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บทที่ 1 การเตรียมพร้อมของครูผู้สอน 

 
  ครูผู้สอนจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรเตรียมวัสดุอุปกรณห์รอืแหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ ทีจ่ ำเป็นและที่
เกีย่วขอ้งกบับทเรียนบนเว็บโดยสำมำรถด ำเนินกำรได้ 2 ลักษณะดังนี้ 

1. กรณหีอ้งเรียนสำมำรถเข้ำถงึระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตได้ ครูสำมำรถเข้ำสู่บทเรียนได้ 
โดยตรง คอืเข้ำสู่เว็บไซต์ http://www.c.polgrit.com/ เพ่ือจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

2. กรณีห้องเรียนไม่สำมำรถเข้ำถึงระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตได้ ครูผู้สอนสำมำรถใช้แผ่นซีดี 
(Offline Website) ของบทเรียนบนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตที่เตรียมไว้ใช้ในลักษณะ Offline โดยให้
คัดลอกบทเรียนบนเว็บเก็บไว้ที่คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของนักเรียนหรือมีกำรแชร์ (Share) บทเรียนบน
เว็บให้นักเรียนเข้ำถึงได้แล้วจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ แต่ทั้งนี้จะไม่สำมำรถใช้กระบวนกำร บำงอย่ำงเช่น 
ไมส่ำมำรถตดิต่อครูผู้สอนผ่ำนอเีมล์ และสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจำกแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ขณะที่นักเรียน
ไม่ได้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ 
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บทที่ 2 การเตรียมพร้อมส าหรับนักเรียน 

 
1. เตรียมวัสดุและอุปกรณ์  ดังนี้ 

     1.1 แฟลชไดร์ฟ  หรอืแฮนดี้ไดรฟ์   

     1.2 สมุดบันทึกและอุปกรณ์จัดบันทึก เช่น ปำกกำ ดินสอ 

     1.3 smart phone ที่สำมำรถเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตได้ 

     1.4 รหัสประจ ำตัวนักเรียน  และเบอร์โทรศัพท์ (หำกไม่มีสำมำรถใช้ตัวเลขอ่ืนๆ ก ำหนดแทนได้) 

2. กระบวนการเรียน  นักเรียนต้องเตรียมสิ่งต่อไปนี้ 

     2.1 สมุดบันทึกเนื้อหำสรุป บันทึกกิจกรรม กระดำษทดส ำหรับท ำแบบฝึกหัด 
     2.2 จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของนักเรียน  
3. การติดต่อกบัครูผู้สอน 

     3.1 ในชั้นเรียนนักเรียนสำมำรถติดต่อกบัครูผู้สอนขณะเรียนรู้ได้ตลอดเวลำ  
     3.2 และสำมำรถตดิต่อผ่ำนจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที ่kruaadja@gmail.com 
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บทที่ 3 แนะน าบทเรียนบนเว็บ 

 
  แนะน ำบทเรียนบนเว็บประกอบกำรสอน  วิชำกำรเขียนโปรแกรมภำษำซี  รหัสวิชำ ง30243  
ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 โรงเรียนจ ำปำหลวงวิทยำคม ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต 24  มีรำยละเอียด ดังนี้ 

  1. กำรเข้ำสู่บทเรียนบนเว็บประกอบกำรสอน วิชำกำรเขียนโปรแกรมภำษำซี  รหัสวิชำ         
ง30243  ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 โรงเรียนจ ำปำหลวงวิทยำคม 

       1.1 เปิดเว็บบรำวเซอร์ ตัวอย่ำงเช่น  Microsoft Internet Explorer หรอื Google 
Chrome หรอื Mozilla Firefox เป็นต้น 

 
ภำพที่ 3.1 แสดงเว็บบรำวเซอร์ 

 

   1.2  กรอกที่อยู่เว็บไซต์ (URL)  http://www.c.polgrit.com   ลงในช่อง  address bar   

 

