เล่มที่ 1 เรื่อง เริ่มต้นภาษาซี

คานา
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซี จัดทาขึ้นเพื่อใช้ เป็นสื่อประกอบ
การเรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า และเรียนรู้ ก่อให้เกิด ความรู้ ทักษะ
การเขี ย นโปรแกรม ในรายวิ ช า การเขี ย นโปรแกรมเบื้ อ งต้ น รหั ส วิ ช า ง30208 ระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยจัดทาทั้งหมด 6 เล่ม ดังนี้
เล่มที่ 1 เริ่มต้นภาษาซี
เล่มที่ 2 ขั้นตอนการทางานของอัลกอริทึม
เล่มที่ 3 ชนิดข้อมูลและตัวดาเนินการ
เล่มที่ 4 การรับและแสดงผลข้อมูล
เล่มที่ 5 คาสั่งควบคุมเงื่อนไข
เล่มที่ 6 การทางานเป็นรอบ
ทั้งนี้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เป็นการกระตุ้น
ให้นักเรียนเกิดแนวคิดและเข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมภาษาซี ตลอดจนมีทัศนคติ ที่ดีต่อการเรียน
วิ ช าการเขี ย นโปรแกรมเบื้ อ งต้ น เอกสารประกอบการเรี ย น เรื่ อ ง การเขี ย นโปรแกรมภาษาซี
ในแต่ละเล่มจะประกอบด้วย แบบทดสอบ ก่อนเรียน-หลังเรียน ใบความรู้ และแบบฝึกหัด ให้นักเรียน
ได้ค้นคว้าและลงมือปฏิบัติ จนเกิดความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี
ขอขอบพระคุณ ผู้อานวยการโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ คณะครู นักเรียน โรงเรียนตากฟ้า
วิชาประสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาให้คาแนะนา ช่วยเหลือ ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
เอกสารประกอบการเรียน ทั้ง 6 เล่มนี้ จนสาเรจลุล่วงไปได้ด้วยดี
ผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารประกอบการเรียนนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ครูผู้สอน
และผู้ที่สนใจที่จะเริ่มต้นการเขียนโปรแกรมภาษาซี
ธนภรณ์ ศรีลา
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สารบั
ญญ
สารบั
คานา
สารบัญ
สารบัญภาพ
คาชี้แจงสาหรับครู
คาชี้แจงสาหรับนักเรียน
สาระสาคัญ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบทดสอบก่อนเรียน
ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม
แบบฝึกหัดที่ 1.1 เรื่อง ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม
ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง ประวัติภาษาซี
แบบฝึกหัดที่ 1.2 เรื่อง ประวัติภาษาซี
ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง โครงสร้างโปรแกรมภาษาซี
แบบฝึกหัดที่ 1.3 เรื่อง โครงสร้างโปรแกรมภาษาซี
ใบความรูท้ ี่ 4 เรื่อง การติดตั้งโปรแกรม Dev c
ใบงานที่ 1.1 เรื่อง การติดตั้งโปรแกรม Dev c
ใบความรูท้ ี่ 5 เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Dev c
ใบงานที่ 1.2 เรื่อง การติดตั้งโปรแกรม Dev c
แบบทดสอบหลังเรียน
ภาคผนวก
กระดาษคาตอบ
เฉลยแบบทดสอบ
เฉลยแบบฝึกหัดที่ 1.1
เฉลยแบบฝึกหัดที่ 1.2
เฉลยแบบฝึกหัดที่ 1.3
บรรณานุกรม
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สารบั
สารบัญญภาพ
ภาพ
ภาพที่ 1.1 แสดงขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม
ภาพที่ 1.2 แสดงตัวอย่างการเขียนโปรแกรมภาษาซี
ภาพที่ 1.3 แสดงขั้นตอนการทางานของอินเทอร์พรีเตอร์
ภาพที่ 1.4 แสดงขั้นตอนการทางานของคอมไพเลอร์
ภาพที่ 1.5 แสดงหน้าต่างไฟล์ที่ใช้ในการติดตั้งโปรแกรม Dev c
ภาพที่ 1.6 แสดงหน้าต่างการเลือกภาษาในการติดตั้ง
ภาพที่ 1.7 แสดงหน้าต่างเงื่อนไขการใช้งานโปรแกรม
ภาพที่ 1.8 แสดงหน้าต่างการติดตั้งส่วนเสริมต่างๆของโปรแกรม
ภาพที่ 1.9 แสดงหน้าต่างการเลือกตาแหน่งแฟ้มเพื่อการติดตั้ง
ภาพที่ 1.10 แสดงหน้าต่างความคืบหน้าของการติดตั้งโปรแกรม
ภาพที่ 1.11 แสดงหน้าต่างสิ้นสุดการติดตั้งโปรแกรม
ภาพที่ 1.12 แสดงหน้าต่างการเลือกภาษาในการใช้งานเริ่มต้น
ภาพที่ 1.13 แสดงหน้าต่างการกาหนดคุณสมบัติของแบบอักษร สี และไอคอน
ภาพที่ 1.14 แสดงหน้าต่างแจ้งการกาหนดค่าต่างๆของโปรแกรมเสรจ
