลา 12 ชั่วโมง 

หนวยการเรียนรูยอยที่ 1 เรื่อง การเลือกทําแบบหลายทางเลือก เวลา  2  ชั่วโมง 

สอนวันที่ ____ เดือน ________________ พ.ศ. ________ เวลา __________ น. 

 

1.  ผลการเรียนรู 

มีความรูความเขาใจการเขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานแบบเลือกทํา 

 

2. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 

คําสั่งควบคุมการทํางานในการเขียนโปรแกรมภาษาซี เมื่อตองการใหมีการเลือกทํามากกวา  

2 ทางเลือกตามเงื่อนไขที่กําหนด สามารถทําได 2 วิธี คือ 

1. การเลือกทําโดยใชคําสั่ง if-else  

 
ผังแสดงการทํางานการเลือกทําหลายทางเลือกโดยใชคําสั่ง if-else 
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โครงสรางการเลือกทําแบบหลายทางเลือกโดยประยุกตใชคําสั่ง if-else มีรูปแบบคําสั่ง 

การใชงาน ดังนี้ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2. การเลือกทําโดยใชคําสั่ง switch-case 
 

ตรงกับคาที่1 คําสั่ง1

ตรงกับคาที่2

ตรงกับคาที่3

คําสั่ง2

คําสั่ง3

คําส่ังโดยปริยาย

true

false

true

false

true

false

คาที่ตองการตรวจสอบ

คาโดยปริยาย

break

break

break

true

false

 
ผังแสดงการทํางานการเลือกทําโดยใชคําสั่ง switch-case 

 

if (นิพจนตรวจสอบ1)  

 คําสั่ง1; 

else  if (นิพจนตรวจสอบ2)  

   คําสั่ง2; 

  else  if (นิพจนตรวจสอบ3) 

     คําสั่ง3;  

    else คําสั่ง4; 

รูปแบบคําสั่ง 
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โครงสรางการเลือกทําโดยใชคําสั่ง switch-case มีรูปแบบคําสั่งการใชงาน ดังนี้ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3. จุดประสงคการเรียนรู 

ดานความรู(Knowledge) 

มีความรูความเขาใจการเขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานเลือกทําแบบหลายทางเลือกได 
 

  ดานทักษะกระบวนการ(Process) 

ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานเลือกทําแบบหลายทางเลือกได 
 

  ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค(Attitude) 

   ใฝเรียนรู เห็นคุณคาในการเรียน มีความมุงมั่นในการทํางาน 

 

4. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน  

 ความสามารถในการคิด : คิดวิเคราะห ออกแบบขั้นตอนกระบวนการในการแกปญหา 

อยางเปนระบบ 

 ความสามารถในการแกปญหา : แกไขปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม โดยปฏิบัติงาน 

ตามข้ันตอนวิธีที่ออกแบบไว โดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตอตนเอง สังคมและ 

สิ่งแวดลอม 

 ความสามารถในการใชเทคโนโลยี : ใชโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรในการแกปญหา 

อยางสรางสรรค ถูกตองเหมาะสมและมีคุณธรรม 

 

 

 

 

switch (คาที่ตองการตรวจสอบ)  

{ 

    case คาที1่  :  คําสั่ง1; 

       break; 

    case คาที่2  :  คําสั่ง2; 

       break; 

 . . . 

    default   :  คําสั่งโดยปริยาย; 

} 

รูปแบบคําสั่ง 
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5.  คุณลักษณะอันพึงประสงคนักเรียนโรงเรียนสตรีศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

- รักชาติ ศาสน กษัตริย  - อยูอยางพอเพียง   - รูรักสามัคคี 

- ซื่อสัตยสุจริต     - มุงม่ันในการทํางาน  - กตัญูรูคุณ 

- มีวินัย      - รักความเปนไทย        

- ใฝเรียนรู     - มีจิตสาธารณะ    

 

6. การอาน คิดวิเคราะหและเขียน  

 การอาน : อานจับใจความ ขอมูลที่กําหนดใหในการแกโจทยปญหา 

 การคิดวิเคราะห : วิเคราะหปญหา และออกแบบขั้นตอนการแกปญหาอยางเปนระบบ 

 การเขียน : เขียนผังงานแสดงขั้นตอนการแกปญหาไดถูกตอง เหมาะสม 

 

7. สาระการเรียนรู/เนื้อหา 

  7.1 โครงสรางการทํางานแบบเลือกทํา 

  7.2 การเลือกทําแบบหลายทางเลือกโดยใชคําสั่ง if-else 

  7.3 การเลือกทําแบบหลายทางเลือกโดยใชคําสั่ง switch-case 

  7.3 การประยุกตใชคําสั่ง if-else และ switch-case ในการแกปญหา 

 

8. กระบวนการจัดการเรียนรู 

  ขั้นนํา 

8.1 ครูใชคําถามกระตุนการคิดเกี่ยวกับการเลือกหลายๆ ทางเลือก เชน “รายการคําสั่งใน 

โทรศัพทมือถือ” หรือ “รายการเลือกในตูฝากถอนอัตโนมัติ(ATM)”  

   8.2 ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู 

   8.3 นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน เรื่อง การเลือกทําแบบหลายทางเลือก จํานวน 10 ขอ 

ในแบบฝกเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องตนหนา 4-6 โดยใชเวลาประมาณ 6-8 นาที แลวให

นักเรียนสลับกระดาษคําตอบกันตรวจ 

  ขั้นสอน 

   8.4 ครูใหความรูเรื่อง โครงสรางการทํางานแบบเลือกทําแบบหลายทางเลือก แลวยกตัวอยาง

การเลือกทําแบบหลายทางเลือกโดยใชคําสั่ง if-else ตามโจทยตัวอยางในใบความรูที่ 3 จํานวน 1 ขอ 

และยกตัวอยางการเลือกทําแบบหลายทางเลือกโดยใชคําสั่ง switch-case ตามโจทยตัวอยางใน 

ใบความรูที่ 3 จํานวน 1 ขอ 

 

 

 



 71 

   8.5 นักเรียนศึกษา สรุปเนื้อหา เรื่อง การเลือกทําโดยใชคําสั่ง if-else และ switch-case  

ในเอกสารแบบฝกเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องตนหนา 7-15 

   8.6 นักเรียนทําแบบฝกเสริมทกัษะการเขียนโปรแกรมเบื้องตน ในเอกสารแบบฝกเสริมทักษะ

การเขียนโปรแกรมเบื้องตนหนา 16-27 จํานวน 4 ขอ  

8.7 นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง การเลือกทําแบบหลายทางเลือกโดยใชคําสั่ง  

if-else และ switch-case จํานวน 10 ขอ ในแบบฝกเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องตนหนา 28-30 

โดยใชเวลาประมาณ 6-8 นาที แลวใหนักเรียนสลับกระดาษคําตอบกันตรวจ พรอมสงผลใหครูบันทึก

เพื่อประเมินผล  

  ขั้นสรุป 

8.8 ครูและนักเรียนรวมกันอภิปราย สรุปผลถึงขอดี ขอเสียของการเลือกทําแบบหลาย 

ทางเลือกโดยใชคําสั่ง if-else กับ switch-case 

9. สื่อนวตักรรม/แหลงการเรียนรู 

  9.1 สื่อนวัตกรรม 

    - ใบความรูที่ 3 เรื่อง  การเลือกทําแบบหลายทางเลือก 

    - แบบฝกเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องตน เรื่อง  การเลือกทําแบบหลายทางเลือก 

  9.2 แหลงการเรียนรู 

    - ศูนยคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต โรงเรียนสตรีศึกษา 

    - เว็บไซต “C-Programming by Chairat” (http://www.strisuksa.ac.th/chairat) 

10. การวัดและประเมินผล 

  10.1 วิธีวัดและประเมินผล 

    - สังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล 

    - ตรวจแบบทดสอบกอนเรียน/แบบทดสอบหลังเรียน 

    - ตรวจแบบฝกเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องตน เรื่อง การเลือกทําแบบหลายทางเลือก 

  10.2 เครื่องมือประเมินผล 

    - แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

    - แบบทดสอบสอบกอนเรียน/แบบทดสอบหลังเรียน(ในเอกสารแบบฝกเสริมทักษะ) 

    - แบบฝกเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องตน เรื่อง การเลือกทําแบบหลายทางเลือก 

  10.3 เกณฑการประเมิน 

    - พฤติกรรมรายบุคคล ระดับคุณภาพ 2 ขึ้นไป ผานเกณฑ 

    - คะแนนทดสอบกอนเรียนประเมินตามสภาพจริง  

    - คะแนนทดสอบหลังเรียน คะแนนรอยละ 60 ขึ้นไปผานเกณฑ 

    - คะแนนแบบฝกเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องตน ระดับคุณภาพ 2 ขึ้นไป ผานเกณฑ 
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 ใบความรูที่ 3 
รายวิชา การเขียนโปรแกรมเบื้องตน   รหัสวิชา ง30227 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

หนวยการเรียนรูที่ 3 คําสั่งควบคุมการทํางานในภาษาซ ี

หนวยการเรียนรูยอยที่ 3 เรื่อง การเลือกทําแบบหลายทางเลือก 

ผลการเรียนรู 

  สามารถปฏิบัติการเขียนโปรแกรม ควบคุมการทํางานแบบทางเลือกได 

================================================================ 

คําสั่งควบคุมการทํางานในการเขียนโปรแกรมภาษาซี เมื่อตองการใหมีการเลือกทํามากกวา  

2 ทางเลือกตามเงื่อนไขที่กําหนด สามารถทําได 2 วิธี คือ 

1. การเลือกทําโดยใชคําสั่ง if-else  

นิพจนตรวจสอบ1

คําสั่ง1
นิพจนตรวจสอบ2

falsetrue

คําสั่ง2
นิพจนตรวจสอบ3

true false

คําสั่ง3

true false

คําสั่ง4

 
ผังแสดงการทํางานการเลือกทําหลายทางเลือกโดยใชคําสั่ง if-else 
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โครงสรางการเลือกทําแบบหลายทางเลือกโดยประยุกตใชคําสั่ง if-else มีรูปแบบคําสั่ง 

การใชงาน ดังนี้ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   จากรูปแบบคําสั่ง  

เมื่อ นิพจนตรวจสอบ1 ใหผลการทดสอบเปนจริง(true) คาํสั่ง1 จะถูกเลือกทํา 

แตถาผลการทดสอบเปนเท็จ(false) จะทําการตรวจสอบนิพจนตรวจสอบ2  

เมื่อ นิพจนตรวจสอบ2 ใหผลการทดสอบเปนจริง(true) คาํสั่ง2 จะถูกเลือกทํา 

แตถาผลการทดสอบเปนเท็จ(false) จะทําการตรวจสอบนิพจนตรวจสอบ3 

 เมื่อ นิพจนตรวจสอบ3 ใหผลการทดสอบเปนจริง(true) คาํสั่ง3 จะถูกเลือกทํา 

แตถาผลการทดสอบเปนเท็จ(false) คําสั่ง4 จะถูกเลือกทํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

if (นิพจนตรวจสอบ1)  

 คําสั่ง1; 

else  if (นิพจนตรวจสอบ2)  

   คําสั่ง2; 

  else  if (นิพจนตรวจสอบ3) 

     คําสั่ง3;  

    else คําสั่ง4; 

รูปแบบคําสั่ง 

ขอสังเกต 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

ในการเลือกทํา  หากมีทางเลือก 2 ทางเลือก จะใชคําสั่ง if-else จํานวน 1 ครั้ง 

     หากมีทางเลือก 3 ทางเลือก จะใชคําสั่ง if-else จํานวน 2 ครั้ง 

     หากมีทางเลือก 4 ทางเลือก จะใชคําสั่ง if-else จํานวน 3 ครั้ง และ 

     หากมีทางเลือก n ทางเลือก จะใชคําสัง่ if-else จํานวน n-1 ครั้ง 



 74 

2. การเลือกทําโดยใชคําสั่ง switch-case 
 

ตรงกับคาที1่ คําส่ัง1

ตรงกับคาที2่

ตรงกับคาที3่

คําส่ัง2

คําส่ัง3

คําส่ังโดยปริยาย

true

false

true

false

true

false

คาท่ีตองการตรวจสอบ

คาโดยปริยาย

break

break

break

true

false

 
ผังแสดงการทํางานการเลือกทําโดยใชคําสั่ง switch-case 

 

โครงสรางการเลือกทําโดยใชคําสั่ง switch-case มีรูปแบบคําสั่งการใชงาน ดังนี้ 

 

  switch (คาที่ตองการตรวจสอบ)  

{ 

    case คาที1่  :  คําสั่ง1; 

       break; 

    case คาที่2  :  คําสั่ง2; 

       break; 

 . . . 

    default   :  คําสั่งโดยปริยาย; 

} 

รูปแบบคําสั่ง 
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จากรูปแบบคําสั่ง คาที่ตองการตรวจสอบจะอยูในรูปของตัวแปร หรือการดําเนินการรวมกับตัวแปรก็ได 

เชน   switch(grade)  หมายถึง ใหทําการตรวจสอบคาของตัวแปร grade 

  switch(n%10)  หมายถึง ใหทําการตรวจสอบคาของเศษที่เหลือจากการหารตัวแปร n ดวย 10  

การตรวจสอบคาในคําสั่ง switch หากคาตรงกับคาใด จะเลือกทําคําสั่งตามกรณีนั้น ๆ เชน 

หากผลการตรวจสอบตรงกับคาที1่ จะเลือกทําคําสั่ง1 และออกจากการเลือกทําดวยคําสั่ง break 

หากผลการตรวจสอบตรงกับคาที่2 จะเลือกทําคําสั่ง2 และออกจากการเลือกทําดวยคําสั่ง break 

   และหากผลการตรวจสอบไมตรงกับกรณีใดเลยจะเลือกทําคําสั่งโดยปริยาย 
 

โจทยตัวอยางที่ 1 

โปรแกรมแสดงการตรวจสอบการเลือกตัวเลือกโดยใชคําสั่ง if-else เมื่อผูใชโปรแกรมเลือกตัวเลข 1, 2, 

3 หรือ อื่นๆ (เมื่อกด 1 ใหแสดงขอความ you select 1 , เมื่อกด 2 ใหแสดงขอความ you select 2, 

เมื่อกด 3 ใหแสดงขอความ you select 3 ถานอกเหนือจากนั้นใหแสดงขอความ you don’t select 

1,2,3)  

 

 กําหนดขอมูลนําเขา 

  ตัวเลขจํานวนเต็มที่ตองการตรวจสอบ  ชื่อตัวแปร : choice  ชนิดขอมูล : int 
 

 การเลือกทําและการประมวลผล 

  การเลือกทํา  เมื่อ  choice  มีคาเทากับ 1 ใหแสดงขอความ you select 1 

      เมื่อ  choice  มีคาเทากับ 2 ใหแสดงขอความ you select 2 

เมื่อ  choice  มีคาเทากับ 3 ใหแสดงขอความ you select 3 

นอกเหนือจากนั้นใหแสดงขอความ you don’t select 1,2,3 
 

 การออกแบบหนาจอผลลัพธ 

  ทดสอบหนาจอผลลัพธครั้งที่ 1 

         
ทดสอบหนาจอผลลัพธครั้งที่ 2 
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 ผังงานแสดงการแกปญหา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

choice==1

choice==2

falsetrue

choice==3

true false

true false

Input choice

Start

Print
you select 1

End

Print
you select 2

Print
you select 3

Print
You don’t select 1,2,3
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….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 
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….............................................................................................................................................................. 
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….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

…..............................................................................................................................................................

................. 