ภำพที่ 3.2 แสดงกำรกรอกเว็บไซต์ในช่อง address bar 

http://www.c.polgrit.com/
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    1.3 เมื่อกรอกท่ีอยู่เว็บไซต์  www.c.polgrit.com เรียบร้อยแล้วจะปรำกฏหน้ำต่ำงหลักของ

บทเรียนบนเว็บ วิชำกำรเขียนโปรแกรมภำษำซี ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5  ดังรูป 

 

ภำพที่ 3.3 แสดงหน้ำต่ำงหลักของบทเรียนบนเว็บ 

  2.  แนะน ำส่วนประกอบของบทเรียนบนเว็บ  วิชำกำรเขียนโปรแกรมภำษำซี  ส ำหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5  

     2.1 ส่วนประกอบของเมนูด้ำนบน 

           1)  หน้ำหลัก   ส ำหรบักลับมำสู่หน้ำหลักของบทเรียนบนเว็บ 

  2)  ค ำอธิบำยรำยวิชำ    ส ำหรับเข้ำดูค ำอธิบำยรำยวิชำและผลกำรเรียนรู้ 

                     3)  ผู้จัดท ำ    ส ำหรับติดต่อผู้จัดท ำ 

     2.2 ส่วนประกอบหน้ำลงทะเบียนเรียน 

 
ภำพที่ 3.4  แสดงส่วนประกอบหน้ำลงทะเบียนเรียน 

http://www.c.polgrit.com/
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     2.4 หน้ำเพจแนะน ำบทเรียน 

 
ภำพที่ 3.5  แสดงหน้ำต่ำงแนะน ำบทเรียน 
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     2.5 หน้ำต่ำงกำรลงทะเบียนเรียน  โดยกำรสมัครสมำชิก 

 

ภำพที่ 3.5  หน้ำต่ำงระบบสมัครสมำชิก 

     2.6 หน้ำต่ำงแสดงค ำอธิบำยรำยวิชำ และผลกำรเรียนรู้ 

 
ภำพที่ 3.6 แสดงหน้ำต่ำงค ำอธิบำยรำยวิชำและผลกำรเรียนรู้ 
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   2.7  หน้ำต่ำงเมนูหลักบทเรียนบทเว็บ  จะแสดงหน่วยกำรเรียนรู้ทั้ง 6 หน่วย  พร้อม

แสดงคะแนนผลกำรเรียนของทุกหน่วยกำรเรียนรู้ 

 

 
ภำพที่ 3.7 ภำพแสดงเมนูหลักบทเรียน 
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     2.8 หน้ำต่ำงแสดงเนื้อหำบทเรียน   เป็นส่วนแสดงรำยละเอียดเนื้อหำบทเรียนให้นักเรียน

ได้ศึกษำ 

 

ภำพที่ 3.8 แสดงส่วนแสดงเนื้อหำบทเรียน 
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     2.9 หน้ำต่ำงแบบทดสอบ  เป็นส่วนกำรท ำแบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน 

 

ภำพที่ 3.9 แสดงหน้ำต่ำงแบบทดสอบ 
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     2.10 หน้ำต่ำงแสดงแบบฝึกทักษะ  เป็นส่วนที่ให้นักเรียนได้ท ำกำรฝึกทักษะหลังจำกได้

ศึกษำบทเรียนแต่ละหน่วยเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 

ภำพที่ 3.10 แสดงหน้ำต่ำงแบบฝึกทักษะ 
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     2.11 หน้ำต่ำงแสดงผู้จัดท ำบทเรียนบนเว็บ   

 

ภำพที่ 3.11  ภำพแสดงหน้ำผู้จัดท ำบทเรียนบนเว็บ 
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บทที่ 4 กระบวนการเรียนรู้ 

