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หน่วย
ที่ 

ช่ือหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระส าคญั 
เวลา
เรียน 

(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

1 ความรู้เบ้ืองตน้
เก่ียวกบัภาษาซี 

อธิบายประวติัความ
เป็นมา ลกัษณะการ
ท างานภาษาซี และท า
การติดตั้งโปรแกรม
เพื่อการใชง้านต่อไป 

ศึกษาประวติัความเป็นมา ลกัษณะ
การท างานภาษาซี และท าการติดตั้ง
โปรแกรมเพื่อการใชง้าน 

2 2 

2 ขอ้มูลกบัการ
เขียน
โปรแกรม 

อธิบายขอ้มูลเก่ียวกบั
การเขียนโปรแกรม 
และการก าหนดชนิด
ขอ้มูลใหก้บัตวัแปรใน
ภาษาซีเหมาะสม 

ความส าคญัของขอ้มูลเก่ียวกบัการ
เขียนโปรแกรม และการก าหนดชนิด
ขอ้มูลใหก้บัตวัแปรในภาษาซีได้
อยา่งถูกตอ้ง 

2 7 

3 นิพจน์ และตวั
ด าเนินการ 

มีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัตวัด าเนินการ
และตวัถูกด าเนินการ 
นิพจน์ เคร่ืองหมาย
ทางคณิตศาสตร์ และ
การเปล่ียนชนิดขอ้มูล
ในภาษาซีเพื่อการ
เขียนโปรแกรมได ้

การก าหนดตวัด าเนินการและตวัถูก
ด าเนินการ นิพจน์ เคร่ืองหมายทาง
คณิตศาสตร์ และการเปล่ียนชนิด
ขอ้มูลในภาษาซีเพื่อการเขียน
โปรแกรมมีความส าคญัอยา่งยิง่ใน
การเขียนโปรแกรมเพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์
ตามท่ีตอ้งการ  

4 7 

4 การรับและ
แสดงผลขอ้มูล 

สร้างโปรแกรมท่ีมี
ขั้นตอนการรับและ
แสดงผลขอ้มูลได้
อยา่งถูกตอ้ง 

ในการประมวลผลขอ้มูลประกอบดว้ย
การน าเขา้ การประมวลผล การแสดง
ผลลพัธ์ ดงันั้น จ  าเป็นตอ้งมีความรู้
ความเขา้ใจในการใชค้  าสัง่ รับและ
แสดงผลขอ้มูลในภาษาซี เพื่อใหเ้ลือก
ใชไ้ดต้ามความตอ้งการและความ
เหมาะสมกบังานการเขียนโปรแกรม 

4 7 
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5 ค าสัง่ควบคุม
การท างาน 

เลือกใชชุ้ดค าสัง่
ควบคุมเง่ือนไขในการ
ท างาน การท างานเป็น
วนรอบ และค าสัง่
ประกอบการควบคุม
ทิศทางไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสม 

การใชค้  าสัง่ควบคุมเง่ือนไข การ
ท างานเป็นรอบ และค าสัง่ประกอบ 
การควบคุมทิศทาง เป็นขั้นตอนท่ี
จ  าเป็นในการท างานซ ้า ๆ อยา่งมี
นยัส าคญัทางตรรกศาสตร์ จึงจ  าเป็น 
ตอ้งเลือกใชก้ระบวนการตรวจสอบ
การท างานท าซ ้าท่ีเหมาะสมและได ้
ผลลพัธต์ามท่ีตอ้งการ 

6 7 

 สอบกลางภาค 1 20 

6 ตวัแปรอาร์เรย ์ เลือกใชต้วัแปรอาร์เรย์
ในการเขียนโปรแกรม
และประยกุต ์ใชง้าน
ฟังกช์นัเพื่อจดัการ
ขอ้ความหรือสตริงได้
อยา่งถูกตอ้งและ
เหมาะสม 

อาร์เรยห์รือตวัแปรชุด เป็นตวัแปร
ประเภทหน่ึงท่ีเหมาะกบัการน าไปใช้
เพื่อประมวลผลกลุ่มชุดขอ้มูล
เดียวกนั และการประกาศใชต้วัแปร
ชุดท่ีมีช่ือเรียกแตกต่างกนัเป็นเร่ืองท่ี
ยุง่ยาก ดงันั้น จึงมีแนวทางแกไ้ข
เพื่อใหเ้ราสามารถอา้งอิงตวัแปร เพื่อ
น ามาใชง้านไดง่้ายข้ึน ท่ีเรียกว่าตวั
แปรชนิดอาร์เรย ์
 

8 10 

7 ตวัแปรพอยต์
เตอร์ 

สามารถน าตวัแปร
ชนิดพอยน์เตอร์มา
ประยกุตใ์ชใ้นงาน
เขียนโปรแกรมได ้

 การใชต้วัแปรแบบพอยน์เตอร์ช้ีไป
ยงัต าแหน่งหน่วยความจ านั้น จะใช้
กบัการเขียนอ่านขอ้มูลเป็นจ านวน
มาก อาร์เรยข์นาดใหญ่ หรือการ
ท างานกบัไฟล ์ซ่ึงจะมีความเร็วมาก
ในการเขา้ถึงขอ้มูล 
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8 โมดูล
โปรแกรม 

ออกแบบโปรแกรม
แบบโมดูลในรูปแบบ
ของฟังกช์นัยอ่ย  

หลกัการออกแบบโปรแกรมท่ีดี ควร
ออกแบบโปรแกรมออกเป็นส่วน ๆ 
หรือท่ีเรียกว่า โมดูล เพื่อใหแ้ต่ละ
โมดูลท างานเฉพาะส่วนนั้นๆ ซ่ึงส่ิง
เหล่าน้ีจะช่วยลดความซบัซอ้นของ
โปรแกรมลงได ้อีกทั้งยงัช่วยใหก้าร
ตรวจสอบ และแกไ้ขโปรแกรมท าได้
ง่ายข้ึน  

6 10 

9 ตวัแปรชนิด
โครงสร้าง 

สามารถก าหนดตวั
แปรในรูปแบบ
โครงสร้างเพื่อการ
เขียนโปรแกรมได้
อยา่งถูกตอ้ง 

ถา้ตอ้งการประกาศตวัแปรท่ีเก็บ
ขอ้มูลในลกัษณะเป็นกลุ่ม โดยท่ี
ขอ้มูลในกลุ่มนั้นเป็นขอ้มูลต่าง
ประเภทกนัจะตอ้งสร้างตวัแปร
ประเภทโครงสร้าง ถา้หากผูเ้ขียน
โปรแกรมเขา้ใจการท างานและการ
ใชง้านตวัแปรประเภทโครงสร้างน้ี
จะท าใหโ้ปรแกรมท่ีเขียนข้ึน
สามารถเก็บขอ้มูลเป็นแบบเรคคอร์ด
ไดอี้กดว้ย 

  

10 การจดัการไฟล ์ ออกแบบโปรแกรม
แบบโครงสร้างและ
สามารถบนัทึกขอ้มูล
และอ่านขอ้มูลจาก
เท็กซไ์ฟลไ์ดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งเหมาะสม 

ขอ้มูลโครงสร้างมีรูปแบบการจดัเก็บ
ขอ้มูลเหมือนกบัระเบียนและเรค 
คอร์ด ท่ีแต่ละฟิลดภ์ายในเรคคอร์ด
นั้น สามารถมีชนิดขอ้มูลแตกต่าง 
กนัไป 

6 10 

 สอบปลายภาค 1 20 
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