
 

 
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซี 

เล่มท่ี 1 เรื่อง เริ่มต้นภาษาซี 

 

 

เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซี จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นสื่อประกอบ 
การเรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า และเรียนรู้ ก่อให้เกิด ความรู้ ทักษะ
การเขียนโปรแกรม ในรายวิชา  การเขียนโปรแกรมเบื้ องต้น  รหัสวิชา  ง30208  ระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยจัดท าทั้งหมด 6 เล่ม ดังนี้  

เล่มที่ 1  เริ่มต้นภาษาซี 
เล่มที่ 2  ขั้นตอนการท างานของอัลกอริทึม 
เล่มที่ 3  ชนิดข้อมูลและตัวด าเนินการ   
เล่มที่ 4  การรับและแสดงผลข้อมูล  
เล่มที่ 5  ค าสั่งควบคุมเงื่อนไข 
เล่มที่ 6  การท างานเป็นรอบ  
 
ทั้งนี้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  เป็นการกระตุ้น 

ให้นักเรียนเกิดแนวคิดและเข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมภาษาซี  ตลอดจนมีทัศนคติ ที่ดีต่อการเรียน
วิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น  เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซี  
ในแต่ละเล่มจะประกอบด้วย แบบทดสอบ ก่อนเรียน-หลังเรียน ใบความรู้ และแบบฝึกหัด ให้นักเรียน 
ไดค้้นคว้าและลงมือปฏิบัติ จนเกิดความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซ ี

ขอขอบพระคุณ ผู้อ านวยการโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ คณะครู นักเรียน โรงเรียนตากฟ้า
วิชาประสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
เอกสารประกอบการเรียน ทั้ง 6 เล่มนี้ จนส าเร จลุล่วงไปได้ด้วยดี  

ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารประกอบการเรียนนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ครูผู้สอน 
และผู้ที่สนใจที่จะเริ่มต้นการเขียนโปรแกรมภาษาซ ี 
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ภาพที่ 1.3 แสดงขั้นตอนการท างานของอินเทอร์พรีเตอร์ 16 
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ภาพที่ 1.12 แสดงหน้าต่างการเลือกภาษาในการใช้งานเริ่มต้น 22 
ภาพที่ 1.13 แสดงหน้าต่างการก าหนดคุณสมบัติของแบบอักษร สี และไอคอน 23 
ภาพที่ 1.14 แสดงหน้าต่างแจ้งการก าหนดค่าต่างๆของโปรแกรมเสร จ 23 
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เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซี รายวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 

รหัสวิชา ง30208 เล่มที่ 1 เรื่อง “เริ่มต้นภาษาซี” เล่มนี้   ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 42 มีข้ันตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้ 

 1.  ครูแจกเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซี เล่มที่ 1 เรื่อง “เริ่มต้น

ภาษาซ”ี ให้แก่นักเรียน 

 2.  ครูชี้แจงการใช้เอกสารประกอบการเรียนให้นักเรียนทราบก่อนลงมือปฏิบัติ 

 3.  ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน เพ่ือดูความรู้พ้ืนฐานของนักเรียน 

 4.  ครูให้นักเรียนศึกษาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซี เล่มที่ 1 

เรื่อง “เริ่มต้นภาษาซี” ปฏิบัติตามใบความรู้ ใบงาน และแบบฝึกหัด 

 5.  ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน เพ่ือดูว่านักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจมากข้ึน

เพียงใด 

 6.  ครูสังเกตพฤติกรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และบันทึกผล 

 7.  ครูตรวจและบันทึกผลการท างานของนักเรียนลงในแบบเก บคะแนน 

 8.  ครูแจ้งคะแนนให้นักเรียนทราบ ให้ค าแนะน าเพ่ิมเติม และรับฟังข้อเสนอแนะจากนักเรียน 
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ค าชี้แจงส าหรับนักเรียน 

เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซี รายวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 

รหัสวิชา ง30208 เล่มที่ 1 เรื่อง “เริ่มต้นภาษาซี” เล่มนี้ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 42 มีข้ันตอนในการจัดกิจกรรม   การเรียนการสอนดังนี้ 

 1.  นักเรียนฟังค าชี้แจงการใช้เอกสารประกอบการเรียนจากครูให้เข้าใจ 

 2.  นักเรียนรับเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซี เล่มที่ 1 เรื่อง 

“เริ่มต้นภาษาซี”  

 3.  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อประเมินความรู้พ้ืนฐานของตนเอง 

 4.  นักเรียนศึกษาเอกสารประกอบการเรียน การเขียนโปรแกรมภาษาซี เล่มที่ 1 เรื่อง “เริ่มต้น

ภาษาซ”ี ปฏิบัติตามใบความรู้ ใบงาน และแบบฝึกหัด ตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้าย 

 5.  เมื่อพบค าชี้แจงหรือค าถามในแต่ละเล่มของเอกสารประกอบการเรียน ให้นักเรียนอ่านและ

ท ากิจกรรมที่ก าหนดให้ให้ครบถ้วน 

 6.  ส่งผลการท ากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ครูตรวจและบันทึกผล 

 7.  เมื่อท าแบบฝึกหัดเสร จเรียบร้อยแล้ว ให้เก บอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย 

 8.  เมื่อนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ครบทุกใบความรู้แล้ว ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลัง

เรียนเพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ 

 9.  นักเรียนรับฟังผลการท าแบบทดสอบ และข้อเสนอแนะจากครู 

ค าชี้แจงส าหรับนักเรียน 

จ 