 
  กำรศึกษำด้วยบทเรียนบนเว็บวิชำกำรเขียนโปรแกรมภำษำซี รหัสวิชำ ง30243 ส ำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5  โรงเรียนจ ำปำหลวงวิทยำคม  มีข้ันตอนกำรเรียน ดังนี้ 

  1. กำรเข้ำสู่เว็บไซต์บทเรียนบน 

  1.1 เปิดเว็บบรำวเซอร์ เช่น Google Chrome , Microsoft Internet Explorer หรือ 
Mozilla Firefox เป็นต้น 

  1.2 กรอกที่อยู่เว็บไซต์ (URL) http://c.polgrit.com ลงในช่อง Address bar 

 1.3 ปรำกฏหน้ำต่ำงหลักของบทเรียนบนเว็บวิชำกำรเขียนโปรแกรมภำษำซี  ส ำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5  ให้ศึกษำค ำแนะน ำกำรใช้บทเรียน 

 
ภำพที่ 4.1 หน้ำต่ำงหลักของบทเรียนบนเว็บ 
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 2. ลงทะเบียนเรียน  โดยคลิกปุ่ม “สมัครสมำชิก”  ตรงเมนูด้ำนซ้ำยมือ ดังรูป 

 
ภำพที่ 4.2 หน้ำลงทะเบียนเรียน 

 

  จำกนั้นจะพบกับหน้ำต่ำงระบบสมัครสมำชิก  ให้กรอกรหัสประจ ำตัวนักเรียน  ชื่อ-
สกุล  และเบอร์โทรศัพท์  แล้วคลิกท่ีปุ่ม “ยืนยันกำรสมัครสมำชิก” ระบบจะท ำกำรบันทึกข้อมูล  และ
ใช้รหัสประจ ำตัว  และเบอร์โทรศัพท์เป็น UserName และ Password ในกำรเข้ำเรียนครั้งต่อไป ดังรูป 

 

 
ภำพที่ 4.3 หน้ำต่ำงระบบสมัครสมำชิก 
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 3. คลิกท่ีเมนูด้ำนบน “ค ำอธิบำยรำยวิชำ”  ให้ศึกษำรำยละเอียดของค ำอธิบำยรำยวิชำ 
และผลกำรเรียนรู้รำยวิชำให้ละเอียดก่อนเรียนเนื้อหำบทเรียน  ดังรูป 

 
ภำพที่ 4.4 หน้ำต่ำงค ำอธิบำยรำยวิชำและผลกำรเรียนรู้รำยวิชำ 
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 4. เข้ำสู่เมนูหลักบทเรียนบนเว็บ  จะแสดงรำยละเอียดหน่วยกำรเรียนรู้และกิจกรรม
ทั้งหมดในหน้ำนี้ รวมทั้งผลคะแนนในกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ ดังรูป 

 

 
ภำพที่ 4.5 หน้ำเมนูหลักบทเรียนบนเว็บ 
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 5. ท ำแบบทดสอบก่อนเรียน Pre-Test โดยคลิกที่ปุ่ม    

ซึ่งมีข้อสอบแบบปรนัย ทั้งหมด 30 ข้อ  เมื่อท ำเสร็จแล้วคลิกท่ีปุ่ม  “ส่งค ำตอบ” โปรแกรมจะแสดง
คะแนนสอบ และบันทึกผลคะแนนลงในฐำนข้อมูล ดังรูป  

 
ภำพที่ 4.6 หน้ำแบบทดสอบก่อนเรียน 

 

 
ภำพที่ 4.7 หน้ำแสดงผลคะแนนแบบทดสอบ 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เบื้องต้นการเขียนโปรแกรม  

 1. ท ำแบบทดสอบก่อนเรียน  ประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ควำมรู้เบื้องต้นกำรเขียน
โปรแกรม  โดยคลิกที่เมนู  ท ำแบบทดสอบก่อนเรียน  เป็นข้อสอบแบบปรนัย จ ำนวน 10 ข้อ ดังรูป 