 รหัสโปรแกรม 

 

 

 

 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

main() 

{ 

   int choice; //ตัวแปรที่ใชรับและตรวจสอบคาตัวเลข 

   printf("Enter number : "); 

   scanf("%d",&choice);  //รับคาเก็บที่ตัวแปร choice 

    

   if (choice==1)      //ถา choice มีคาเทากับ 1 

      printf("you select 1"); //คําสั่งที่ถูกเลือกทําเมื่อ choice=1 

   else if (choice==2)      //ถา choice มีคาเทากับ 2 

           printf("you select 2");   //คําสั่งที่ถูกเลือกทําเมื่อ choice=2 

        else if (choice==3)      //ถา choice มีคาเทากับ 3 

                printf("you select 3");   //คําสั่งที่ถูกเลือกทําเมื่อ choice=3 

             else  printf("you don't select 1,2,3");   

//คําสั่งที่ถูกเลือกทําเมื่อนอกเหนือจากทั้ง 3 กรณี 

   getch(); 

} 
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โจทยตัวอยางที่ 2 

โปรแกรมแสดงการตรวจสอบการเลือกตัวเลือกโดยใชคําสั่ง switch-case เมื่อผูใชโปรแกรมเลือกตัวเลข 

1, 2, 3 หรือ อื่นๆ (เมื่อกด 1 ใหแสดงขอความ you select 1 ,  เมื่อกด 2 ใหแสดงขอความ  

you select 2, เมื่อกด 3 ใหแสดงขอความ you select 3 ถานอกเหนือจากนั้นใหแสดงขอความ  

you don’t select 1,2,3)  

 

 กําหนดขอมูลนําเขา 

  ตัวเลขจํานวนเต็มที่ตองการตรวจสอบ  ชื่อตัวแปร : choice  ชนิดขอมูล : int 
 

 การเลือกทําและการประมวลผล 

  การเลือกทํา  เมื่อ  choice  มีคาเทากับ 1 ใหแสดงขอความ you select 1 

      เมื่อ  choice  มีคาเทากับ 2 ใหแสดงขอความ you select 2 

เมื่อ  choice  มีคาเทากับ 3 ใหแสดงขอความ you select 3 

นอกเหนือจากนั้น(default)  ใหแสดงขอความ you don’t select 1,2,3 
 

 การออกแบบหนาจอผลลัพธ 

  ทดสอบหนาจอผลลัพธครั้งที่ 1 

         
ทดสอบหนาจอผลลัพธครั้งที่ 2 
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 ผังงานแสดงการแกปญหา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

choice==1

choice==2

choice==3

true

false

true

false

true

false

switch (choice)

Input choice

Start

End

default
true

false

break

break

break

Print
“you select 1”

Print
“you select 2”

Print
“you select 3”

Print
“you don’t select 1,2,3”
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….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

…..............................................................................................................................................................

................. 

 รหัสโปรแกรม 

 

 

 

 

 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

main() 

{ 

   int choice; //ตัวแปรที่ใชรับและตรวจสอบคาตัวเลข 

   printf("Enter number : "); 

   scanf("%d",&choice);  //รับคาเก็บที่ตัวแปร choice 

    

   switch (choice)  //ตรวจสอบคาในตัวแปร choice 

   { 

      case 1  :  printf("you select 1"); //คําสั่งที่เลือกทําเมื่อ choice=1 

                   break;  //ออกจากการตรวจสอบ 

      case 2  :  printf("you select 2"); //คําสั่งที่เลือกทําเมื่อ choice=2 

                   break;  //ออกจากการตรวจสอบ 

      case 3  :  printf("you select 3"); //คําสั่งที่เลือกทําเมื่อ choice=3 

                   break;  //ออกจากการตรวจสอบ 

     default :  printf("you don't select 1,2,3"); 

   }          //คําสั่งที่เลือกทําเมื่อไมมีการเลือกทําจากดานบน 

   getch(); 

} 
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แบบสังเกตพฤตกิรรมการทํางานรายบุคคล 
 

คําชี้แจง  ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียน แลวทาํเครื่องหมาย   

ลงในชองทีต่รงกับระดบัคะแนน 

ความมีวินัย 

ความมีน้ําใจ

เอื้อเฟอ

เสียสละ 

การรับฟง

ความคิดเห็น 

การแสดง

ความคิดเห็น 

การตรง 

ตอเวลา 
เลข 

ที ่
ชื่อ-สกุลของผูรับการประเมิน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

รวม 

20 

คะแนน 

1 ชาคริส  คํามะสอน                      

2 ชิติสรรค  เนินทอง                      

3 อนุชา  ชลเทพ                      

4 อภิชาติ  แสนชูปา                      

5 ณัฏฐา  พละส ุ                      

6 ปาริจฉัตต  แสนประกอบ                      

7 ภัสสุดา  พื้นแสน                      

8 กิตติยา  สดุบนิด                      

9 ปาริฉัตร  อรณุโชต ิ                      

10 ภูริชญา  สิงหชา                      

11 ศิวริญ  สินธิทา                      

12 กฤตยา  สุธาวา                      

13 นภัสสร  วิชัด                      

14 นิรชา  พิมพมหา                      

15 พรรษมน  แสนวงษ                      

16 พิมพชนก  อินโทโล                      

17 ภัทิรา  มะลาศร ี                      

18 วสุทิณี  ใจสูศึก                      

19 ศุภิสรา  จันศิร ิ                      

20 อรอนงค  สอสุดใจ                      

21 กรรณิกา  จาหนองหวา                      

22 กษมา  วองไว                      

23 กิติวรรณ  อุดม                      

24 ชริญพร  อุธรดัน                      

25 ณัฐธิดา  นวลนุกลู                      

26 พลอยรุง  แกวศรีใส                      

27 ภาพิมล  นามไพร                      
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ความมีวินัย 

ความมีน้ําใจ

เอื้อเฟอ

เสียสละ 

การรับฟง

ความคิดเห็น 

การแสดง

ความคิดเห็น 

การตรง 

ตอเวลา 
เลข 

ที ่
ชื่อ-สกุลของผูรับการประเมิน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

รวม 

20 

คะแนน 

28 รติมา  จันทะอุมเมา                      

29 สุทธิรักษ  เพชรด ี                      

30 สุทธิรัตน  เฉลิมแสน                      

31 จุฑารัตน  งามดังนาค                      

32 ปฐมพร  ระกิต ิ                      

33 มัณฑนา  วิจิตขะจ ี                      

34 ศิริสกลุ  ศรีกลาง                      

35 อัจฉรา  วโรรส                      

36 ศักดิธัช  โทหา                      

37 จิรวัตร  เจริญนนท                      

38 ฐานันดร  เดชไพรขลา                      

39 ธวัชชัย  ชมภูวิเศษ                      

40 ธีรโรจน  สิงหธรี                      

41 สุรสิทธิ์  สุดเนตร                      

42 อัครพล  ค้ําชู                      

43 กัญญาณัฐ  คณะคาย                      

44 สิรินารถ  นอมระว ี                      

45 ชนิษฎา  ตรีพงษ                      

46 ณัฐมล  ศิริวาลย                      

47 นิภาพร  พิมพสินธุ                      

48 วรัญญา  ขาวสะอาด                      

49 วิภาดา  วินทะไชย                      

50 พินชนก  สมภักด ี                      

51 กาญจนชนิษฐา  พลหงษ                      

52 กาญจนา  ดวงภักด ี                      

53 มินตรา  หงษมาลา                      

54 ศศิกาญจน  บวรโมทย                      

55 สุพิชญา    ขันแข็ง                      

56 จิรวรรธ    ชินออน                      

57 ฉัตรสดุา    อุดมกานตง                      

58 ภูริชญา    ภูมิเศษ                      
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ความมีวินัย 

ความมีน้ําใจ

เอื้อเฟอ

เสียสละ 

การรับฟง

ความคิดเห็น 

การแสดง

ความคิดเห็น 

การตรง 

ตอเวลา 
เลข 

ที ่
ชื่อ-สกุลของผูรับการประเมิน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

รวม 

20 

คะแนน 

59 พัชรินทร    ดํารงคชัย                      

60 กัญญาณัฐ    เสมียนพิมพ                      

61 จรรยา    คูเมือง                      

62 ชลิตา    บุบผาเดช                      

63 ชุลิตา    ชอบบุญ                      

64 นุสบา    สวนงาม                      

65 พรทิวา    ลักษณะงาม                      

66 พิรญาณ    พลสวาง                      

67 สุนัทดา    วงษคํา                      

68 สุภาวัจน    วโรทัยทศวร                      
 

 

ลงชื่อ...............................................ผูประเมิน 

.........../........................./............... 