ภาพที่ 1.15 แสดงหน้าต่างโปรแกรม Dev-c ++ 5.11
ภาพที่ 1.16 แสดงหน้าต่างการเรียกใช้โปรแกรม Dev-c ++
ภาพที่ 1.17 แสดงหน้าต่างโปรแกรม Dev-c ++ 5.11
ภาพที่ 1.18 แสดงหน้าต่างส่วนประกอบโปรแกรม Dev-c ++ 5.11
ภาพที่ 1.19 แสดงหน้าต่างเมนู File โปรแกรม Dev-c ++ 5.11
ภาพที่ 1.20 แสดงหน้าต่างเมนู Edit โปรแกรม Dev-c ++ 5.11
ภาพที่ 1.21 แสดงหน้าต่างเมนู Search โปรแกรม Dev-c ++ 5.11
ภาพที่ 1.22 แสดงหน้าต่างเมนู View โปรแกรม Dev-c ++ 5.11
ภาพที่ 1.23 แสดงหน้าต่างเมนู Project โปรแกรม Dev-c ++ 5.11
ภาพที่ 1.24 แสดงหน้าต่างเมนู Execute โปรแกรม Dev-c ++ 5.11
ภาพที่ 1.25 แสดงหน้าต่างเมนู tools โปรแกรม Dev-c ++ 5.11
ภาพที่ 1.26 แสดงหน้าต่างเมนู ASyle โปรแกรม Dev-c ++ 5.11
ภาพที่ 1.27 แสดงหน้าต่างเมนู Window โปรแกรม Dev-c ++ 5.11
ภาพที่ 1.28 แสดงหน้าต่างเมนู Help โปรแกรม Dev-c ++ 5.11
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คาชี้แจงสาหรับครู
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซี รายวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
รหัสวิชา ง30208 เล่มที่ 1 เรื่อง “เริ่มต้นภาษาซี” เล่มนี้ ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 42 มีขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้
1. ครูแจกเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซี เล่มที่ 1 เรื่อง “เริ่มต้น
ภาษาซี” ให้แก่นักเรียน
2. ครูชี้แจงการใช้เอกสารประกอบการเรียนให้นักเรียนทราบก่อนลงมือปฏิบัติ
3. ครูให้นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อดูความรู้พื้นฐานของนักเรียน
4. ครูให้นักเรียนศึกษาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซี เล่มที่ 1
เรื่อง “เริ่มต้นภาษาซี” ปฏิบัติตามใบความรู้ ใบงาน และแบบฝึกหัด
5. ครูให้นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อดูว่านักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจมากขึ้น
เพียงใด
6. ครูสังเกตพฤติกรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และบันทึกผล
7. ครูตรวจและบันทึกผลการทางานของนักเรียนลงในแบบเกบคะแนน
8. ครูแจ้งคะแนนให้นักเรียนทราบ ให้คาแนะนาเพิ่มเติม และรับฟังข้อเสนอแนะจากนักเรียน
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คาชี้แจงสาหรับนักเรียน
คาชี้แจงสาหรับนักเรียน
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซี รายวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
รหัสวิชา ง30208 เล่มที่ 1 เรื่อง “เริ่มต้นภาษาซี” เล่มนี้ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 42 มีขั้นตอนในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนดังนี้
1. นักเรียนฟังคาชี้แจงการใช้เอกสารประกอบการเรียนจากครูให้เข้าใจ
2. นักเรียนรับเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซี เล่มที่ 1 เรื่อง
“เริ่มต้นภาษาซี”
3. นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อประเมินความรู้พื้นฐานของตนเอง
4. นักเรียนศึกษาเอกสารประกอบการเรียน การเขียนโปรแกรมภาษาซี เล่มที่ 1 เรื่อง “เริ่มต้น
ภาษาซี” ปฏิบัติตามใบความรู้ ใบงาน และแบบฝึกหัด ตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้าย
5. เมื่อพบคาชี้แจงหรือคาถามในแต่ละเล่มของเอกสารประกอบการเรียน ให้นักเรียนอ่านและ
ทากิจกรรมที่กาหนดให้ให้ครบถ้วน
6. ส่งผลการทากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ครูตรวจและบันทึกผล
7. เมื่อทาแบบฝึกหัดเสรจเรียบร้อยแล้ว ให้เกบอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย
8. เมื่อนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ครบทุกใบความรู้แล้ว ให้นักเรียนทาแบบทดสอบหลัง
เรียนเพื่อประเมินผลการเรียนรู้
9. นักเรียนรับฟังผลการทาแบบทดสอบ และข้อเสนอแนะจากครู
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