 
ภำพที่ 4.8 หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 ควำมรู้เบื้องต้นกำรเขียนโปรแกรม 

 
ภำพที่ 4.9 แบบทดสอบก่อนเรียนประจ ำหน่วยที่ 1 ควำมรู้เบื้องต้นกำรเขียนโปรแกรม 

 เมื่อท ำครบทั้ง 10 ข้อแล้วให้คลิกท่ีปุ่ม “ส่งค ำตอบ” โปรแกรมจะแจ้งคะแนนกำรท ำ
แบบทดสอบและบันทึกผลคะแนนลงในฐำนข้อมูล 

 2. คลิกศึกษำควำมรู้เนื้อหำบทเรียนที่หน่วยกำรเรียนรู้ย่อย ที่ 1.1 หลักกำรเขียนโปรแกรม 
จะปรำกฏเนื้อหำบทเรียนให้นักเรียนได้ศึกษำค้นคว้ำ  ดังรูป 

 
ภำพที่ 4.10 แสดงหน้ำต่ำงเนื้อหำบทเรียนหน่วยย่อยที่ 1.1 หลักกำรเขียนโปรแกรม 
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 3. เมื่อศึกษำเนื้อหำควำมรู้เสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม “กลับเมนูหลัก”  ที่อยู่ด้ำนล่ำง แล้วให้ท ำ
แบบฝึกทักษะประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ย่อย ที่เมนู “ท ำแบบฝึกทักษะ” จะปรำกฏหน้ำต่ำงแบบฝึกทักษะ
ให้นักเรียนได้ฝึก ดังรูป 

 
ภำพที่ 4.11 แบบฝึกทักษะประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ย่อยที่ 1.1 หลักกำรเขียนโปรแกรม 

 

เมื่อท ำครบทุกข้อแล้วให้คลิกที่ปุ่ม “ส่งค ำตอบ” โปรแกรมจะแจ้งคะแนนกำรท ำแบบทดสอบและ
บันทึกผลคะแนนลงในฐำนข้อมูล 

 

 4. ศึกษำเนื้อหำบทเรียน และท ำแบบฝึกทักษะให้ครบทุกหน่วยย่อย  ในหน่วยกำรเรียนรู้ที่ 
1 ควำมรู้เบื้องต้นกำรเขียนโปรแกรม ซึ่งมีทั้งหมด 4 หน่วยย่อย ดังรูป 

 
     ภำพที่ 4.12 หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 ควำมรู้เบื้องต้นกำรเขียนโปรแกรม 
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5. เมื่อศึกษำเนื้อหำบทเรียนและท ำแบบฝึกทักษะครบทุกหน่วยกำรเรียนรู้ย่อยในหน่วยที่ 
1 แล้ว ให้คลิกท ำแบบทดสอบหลังเรียน Post-Test ประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 ดังรูป  

 
ภำพที่ 4.13 แสดงแบบทดสอบหลังเรียน Post-Test  ประจ ำหน่วยที่ 1  

 เมื่อท ำครบทุกข้อแล้วให้คลิกที่ปุ่ม “ส่งค ำตอบ” โปรแกรมจะแจ้งคะแนนกำรท ำ
แบบทดสอบและบันทึกผลคะแนนลงในฐำนข้อมูล 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเขียนโปรแกรมแบบล าดับขั้น 

1. ท ำแบบทดสอบก่อนเรียน  ประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง กำรเขียนโปรแกรมแบบล ำดับขั้น  
โดยคลิกที่เมนู  ท ำแบบทดสอบก่อนเรียน  เป็นข้อสอบแบบปรนัย จ ำนวน 10 ข้อ ดังรูป 

 
ภำพที่ 4.14 หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2 กำรเขียนโปรแกรมแบบล ำดับขั้น 