เกณฑการใหคะแนน 
  ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสม่ําเสมอ ได  4  คะแนน 

  ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง   ได  3  คะแนน 

  ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้   ได  2  คะแนน 

  ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมนอยครั้ง   ได  1  คะแนน 
 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 

18 – 20 

14 - 17 

10 - 13 

ต่ํากวา 10 

ดีมาก 

ดี 

พอใช 

ปรับปรุง 
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แบบประเมินแบบฝกเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องตน 

หนวยการเรียนรูที่ 3 คําสั่งควบคุมการทํางานในภาษาซี 

เรื่อง การเลือกทําแบบหลายทางเลือก 
 

รายการประเมิน 

การวางแผน

ออกแบบอยางมี

ระบบ 

(ขอละ 4 คะแนน) 

ความถูกตอง

สมบูรณของ

โปรแกรม 

(ขอละ 4 คะแนน) 

วิธีการ 

ที่นํามาใช 

ในการแกปญหา 

(ขอละ 4 คะแนน) 

เลข 

ที ่

ชื่อ-สกุล 

ของผูรับการประเมิน 
ขอ

ที ่
1 

ขอ
ที ่

2 

ขอ
ที่ 

3 

ขอ
ที่ 

4 

ขอ
ที ่

1 

ขอ
ที ่

2 

ขอ
ที่ 

3 

ขอ
ที่ 

4 

ขอ
ที ่

1 

ขอ
ที ่

2 

ขอ
ที่ 

3 

ขอ
ที่ 

4 คะ
แน

นร
วม

(4
8 

คะ
แน

น)
 

ผล
กา

รป
ระ

เม
ิน(

ผ/
มผ

) 

1 ชาคริส  คํามะสอน               

2 ชิติสรรค  เนินทอง               

3 อนุชา  ชลเทพ               

4 อภิชาติ  แสนชูปา               

5 ณัฏฐา  พละส ุ               

6 ปาริจฉัตต  แสนประกอบ               

7 ภัสสุดา  พื้นแสน               

8 กิตติยา  สดุบนิด               

9 ปาริฉัตร  อรณุโชต ิ               
10 ภูริชญา  สิงหชา               
11 ศิวริญ  สินธิทา               

12 กฤตยา  สุธาวา               

13 นภัสสร  วิชัด               

14 นิรชา  พิมพมหา               

15 พรรษมน  แสนวงษ               

16 พิมพชนก  อินโทโล               

17 ภัทิรา  มะลาศร ี               

18 วสุทิณี  ใจสูศึก               

19 ศุภิสรา  จันศิร ิ               

20 อรอนงค  สอสุดใจ               

21 กรรณิกา  จาหนองหวา               

22 กษมา  วองไว               
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รายการประเมิน 

การวางแผน

ออกแบบอยางมี

ระบบ 

(ขอละ 4 คะแนน) 

ความถูกตอง

สมบูรณของ

โปรแกรม 

(ขอละ 4 คะแนน) 

วิธีการ 

ที่นํามาใช 

ในการแกปญหา 

(ขอละ 4 คะแนน) 

เลข 

ที ่

ชื่อ-สกุล 

ของผูรับการประเมิน 

ขอ
ที ่

1 

ขอ
ที ่

2 

ขอ
ที่ 

3 

ขอ
ที่ 

4 

ขอ
ที ่

1 

ขอ
ที ่

2 

ขอ
ที่ 

3 

ขอ
ที่ 

4 

ขอ
ที ่

1 

ขอ
ที ่

2 

ขอ
ที่ 

3 

ขอ
ที่ 

4 คะ
แน

นร
วม

(4
8 

คะ
แน

น)
 

ผล
กา

รป
ระ

เม
ิน(

ผ/
มผ

) 

23 กิติวรรณ  อุดม               

24 ชริญพร  อุธรดัน               

25 ณัฐธิดา  นวลนุกลู               

26 พลอยรุง  แกวศรีใส               

27 ภาพิมล  นามไพร               

28 รติมา  จันทะอุมเมา               

29 สุทธิรักษ  เพชรด ี               

30 สุทธิรัตน  เฉลิมแสน               

31 จุฑารัตน  งามดังนาค               

32 ปฐมพร  ระกิต ิ               

33 มัณฑนา  วิจิตขะจ ี               

34 ศิริสกลุ  ศรีกลาง               

35 อัจฉรา  วโรรส               
36 ศักดิธัช  โทหา               
37 จิรวัตร  เจริญนนท               

38 ฐานันดร  เดชไพรขลา               

39 ธวัชชัย  ชมภูวิเศษ               

40 ธีรโรจน  สิงหธรี               

41 สุรสิทธิ์  สุดเนตร               

42 อัครพล  ค้ําชู               

43 กัญญาณัฐ  คณะคาย               

44 สิรินารถ  นอมระว ี               

45 ชนิษฎา  ตรีพงษ               

46 ณัฐมล  ศิริวาลย               

47 นิภาพร  พิมพสินธุ               

48 วรัญญา  ขาวสะอาด               
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รายการประเมิน 

การวางแผน

ออกแบบอยางมี

ระบบ 

(ขอละ 4 คะแนน) 

ความถูกตอง

สมบูรณของ

โปรแกรม 

(ขอละ 4 คะแนน) 

วิธีการ 

ที่นํามาใช 

ในการแกปญหา 

(ขอละ 4 คะแนน) 

เลข 

ที ่

ชื่อ-สกุล 

ของผูรับการประเมิน 

ขอ
ที ่

1 

ขอ
ที ่

2 

ขอ
ที่ 

3 

ขอ
ที่ 

4 

ขอ
ที ่

1 

ขอ
ที ่

2 

ขอ
ที่ 

3 

ขอ
ที่ 

4 

ขอ
ที ่

1 

ขอ
ที ่

2 

ขอ
ที่ 

3 

ขอ
ที่ 

4 คะ
แน

นร
วม

(4
8 

คะ
แน

น)
 

ผล
กา

รป
ระ

เม
ิน(

ผ/
มผ

) 

49 วิภาดา  วินทะไชย               

50 พินชนก  สมภักด ี               

51 กาญจนชนิษฐา  พลหงษ               

52 กาญจนา  ดวงภักด ี               

53 มินตรา  หงษมาลา               

54 ศศิกาญจน  บวรโมทย               

55 สุพิชญา    ขันแข็ง               

56 จิรวรรธ    ชินออน               

57 ฉัตรสดุา    อุดมกานตง               

58 ภูริชญา    ภูมิเศษ               

59 พัชรินทร    ดํารงคชัย               

60 กัญญาณัฐ    เสมียนพิมพ               

61 จรรยา    คเูมือง               
62 ชลิตา    บุบผาเดช               
63 ชุลิตา    ชอบบุญ               

64 นุสบา    สวนงาม               

65 พรทิวา    ลักษณะงาม               

66 พิรญาณ    พลสวาง               

67 สุนัทดา    วงษคํา               

68 สุภาวัจน    วโรทัยทศวร               

 

ลงชื่อ ............................................. ผูประเมิน 

     (นายไชยรัตน  เอี่ยมแบน) 

.........../........................./............... 
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เกณฑการประเมินแบบฝกเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องตน 

หนวยการเรียนรูที่ 3 คําสัง่ควบคุมการทํางานในภาษาซ ี

เรื่อง การเลือกทําแบบหลายทางเลือก 

ระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 
รายการประเมิน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช (2) ปรับปรุง (1) 

1. การวางแผน

ออกแบบอยางมี

ระบบ 

มีการแสดงวิธีการ

แกปญหาในลักษณะ

ผังงาน หรือ

คําอธิบายอยางยอ 

เพื่อใหเขาใจแนว

ทางการวิเคราะห 

ปญหา ซึ่งสามารถ

นําไปใชในการเขียน

รหัสคําสั่งได 

มีการแสดงวิธีการ

แกปญหาในลักษณะ

ผังงาน หรือ

คําอธิบายอยางยอ 

เพื่อใหเขาใจแนว

ทางการวิเคราะห 

ปญหา 

มีการแสดงวิธีการ

แกปญหาในลักษณะ

ผังงาน หรือคําอธิบาย

อยางยอ  

 