 
ภำพที่ 4.15 แบบทดสอบก่อนเรียนประจ ำหน่วยที่ 2 กำรเขียนโปรแกรมแบบล ำดับขั้น 

 เมื่อท ำครบทั้ง 10 ข้อแล้วให้คลิกท่ีปุ่ม “ส่งค ำตอบ” โปรแกรมจะแจ้งคะแนนกำรท ำ
แบบทดสอบและบันทึกผลคะแนนลงในฐำนข้อมูล 

 2. คลิกศึกษำควำมรู้เนื้อหำบทเรียนที่หน่วยกำรเรียนรู้ย่อย ที่ 2.1 กำรวิเครำะห์ปัญหำ จะ
ปรำกฏเนื้อหำบทเรียนให้นักเรียนได้ศึกษำค้นคว้ำ  ดังรูป 

 
ภำพที่ 4.16 แสดงหน้ำต่ำงเนื้อหำบทเรียนหน่วยย่อยที่ 2.1 กำรวิเครำะห์ปัญหำ 
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 3. เมื่อศึกษำเนื้อหำควำมรู้เสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม “กลับเมนูหลัก”  ที่อยู่ด้ำนล่ำง แล้วให้ท ำ
แบบฝึกทักษะประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ย่อย ที่เมนู “ท ำแบบฝึกทักษะ” จะปรำกฏหน้ำต่ำงแบบฝึกทักษะ
ให้นักเรียนได้ฝึก ดังรูป 

 
ภำพที่ 4.17 แบบฝึกทักษะประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ย่อยที่ 2.1 กำรวิเครำะห์ปัญหำ 

เมื่อท ำครบทุกข้อแล้วให้คลิกที่ปุ่ม “ส่งค ำตอบ” โปรแกรมจะแจ้งคะแนนกำรท ำแบบทดสอบและ
บันทึกผลคะแนนลงในฐำนข้อมูล 

 4. ศึกษำเนื้อหำบทเรียน และท ำแบบฝึกทักษะให้ครบทุกหน่วยย่อย  ในหน่วยกำรเรียนรู้ที่ 
2  กำรเขียนโปรแกรมแบบล ำดับขัน้ ซึ่งมีท้ังหมด 3 หน่วยย่อย ดังรูป 

 
     ภำพที่ 4.18 หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2 กำรเขียนโปรแกรมแบบล ำดับขั้น 
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5. เมื่อศึกษำเนื้อหำบทเรียนและท ำแบบฝึกทักษะครบทุกหน่วยกำรเรียนรู้ย่อยในหน่วยที่ 
1 แล้ว ให้คลิกท ำแบบทดสอบหลังเรียน Post-Test ประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2 ดังรูป  

 
ภำพที่ 4.19 แสดงแบบทดสอบหลังเรียน Post-Test  ประจ ำหน่วยที่ 2  

 เมื่อท ำครบทุกข้อแล้วให้คลิกที่ปุ่ม “ส่งค ำตอบ” โปรแกรมจะแจ้งคะแนนกำรท ำ
แบบทดสอบและบันทึกผลคะแนนลงในฐำนข้อมูล 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข 

1. ท ำแบบทดสอบก่อนเรียน  ประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ที 3 เรื่อง กำรเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข  
โดยคลิกที่เมนู  ท ำแบบทดสอบก่อนเรียน  เป็นข้อสอบแบบปรนัย จ ำนวน 10 ข้อ ดังรูป 

 
ภำพที่ 4.20 เมนูแบบทดสอบก่อนเรยีนหน่วยกำรเรยีนรู้ที ่3  

 
ภำพที่ 4.21 แบบทดสอบก่อนเรียนประจ ำหน่วยที่ 3  

 เมื่อท ำครบทั้ง 10 ข้อแล้วให้คลิกท่ีปุ่ม “ส่งค ำตอบ” โปรแกรมจะแจ้งคะแนนกำรท ำ
แบบทดสอบและบันทึกผลคะแนนลงในฐำนข้อมูล 