ไมมีมีการแสดงวิธีการ

แกปญหาในลักษณะ 

ผังงาน หรือคําอธิบาย

อยางยอ  

2.ความถูกตอง

สมบูรณของ

โปรแกรมตาม

โจทยที่กําหนด 

โปรแกรมทํางานได

อยางถูกตองสมบูรณ 

ตามที่โจทยกําหนด 

และไมมีขอผิดพลาด 

โปรแกรมทํางานได

อยางถูกตอง ตามที ่

โจทยกําหนด และมี

ขอผิดพลาดเล็กนอย 

โปรแกรมสามารถ

ทํางานได แตผลลัพธมี

ขอผิดพลาด 

โปรแกรมไมสามารถ

ทํางานได เนื่องจาก

คําสั่งไมถูกตอง 

3. วิธีการที่

นํามาใชในการ

แกปญหา   

มีเทคนิคในการ

แกปญหาในการ

ทํางานของโปรแกรม 

อยางมีประสิทธิภาพ 

และเลือกใชคําสั่ง 

ฟงกชัน ไดอยางถูกตอง

และเหมาะสมกับโจทย

ปญหา 

มีเทคนิคในการ

แกปญหาในการ

ทํางานของโปรแกรม 

อยางมีประสทิธ-ิ 

ภาพ และเลือกใชคําสัง่ 

ฟงกชันไดอยางถูกตอง 

มีเทคนิคในการ

แกปญหาในการ

ทํางานของโปรแกรม 

และเลือกใชคําสั่ง 

ฟงกชันไดอยางถูกตอง 

มีเทคนิคในการ

แกปญหาในการ

ทํางานของโปรแกรม 

และเลือกใชคําสั่ง 

ฟงกชันไมเหมาะสม 

 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 

ชวงคะแนน ระดับคณุภาพ ผลการประเมิน 

41-48 (4) ดีมาก 

33-40 (3) ดี 

24-32 (2) พอใช 

ผาน 

ต่ํากวา 24 (1) ปรับปรุง ไมผาน 
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 บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู 
 

1. ผลการเรียนรู 

  นักเรียนที่ผานตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู   จํานวน____คน คิดเปนรอยละ_______ 

  นักเรียนที่ไมผานตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู  จํานวน____คน คิดเปนรอยละ_______ 
 

2. สรุปผลจากการประเมินภาระงาน/ชิ้นงาน/หลักฐานการเรียนรู(รวบยอด) 

ระดับคุณภาพดีมาก  จํานวน________คน คิดเปนรอยละ________ 

ระดับคุณภาพดี   จํานวน________คน คิดเปนรอยละ________ 

ระดับคุณภาพพอใช  จํานวน________คน คิดเปนรอยละ________ 

ระดับคุณภาพปรับปรุง จํานวน________คน คิดเปนรอยละ________ 

  สาเหตุที่ไมผาน __________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  แนวทางในการแกปญหา____________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ไดแก____________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  แนวทางในการพัฒนา/สงเสริม________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 
 

3. ปญหาอุปสรรค 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

4. แนวทางการแกไข 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

ลงชื่อ ……..…………………………………. ผูสอน 

     ( นายไชยรัตน  เอี่ยมแบน ) 

  ตําแหนง ครู  วิทยฐานะ ชํานาญการ         

 ......../..................../........... 
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ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

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

                          ( นางเสาวลักษณ  กลางคาร ) 

             หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของรองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

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

                            ( นายสุวพงษ  คามวัลย ) 

                      รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูบริหารโรงเรียน 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

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

                             ( นายกัมพล  พื้นแสน ) 

                  ผูอํานวยการโรงเรียนสตรีศึกษา 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 

รายวิชา การเขียนโปรแกรมเบื้องตน รหัสวิชา ง30227 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสตรีศึกษา 

หนวยการเรียนรูที่ 3 คําสั่งควบคุมการทํางานในภาษาซ ี เวลา 12 ชั่วโมง 

หนวยการเรียนรูยอยที่ 5 เรื่อง การวนซ้ําโดยใชคําสั่ง while เวลา  2  ชั่วโมง 

สอนวันที่ ____ เดือน ________________ พ.ศ. ________ เวลา __________ น. 

 

1.  ผลการเรียนรู 

สามารถปฏิบัติการเขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานแบบวนซ้ําได 

 

2. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 

การวนซ้ําการทํางานโดยใชคําสั่ง while เหมาะสําหรับการเขียนโปรแกรมท่ีตองการวนซ้ํา 

การทํางานเมื่อทราบจํานวนครั้งที่ตองการวนซ้ําไมแนนอน  โดยจะทําการวนซ้ําการทํางานเมื่อนิพจน

ตรวจสอบใหคาของการตรวจสอบเปนจริง และจะหยุดการวนซ้ําเมื่อนิพจนตรวจสอบใหคาของการ

ตรวจสอบเปนเท็จ มีโครงสรางการทํางาน ดังรูป 

นิพจนตรวจสอบ
true

false

คําส่ัง1

คําส่ัง2

 
ผังงานแสดงการวนซ้ําโดยใชคําสั่ง while 

 



 111 

 การวนซ้ําโดยใชคําสั่ง while จะเหมาะสําหรับการวนซ้ําที่ไมทราบรอบการทํางานแนนนอน   

โดยโปรแกรมจะทําการวนซ้ําเมื่อนิพจนการตรวจสอบใหคาการทดสอบเปนจริง(true) เทานั้น 

 

โครงสรางการวนซ้ําโดยใชคําสั่ง while มีรูปแบบคําสั่งการใชงาน ดังนี ้

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3. จุดประสงคการเรียนรู 

ดานความรู(Knowledge) 

มีความรูความเขาใจการเขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานแบบวนซ้ําโดยใชคําสั่ง while 
 

  ดานทักษะกระบวนการ(Process) 

ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานแบบวนซ้ําโดยใชคําสั่ง while ได 
 

  ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค(Attitude) 

   ใฝเรียนรู เห็นคุณคาในการเรียน มีความมุงมั่นในการทํางาน 

 

4. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน  

 ความสามารถในการคิด : คิดวิเคราะห ออกแบบขั้นตอนกระบวนการในการแกปญหา 

อยางเปนระบบ 

 ความสามารถในการแกปญหา : แกไขปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม โดยปฏิบัติงาน 

ตามข้ันตอนวิธีที่ออกแบบไว โดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตอตนเอง สังคมและ 

สิ่งแวดลอม 

 ความสามารถในการใชเทคโนโลยี : ใชโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรในการแกปญหา 

อยางสรางสรรค ถูกตองเหมาะสมและมีคุณธรรม 

 

 

 

 

while (นิพจนตรวจสอบ)  

{ 

 คําสั่งที่ตองการวนซ้ํา1; 

 คําสั่งที่ตองการวนซ้ํา2; 

 … 

} 

รูปแบบคําสั่ง 
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5.  คุณลักษณะอันพึงประสงคนักเรียนโรงเรียนสตรีศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 - รักชาติ ศาสน กษัตริย  - อยูอยางพอเพียง   - รูรักสามัคคี 

 - ซื่อสัตยสุจริต     - มุงม่ันในการทํางาน  - กตัญูรูคุณ 

 - มีวินัย      - รักความเปนไทย        

  - ใฝเรียนรู     - มีจิตสาธารณะ  

 

6. การอาน คิดวิเคราะหและเขียน  

 การอาน : อานจับใจความ ขอมูลที่กําหนดใหในการแกโจทยปญหา 

 การคิดวิเคราะห : วิเคราะหปญหา และออกแบบขั้นตอนการแกปญหาอยางเปนระบบ 

 การเขียน : เขียนผังงานแสดงขั้นตอนการแกปญหาไดถูกตอง เหมาะสม 

 

7. สาระการเรียนรู/เนื้อหา 

  7.1 โครงสรางการทํางานแบบวนซ้ํา 

  7.2 การวนซ้ําโดยใชคําสั่ง while 

  7.3 การประยุกตใชคําสั่ง while ในการแกปญหา 

 

8. กระบวนการจัดการเรียนรู 

  ขั้นนํา 

   8.1 ครูใชคําถามกระตุนการคิด “จํานวนเฉพาะท่ีอยูระหวาง 1,000-100,000 มีทั้งหมด 

กี่จํานวน? และมีจํานวนใดบาง?”  