 2. คลิกศึกษำควำมรู้เนื้อหำบทเรียนที่หน่วยกำรเรียนรู้ย่อย ที่ 3.1 จะปรำกฏเนื้อหำ
บทเรียนให้นักเรียนได้ศึกษำค้นคว้ำ  ดังรูป 

 
ภำพที่ 4.22 แสดงหน้ำต่ำงเนื้อหำบทเรียนหน่วยย่อยที่ 3.1  
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 3. เมื่อศึกษำเนื้อหำควำมรู้เสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม “กลับเมนูหลัก”  ที่อยู่ด้ำนล่ำง แล้วให้ท ำ
แบบฝึกทักษะประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ย่อย ที่เมนู “ท ำแบบฝึกทักษะ” จะปรำกฏหน้ำต่ำงแบบฝึกทักษะ
ให้นักเรียนได้ฝึก ดังรูป 

 
ภำพที่ 4.23 แบบฝึกทักษะประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ย่อยที่ 3.1 

เมื่อท ำครบทุกข้อแล้วให้คลิกที่ปุ่ม “ส่งค ำตอบ” โปรแกรมจะแจ้งคะแนนกำรท ำแบบทดสอบและ
บันทึกผลคะแนนลงในฐำนข้อมูล 

 4. ศึกษำเนื้อหำบทเรียน และท ำแบบฝึกทักษะให้ครบทุกหน่วยย่อย  ในหน่วยกำรเรียนรู้ที่ 
3 กำรเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข ซึ่งมีท้ังหมด 3 หน่วยย่อย ดังรูป 

 
ภำพที่ 4.24 หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3 กำรเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข 

5. เมื่อศึกษำเนื้อหำบทเรียนและท ำแบบฝึกทักษะครบทุกหน่วยกำรเรียนรู้ย่อยในหน่วยที่ 
1 แล้ว ให้คลิกท ำแบบทดสอบหลังเรียน Post-Test ประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3 ดังรูป  
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ภำพที่ 4.25 แสดงแบบทดสอบหลังเรียน Post-Test  ประจ ำหน่วยที่ 3  

 เมื่อท ำครบทุกข้อแล้วให้คลิกที่ปุ่ม “ส่งค ำตอบ” โปรแกรมจะแจ้งคะแนนกำรท ำ
แบบทดสอบและบันทึกผลคะแนนลงในฐำนข้อมูล 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ า 

1. ท ำแบบทดสอบก่อนเรียน  ประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ที 4 เรื่อง กำรเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ ำ  
โดยคลิกที่เมนู  ท ำแบบทดสอบก่อนเรียน  เป็นข้อสอบแบบปรนัย จ ำนวน 10 ข้อ ดังรูป 

 
ภำพที่ 4.26 เมนูแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 4  

 
ภำพที่ 4.27 แบบทดสอบก่อนเรียนประจ ำหน่วยที่ 4  

 เมื่อท ำครบทั้ง 10 ข้อแล้วให้คลิกท่ีปุ่ม “ส่งค ำตอบ” โปรแกรมจะแจ้งคะแนนกำรท ำ
แบบทดสอบและบันทึกผลคะแนนลงในฐำนข้อมูล 

 2. คลิกศึกษำควำมรู้เนื้อหำบทเรียนที่หน่วยกำรเรียนรู้ย่อย ที่ 4.1 กำรวิเครำะห์ปัญหำ
แบบมีเงื่อนไข จะปรำกฏเนื้อหำบทเรียนให้นักเรียนได้ศึกษำค้นคว้ำ  ดังรูป 

 
ภำพที่ 4.28 แสดงหน้ำต่ำงเนื้อหำบทเรียนหน่วยย่อยที่ 4.1  
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 3. เมื่อศึกษำเนื้อหำควำมรู้เสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม “กลับเมนูหลัก”  ที่อยู่ด้ำนล่ำง แล้วให้ท ำ
แบบฝึกทักษะประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ย่อย ที่เมนู “ท ำแบบฝึกทักษะ” จะปรำกฏหน้ำต่ำงแบบฝึกทักษะ
ให้นักเรียนได้ฝึก ดังรูป 