   8.2 ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู 

   8.3 นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน เรื่อง การวนซ้ําโดยใชคําสั่ง while จํานวน 10 ขอ  

ในแบบฝกเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องตนหนา 4-6 โดยใชเวลาประมาณ 6-8 นาที แลวให

นักเรียนสลับกระดาษคําตอบกันตรวจ 

  ขั้นสอน 

   8.4 ครูใหความรูเรื่อง โครงสรางการทํางานแบบวนซ้ํา แลวยกตัวอยางการวนซ้ําโดยใชคําสั่ง 

while ตามโจทยตัวอยางในใบความรูที่ 5 จํานวน 2 ขอ 

   8.5 นักเรียนศึกษา สรุปเนื้อหา เรื่อง การวนซ้ําโดยใชคําสั่ง while ในเอกสารแบบฝกเสริม

ทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องตนหนา 7-13 

   8.6 นักเรียนทําแบบฝกเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องตน ในเอกสารแบบฝกเสริมทักษะ

การเขียนโปรแกรมเบื้องตนหนา 14-25 จํานวน 4 ขอ  
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8.7 นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง การวนซ้ําโดยใชคําสั่ง while จํานวน 10 ขอ  

ในแบบฝกเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องตนหนา 26-28 โดยใชเวลาประมาณ 6-8 นาที แลวให

นักเรียนสลับกระดาษคําตอบกันตรวจ พรอมสงผลใหครูบันทึกเพื่อประเมินผล  

  ขั้นสรุป 

8.8 ครูและนักเรียนรวมกันอภิปราย สรุปการวนซ้ําโดยใชคําสั่ง while เหมาะสําหรับ 

การเขียนชุดคําสั่งที่ไมทราบจํานวนการวนซ้ําแนนอน โดยจะทําการวนซ้ําเมื่อผลการตรวจสอบเงื่อนไข

เปนจรงิเทานั้น 

 

9. สื่อนวัตกรรม/แหลงการเรียนรู 

  9.1 สื่อนวัตกรรม 

    - ใบความรูที่ 5 เรื่อง  การวนซ้ําโดยใชคําสั่ง while 

    - แบบฝกเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องตน เรื่อง  การวนซ้ําโดยใชคําสั่ง while 

  9.2 แหลงการเรียนรู 

    - ศูนยคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต โรงเรียนสตรีศึกษา 

    - เว็บไซต “C-Programming by Chairat” (http://www.strisuksa.ac.th/chairat) 

 

10. การวัดและประเมินผล 

  10.1 วิธีวัดและประเมินผล 

    - สังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล 

    - ตรวจแบบทดสอบกอนเรียน/แบบทดสอบหลังเรียน 

    - ตรวจแบบฝกเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องตน เรื่อง การวนซ้ําโดยใชคําสั่ง while 

  10.2 เครื่องมือประเมินผล 

    - แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

    - แบบทดสอบสอบกอนเรียน/แบบทดสอบหลังเรียน(ในเอกสารแบบฝกเสริมทักษะ) 

    - แบบฝกเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องตน เรื่อง การวนซ้ําโดยใชคําสั่ง while 

  10.3 เกณฑการประเมิน 

    - พฤติกรรมรายบุคคล ระดับคุณภาพ 2 ขึ้นไป ผานเกณฑ 

    - คะแนนทดสอบกอนเรียนประเมินตามสภาพจริง  

    - คะแนนทดสอบหลังเรียน คะแนนรอยละ 60 ขึ้นไปผานเกณฑ 

    - คะแนนแบบฝกเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องตน ระดับคุณภาพ 2 ขึ้นไป ผานเกณฑ 



 114 

 ใบความรูที่ 5 
รายวิชา การเขียนโปรแกรมเบื้องตน   รหัสวิชา ง30227 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

หนวยการเรียนรูที่ 3 คําสั่งควบคุมการทํางานในภาษาซ ี

หนวยการเรียนรูยอยที่ 5 เรื่อง การวนซ้ําโดยใชคําสั่ง while 

ผลการเรียนรู 

  สามารถปฏิบัติการเขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานแบบวนซ้ําได 

================================================================ 

 การวนซ้ําโดยใชคําสั่ง while 
 

การวนซ้ําการทํางานโดยใชคําสั่ง while เหมาะสําหรับการเขียนโปรแกรมท่ีตองการวนซ้ํา 

การทํางานเมื่อทราบจํานวนครั้งที่ตองการวนซ้ําไมแนนอน  โดยจะทําการวนซ้ําการทํางานเมื่อนิพจน

ตรวจสอบใหคาของการตรวจสอบเปนจริง และจะหยุดการวนซ้ําเมื่อนิพจนตรวจสอบใหคาของการ

ตรวจสอบเปนเท็จ มีโครงสรางการทํางาน ดังรูป 

นิพจนตรวจสอบ
true

false

คําส่ัง1

คําส่ัง2

 
ผังงานแสดงการวนซ้ําโดยใชคําสั่ง while 
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 การวนซ้ําโดยใชคําสั่ง while จะเหมาะสําหรับการวนซ้ําที่ไมทราบรอบการทํางานแนนนอน   

โดยโปรแกรมจะทําการวนซ้ําเมื่อนิพจนการตรวจสอบใหคาการทดสอบเปนจริง(true) เทานั้น 

 

โครงสรางการวนซ้ําโดยใชคําสั่ง while มีรูปแบบคําสั่งการใชงาน ดังนี ้

 

  

 

 

 

 

 

 

 

โจทยตัวอยางที่ 1 

การพิมพขอความ Strisuksa School ซ้ําจํานวน 10 ครั้ง โดยใชคําสั่งวนซ้ํา while 
 

1. กําหนดขอมูลนําเขา/ตัวแปรที่ใช 

  ตัวแปรที่ใชนับรอบ   ชื่อตัวแปร : i   ชนิดขอมูล : int   

 

2.  ชุดคําสั่งท่ีตองการวนซ้ํา 

  แสดงขอความ Strisuksa School 

 

3. การออกแบบหนาจอผลลัพธ 

 
 

while (นิพจนตรวจสอบ)  

{ 

 คําสั่งที่ตองการวนซ้ํา1; 

 คําสั่งที่ตองการวนซ้ํา2; 

 … 

} 

รูปแบบคําสั่ง 
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 ผังงานแสดงการแกปญหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start

i<=10

End

i=1

true

false

i=i+1

Print
“Strisuksa School”
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….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

…..............................................................................................................................................................

................. 

 รหัสโปรแกรม 

 

 

 

 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

main() 

{ 

    int i; 

    i=1;    //กําหนดคาเริ่มตน i=1 

    while (i<=10) //วนซ้ําเมื่อ i นอยกวาหรือเทากับ 10 

    { 

       printf("Strisuksa School \n");   //คําสั่งที่วนซ้ํา 

       i++;   //เพิ่มคา i ขึ้นอีก 1 

    }       

    getch(); 

} 
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โจทยตัวอยางที่ 2 

โปรแกรมแสดงตัวเลขจํานวนเต็มจาก 1 – 50 (แสดงบรรทัดละ 10 จํานวน) โดยใชคําสั่งวนซ้ํา while 

 

1. กําหนดขอมูลนําเขา/ตัวแปรที่ใช 

  ตัวแปรที่ใชนับรอบ   ชื่อตัวแปร : i   ชนิดขอมูล : int   

 

2.  ชุดคําสั่งท่ีตองการวนซ้ํา 

  แสดงตัวเลขจํานวนเต็มจาก 1 – 50 โดยตัดขึ้นบรรทัดใหมเมื่อแสดงครบ 10 จํานวน 

 

3. การออกแบบหนาจอผลลัพธ 
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 ผังงานแสดงการแกปญหา 

 

 

                 Start

i<=50

End

i=1

true

false

i=i+1

Print  i

i%10==0

NewLine

true

false
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….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................. 

…..............................................................................................................................................................

................. 

 รหัสโปรแกรม 

 

 

 

 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

main() 

{ 

    int i; 

    i=1;    //กําหนดคาเริ่มตน i=1 

    while (i<=50) //วนซ้ําเมื่อ i นอยกวาหรือเทากับ 10 

    { 

       printf("%d\t",i);     //คําสั่งที่วนซ้ํา 

       if (i%10==0) printf("\n");  //ถาคา i หารดวย 10 ลงตัวใหตัดขึ้นบรรทัดใหม 

       i++;   //เพิ่มคา i ขึ้นอีก 1 

    }       

    getch(); 

} 
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แบบสังเกตพฤตกิรรมการทํางานรายบุคคล 
 

คําชี้แจง  ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียน แลวทาํเครื่องหมาย   

ลงในชองทีต่รงกับระดบัคะแนน 

ความมีวินัย 

ความมีน้ําใจ

เอื้อเฟอ

เสียสละ 

การรับฟง

ความคิดเห็น 

การแสดง

ความคิดเห็น 

การตรง 

ตอเวลา 
เลข 

ที ่
ชื่อ-สกุลของผูรับการประเมิน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

รวม 

20 

คะแนน 

1 ชาคริส  คํามะสอน                      

2 ชิติสรรค  เนินทอง                      

3 อนุชา  ชลเทพ                      

4 อภิชาติ  แสนชูปา                      

5 ณัฏฐา  พละส ุ                      

6 ปาริจฉัตต  แสนประกอบ                      

7 ภัสสุดา  พื้นแสน                      

8 กิตติยา  สดุบนิด                      

9 ปาริฉัตร  อรณุโชต ิ                      

10 ภูริชญา  สิงหชา                      

11 ศิวริญ  สินธิทา                      

12 กฤตยา  สุธาวา                      

13 นภัสสร  วิชัด                      

14 นิรชา  พิมพมหา                      

15 พรรษมน  แสนวงษ                      

16 พิมพชนก  อินโทโล                      

17 ภัทิรา  มะลาศร ี                      

18 วสุทิณี  ใจสูศึก                      

19 ศุภิสรา  จันศิร ิ                      

20 อรอนงค  สอสุดใจ                      

21 กรรณิกา  จาหนองหวา                      

22 กษมา  วองไว                      

23 กิติวรรณ  อุดม                      

24 ชริญพร  อุธรดัน                      

25 ณัฐธิดา  นวลนุกลู                      

26 พลอยรุง  แกวศรีใส                      

27 ภาพิมล  นามไพร                      
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ความมีวินัย 

ความมีน้ําใจ

เอื้อเฟอ

เสียสละ 

การรับฟง

ความคิดเห็น 

การแสดง

ความคิดเห็น 

การตรง 

ตอเวลา 
เลข 

ที ่
ชื่อ-สกุลของผูรับการประเมิน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

รวม 

20 

คะแนน 

28 รติมา  จันทะอุมเมา                      

29 สุทธิรักษ  เพชรด ี                      

30 สุทธิรัตน  เฉลิมแสน                      

31 จุฑารัตน  งามดังนาค                      

32 ปฐมพร  ระกิต ิ                      

33 มัณฑนา  วิจิตขะจ ี                      

34 ศิริสกลุ  ศรีกลาง                      

35 อัจฉรา  วโรรส                      

36 ศักดิธัช  โทหา                      

37 จิรวัตร  เจริญนนท                      

38 ฐานันดร  เดชไพรขลา                      

39 ธวัชชัย  ชมภูวิเศษ                      

40 ธีรโรจน  สิงหธรี                      

41 สุรสิทธิ์  สุดเนตร                      

42 อัครพล  ค้ําชู                      

43 กัญญาณัฐ  คณะคาย                      

44 สิรินารถ  นอมระว ี                      

45 ชนิษฎา  ตรีพงษ                      

46 ณัฐมล  ศิริวาลย                      

47 นิภาพร  พิมพสินธุ                      

48 วรัญญา  ขาวสะอาด                      

49 วิภาดา  วินทะไชย                      

50 พินชนก  สมภักด ี                      

51 กาญจนชนิษฐา  พลหงษ                      

52 กาญจนา  ดวงภักด ี                      

53 มินตรา  หงษมาลา                      

54 ศศิกาญจน  บวรโมทย                      

55 สุพิชญา    ขันแข็ง                      

56 จิรวรรธ    ชินออน                      

57 ฉัตรสดุา    อุดมกานตง                      

58 ภูริชญา    ภูมิเศษ                      
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ความมีวินัย 

ความมีน้ําใจ

เอื้อเฟอ

เสียสละ 

การรับฟง

ความคิดเห็น 

การแสดง

ความคิดเห็น 

การตรง 

ตอเวลา 
เลข 

ที ่
ชื่อ-สกุลของผูรับการประเมิน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

รวม 

20 

คะแนน 

59 พัชรินทร    ดํารงคชัย                      

60 กัญญาณัฐ    เสมียนพิมพ                      

61 จรรยา    คูเมือง                      

62 ชลิตา    บุบผาเดช                      

63 ชุลิตา    ชอบบุญ                      

64 นุสบา    สวนงาม                      

65 พรทิวา    ลักษณะงาม                      

66 พิรญาณ    พลสวาง                      

67 สุนัทดา    วงษคํา                      

68 สุภาวัจน    วโรทัยทศวร                      
 

 

ลงชื่อ...............................................ผูประเมิน 

.........../........................./............... 

เกณฑการใหคะแนน 
  ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสม่ําเสมอ ได  4  คะแนน 

  ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง   ได  3  คะแนน 

  ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้   ได  2  คะแนน 

  ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมนอยครั้ง   ได  1  คะแนน 
 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 

18 – 20 

14 - 17 

10 - 13 

ต่ํากวา 10 

ดีมาก 

ดี 

พอใช 

ปรับปรุง 



 124 

แบบประเมินแบบฝกเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องตน 

หนวยการเรียนรูที่ 3 คําสั่งควบคุมการทํางานในภาษาซี 

เรื่อง การวนซ้ําโดยใชคําสั่ง while 
 

รายการประเมิน 

การวางแผน

ออกแบบอยางมี

ระบบ 

(ขอละ 4 คะแนน) 

ความถูกตอง

สมบูรณของ

โปรแกรม 

(ขอละ 4 คะแนน) 

วิธีการ 

ที่นํามาใช 

ในการแกปญหา 

(ขอละ 4 คะแนน) 

เลข 

ที ่

ชื่อ-สกุล 

ของผูรับการประเมิน 
ขอ

ที ่
1 

ขอ
ที ่

2 

ขอ
ที่ 

3 

ขอ
ที่ 

4 

ขอ
ที ่

1 

ขอ
ที ่

2 

ขอ
ที่ 

3 

ขอ
ที่ 

4 

ขอ
ที ่

1 

ขอ
ที ่

2 

ขอ
ที่ 

3 

ขอ
ที่ 

4 คะ
แน

นร
วม

(4
8 

คะ
แน

น)
 

ผล
กา

รป
ระ

เม
ิน(

ผ/
มผ

) 

1 ชาคริส  คํามะสอน               

2 ชิติสรรค  เนินทอง               

3 อนุชา  ชลเทพ               

4 อภิชาติ  แสนชูปา               

5 ณัฏฐา  พละส ุ               

6 ปาริจฉัตต  แสนประกอบ               

7 ภัสสุดา  พื้นแสน               

8 กิตติยา  สดุบนิด               

9 ปาริฉัตร  อรณุโชต ิ               
10 ภูริชญา  สิงหชา               
11 ศิวริญ  สินธิทา               

12 กฤตยา  สุธาวา               

13 นภัสสร  วิชัด               

14 นิรชา  พิมพมหา               

15 พรรษมน  แสนวงษ               

16 พิมพชนก  อินโทโล               

17 ภัทิรา  มะลาศร ี               

18 วสุทิณี  ใจสูศึก               

19 ศุภิสรา  จันศิร ิ               

20 อรอนงค  สอสุดใจ               

21 กรรณิกา  จาหนองหวา               

22 กษมา  วองไว               
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รายการประเมิน 

การวางแผน

ออกแบบอยางมี

ระบบ 

(ขอละ 4 คะแนน) 

ความถูกตอง

สมบูรณของ

โปรแกรม 

(ขอละ 4 คะแนน) 

วิธีการ 

ที่นํามาใช 

ในการแกปญหา 

(ขอละ 4 คะแนน) 

เลข 

ที ่

ชื่อ-สกุล 

ของผูรับการประเมิน 

ขอ
ที ่

1 

ขอ
ที ่

2 

ขอ
ที่ 

3 

ขอ
ที่ 

4 

ขอ
ที ่

1 

ขอ
ที ่

2 

ขอ
ที่ 

3 

ขอ
ที่ 

4 

ขอ
ที ่

1 

ขอ
ที ่

2 

ขอ
ที่ 

3 

ขอ
ที่ 

4 คะ
แน

นร
วม

(4
8 

คะ
แน

น)
 