 
ภำพที่ 4.29 แบบฝึกทักษะประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ย่อยที่ 4.1  

เมื่อท ำครบทุกข้อแล้วให้คลิกที่ปุ่ม “ส่งค ำตอบ” โปรแกรมจะแจ้งคะแนนกำรท ำแบบทดสอบและ
บันทึกผลคะแนนลงในฐำนข้อมูล 

 4. ศึกษำเนื้อหำบทเรียน และท ำแบบฝึกทักษะให้ครบทุกหน่วยย่อย  ในหน่วยกำรเรียนรู้ที่ 
1 ควำมรู้เบื้องต้นกำรเขียนโปรแกรม ซึ่งมีทั้งหมด 4 หน่วยย่อย ดังรูป 

 
     ภำพที่ 4.30 หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 4 กำรเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ ำ 
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5. เมื่อศึกษำเนื้อหำบทเรียนและท ำแบบฝึกทักษะครบทุกหน่วยกำรเรียนรู้ย่อยในหน่วยที่ 
1 แล้ว ให้คลิกท ำแบบทดสอบหลังเรียน Post-Test ประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ที่ 4 ดังรูป  

 
ภำพที่ 4.31 แสดงแบบทดสอบหลังเรียน Post-Test  ประจ ำหน่วยที่ 4  

 เมื่อท ำครบทุกข้อแล้วให้คลิกที่ปุ่ม “ส่งค ำตอบ” โปรแกรมจะแจ้งคะแนนกำรท ำ
แบบทดสอบและบันทึกผลคะแนนลงในฐำนข้อมูล 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ฟังก์ชันในภาษาซี 

1. ท ำแบบทดสอบก่อนเรียน  ประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ที 5 เรื่อง ฟังก์ชันในภำษำซี  โดยคลิกที่เมนู  
ท ำแบบทดสอบก่อนเรียน  เป็นข้อสอบแบบปรนัย จ ำนวน 10 ข้อ ดังรูป 

 
ภำพที่ 4.32 หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 5 ฟังก์ชันในภำษำซี 

 
ภำพที่ 4.33 แบบทดสอบก่อนเรียนประจ ำหน่วยที่ 5  

 เมื่อท ำครบทั้ง 10 ข้อแล้วให้คลิกท่ีปุ่ม “ส่งค ำตอบ” โปรแกรมจะแจ้งคะแนนกำรท ำ
แบบทดสอบและบันทึกผลคะแนนลงในฐำนข้อมูล 

 2. คลิกศึกษำควำมรู้เนื้อหำบทเรียนที่หน่วยกำรเรียนรู้ย่อย ที่ 5.1 ฟังก์ชันมำตรฐำนใน
ภำษำซ ีจะปรำกฏเนื้อหำบทเรียนให้นักเรียนได้ศึกษำค้นคว้ำ  ดังรูป 

 
ภำพที่ 4.34 แสดงหน้ำต่ำงเนื้อหำบทเรียนหน่วยย่อยที่ 5.1 
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 3. เมื่อศึกษำเนื้อหำควำมรู้เสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม “กลับเมนูหลัก”  ที่อยู่ด้ำนล่ำง แล้วให้ท ำ
แบบฝึกทักษะประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ย่อย ที่เมนู “ท ำแบบฝึกทักษะ” จะปรำกฏหน้ำต่ำงแบบฝึกทักษะ
ให้นักเรียนได้ฝึก ดังรูป 

 
ภำพที่ 4.35 แบบฝึกทักษะประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ย่อยที่ 5.1 

 

เมื่อท ำครบทุกข้อแล้วให้คลิกที่ปุ่ม “ส่งค ำตอบ” โปรแกรมจะแจ้งคะแนนกำรท ำแบบทดสอบและ
บันทึกผลคะแนนลงในฐำนข้อมูล 