ผล
กา

รป
ระ

เม
ิน(

ผ/
มผ

) 

23 กิติวรรณ  อุดม               

24 ชริญพร  อุธรดัน               

25 ณัฐธิดา  นวลนุกลู               

26 พลอยรุง  แกวศรีใส               

27 ภาพิมล  นามไพร               

28 รติมา  จันทะอุมเมา               

29 สุทธิรักษ  เพชรด ี               

30 สุทธิรัตน  เฉลิมแสน               

31 จุฑารัตน  งามดังนาค               

32 ปฐมพร  ระกิต ิ               

33 มัณฑนา  วิจิตขะจ ี               

34 ศิริสกลุ  ศรีกลาง               

35 อัจฉรา  วโรรส               
36 ศักดิธัช  โทหา               
37 จิรวัตร  เจริญนนท               

38 ฐานันดร  เดชไพรขลา               

39 ธวัชชัย  ชมภูวิเศษ               

40 ธีรโรจน  สิงหธรี               

41 สุรสิทธิ์  สุดเนตร               

42 อัครพล  ค้ําชู               

43 กัญญาณัฐ  คณะคาย               

44 สิรินารถ  นอมระว ี               

45 ชนิษฎา  ตรีพงษ               

46 ณัฐมล  ศิริวาลย               

47 นิภาพร  พิมพสินธุ               

48 วรัญญา  ขาวสะอาด               
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รายการประเมิน 

การวางแผน

ออกแบบอยางมี

ระบบ 

(ขอละ 4 คะแนน) 

ความถูกตอง

สมบูรณของ

โปรแกรม 

(ขอละ 4 คะแนน) 

วิธีการ 

ที่นํามาใช 

ในการแกปญหา 

(ขอละ 4 คะแนน) 

เลข 

ที ่

ชื่อ-สกุล 

ของผูรับการประเมิน 

ขอ
ที ่

1 

ขอ
ที ่

2 

ขอ
ที่ 

3 

ขอ
ที่ 

4 

ขอ
ที ่

1 

ขอ
ที ่

2 

ขอ
ที่ 

3 

ขอ
ที่ 

4 

ขอ
ที ่

1 

ขอ
ที ่

2 

ขอ
ที่ 

3 

ขอ
ที่ 

4 คะ
แน

นร
วม

(4
8 

คะ
แน

น)
 

ผล
กา

รป
ระ

เม
ิน(

ผ/
มผ

) 

49 วิภาดา  วินทะไชย               

50 พินชนก  สมภักด ี               

51 กาญจนชนิษฐา  พลหงษ               

52 กาญจนา  ดวงภักด ี               

53 มินตรา  หงษมาลา               

54 ศศิกาญจน  บวรโมทย               

55 สุพิชญา    ขันแข็ง               

56 จิรวรรธ    ชินออน               

57 ฉัตรสดุา    อุดมกานตง               

58 ภูริชญา    ภูมิเศษ               

59 พัชรินทร    ดํารงคชัย               

60 กัญญาณัฐ    เสมียนพิมพ               

61 จรรยา    คูเมือง               
62 ชลิตา    บุบผาเดช               
63 ชุลิตา    ชอบบุญ               

64 นุสบา    สวนงาม               

65 พรทิวา    ลักษณะงาม               

66 พิรญาณ    พลสวาง               

67 สุนัทดา    วงษคํา               

68 สุภาวัจน    วโรทัยทศวร               

 

ลงชื่อ ............................................. ผูประเมิน 

     (นายไชยรัตน  เอี่ยมแบน) 

.........../........................./............... 
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เกณฑการประเมินแบบฝกเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องตน 

หนวยการเรียนรูที่ 3 คําสั่งควบคุมการทํางานในภาษาซี 

เรื่อง การวนซ้ําโดยใชคําสั่ง while 

ระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 
รายการประเมิน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช (2) ปรับปรุง (1) 

1. การวางแผน

ออกแบบอยางมี

ระบบ 

มีการแสดงวิธีการ

แกปญหาในลักษณะ

ผังงาน หรือ

คําอธิบายอยางยอ 

เพื่อใหเขาใจแนว

ทางการวิเคราะห 

ปญหา ซึ่งสามารถ

นําไปใชในการเขียน

รหัสคําสั่งได 

มีการแสดงวิธีการ

แกปญหาในลักษณะ

ผังงาน หรือ

คําอธิบายอยางยอ 

เพื่อใหเขาใจแนว

ทางการวิเคราะห 

ปญหา 

มีการแสดงวิธีการ

แกปญหาในลักษณะ

ผังงาน หรือคําอธิบาย

อยางยอ  

 

ไมมีมีการแสดงวิธีการ

แกปญหาในลักษณะ 

ผังงาน หรือคําอธิบาย

อยางยอ  

2.ความถูกตอง

สมบูรณของ

โปรแกรมตาม

โจทยที่กําหนด 

โปรแกรมทํางานได

อยางถูกตองสมบูรณ 

ตามที่โจทยกําหนด 

และไมมีขอผิดพลาด 

โปรแกรมทํางานได

อยางถูกตอง ตามที ่

โจทยกําหนด และมี

ขอผิดพลาดเล็กนอย 

โปรแกรมสามารถ

ทํางานได แตผลลัพธมี

ขอผิดพลาด 

โปรแกรมไมสามารถ

ทํางานได เนื่องจาก

คําสั่งไมถูกตอง 

3. วิธีการที่

นํามาใชในการ

แกปญหา   

มีเทคนิคในการ

แกปญหาในการ

ทํางานของโปรแกรม 

อยางมีประสิทธิภาพ 

และเลือกใชคําสั่ง 

ฟงกชัน ไดอยางถูกตอง

และเหมาะสมกับโจทย

ปญหา 

มีเทคนิคในการ

แกปญหาในการ

ทํางานของโปรแกรม 

อยางมีประสทิธ-ิ 

ภาพ และเลือกใชคําสัง่ 

ฟงกชันไดอยางถูกตอง 

มีเทคนิคในการ

แกปญหาในการ

ทํางานของโปรแกรม 

และเลือกใชคําสั่ง 

ฟงกชันไดอยางถูกตอง 

มีเทคนิคในการ

แกปญหาในการ

ทํางานของโปรแกรม 

และเลือกใชคําสั่ง 

ฟงกชันไมเหมาะสม 

 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ ผลการประเมิน 

41-48 (4) ดีมาก 

33-40 (3) ดี 

24-32 (2) พอใช 

ผาน 

ต่ํากวา 24 (1) ปรับปรุง ไมผาน 
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บันทึกผลหลงัการจัดการเรียนรู 
 

1. ผลการเรียนรู 

  นักเรียนที่ผานตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู   จํานวน____คน คิดเปนรอยละ_______ 

  นักเรียนที่ไมผานตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู  จํานวน____คน คิดเปนรอยละ_______ 
 

2. สรุปผลจากการประเมินภาระงาน/ชิ้นงาน/หลักฐานการเรียนรู(รวบยอด) 

ระดับคุณภาพดีมาก  จํานวน________คน คิดเปนรอยละ________ 

ระดับคุณภาพดี   จํานวน________คน คิดเปนรอยละ________ 

ระดับคุณภาพพอใช  จํานวน________คน คิดเปนรอยละ________ 

ระดับคุณภาพปรับปรุง จํานวน________คน คิดเปนรอยละ________ 

  สาเหตุที่ไมผาน __________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  แนวทางในการแกปญหา____________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ไดแก____________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  แนวทางในการพัฒนา/สงเสริม________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 
 

3. ปญหาอุปสรรค 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

4. แนวทางการแกไข 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

ลงชื่อ ……..…………………………………. ผูสอน 

     ( นายไชยรัตน  เอี่ยมแบน ) 

  ตําแหนง ครู  วิทยฐานะ ชํานาญการ         

 ......../..................../........... 
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ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

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

                          ( นางเสาวลักษณ  กลางคาร ) 

             หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของรองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

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

                            ( นายสุวพงษ  คามวัลย ) 

                      รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูบริหารโรงเรียน 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

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

                             ( นายกัมพล  พื้นแสน ) 

                  ผูอํานวยการโรงเรียนสตรีศึกษา 
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