 

 4. ศึกษำเนื้อหำบทเรียน และท ำแบบฝึกทักษะให้ครบทุกหน่วยย่อย  ในหน่วยกำรเรียนรู้ที่ 
5  ฟังก์ชันในภำษำซี ซึ่งมีทั้งหมด 2 หน่วยย่อย ดังรูป 

 
ภำพที่ 4.36 หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 5 ฟังก์ชันในภำษำซี 
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5. เมื่อศึกษำเนื้อหำบทเรียนและท ำแบบฝึกทักษะครบทุกหน่วยกำรเรียนรู้ย่อยในหน่วยที่ 
5 แล้ว ให้คลิกท ำแบบทดสอบหลังเรียน Post-Test ประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ที่ 5 ดังรูป  

 
ภำพที่ 4.37 แสดงแบบทดสอบหลังเรียน Post-Test  ประจ ำหน่วยที่ 5  

 เมื่อท ำครบทุกข้อแล้วให้คลิกที่ปุ่ม “ส่งค ำตอบ” โปรแกรมจะแจ้งคะแนนกำรท ำ
แบบทดสอบและบันทึกผลคะแนนลงในฐำนข้อมูล 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  การเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหา 
 1. เรียนหน่วยกำรเรียนรู้ที่ 6 กำรเขียนโปรแกรมเพ่ือแก้ปัญหำ  โดยนักเรียนจะได้ทดลอง
ท ำโจทย์กำรเขียนโปรแกรมภำษำซี ทั้งหมด 8 ข้อ โดยคลิกท ำทีละข้อตั้งแต่  โจทย์ปัญหำที่ 1 ถึงโจทย์
ปัญหำที่ 8  ดังรูป 

 
ภำพที่ 4.39 หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 6 กำรเขียนโปรแกรมเพ่ือแก้ปัญหำ 

 2. เมื่อคลิกที่โจทย์ปัญหำแต่ละข้อจะปรำกฏหน้ำต่ำงให้ฝึกเขียนโค้ดและส่งไฟล์ภำษำซี ดัง
รูป 

 
ภำพที่ 4.40 กำรเขียนโปรแกรมเพ่ือแก้ปัญหำ 
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 3. ให้ทดสอบเขียนโค้ดค ำสั่งภำษำซี ที่ช่องส ำหรับเขียนโค้ดค ำสั่งด้ำนล่ำงของโจทย์ ดังรูป 

 
ภำพที่ 4.41 แสดงส่วนเขียนโค้ดค ำสั่งภำษำซีส ำหรับแก้โจทย์ปัญหำ 

 เมื่อเขียนค ำสั่งเสร็จแล้วสำมำรถตรวจสอบผลลัพธ์ที่ช่องแสดงผลลัพธ์ โดยคลิกที่ปุ่ม   
จะแสดงผลลัพธ์ของค ำสั่งที่เขียน  ดังรูป 

 
ภำพที่ 4.42 ภำพแสดงส่วนทดสอบเขียนโปแกรมภำษำซีบนเว็บ 
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 หำกผลลัพธ์ของโปรแกรมถูกต้องนักเรียนสำมำรถคัดลอกค ำสั่งทั้งหมดไปบันทึกเป็นไฟล์
ภำษำซ ี แล้วส่งไฟล์ไปให้ครูผู้สอนตรวจดังขั้นตอนต่อไปนี้ 

1) เลือกข้อควำมทั้งหมด  แล้วคลิกขวำ เลือก Copy  ดังรูป 

 
ภำพที่ 4.43 ภำพแสดงส่วนแสดงผลลัพธ์ของค ำสั่ง 

 2) เปิดโปรแกรมประเภท Editor เช่น Notepad หรือ DevC++ ในที่นี้จะใช้โปรแกรม 
Notepad  แล้วกด paste (วำง) โค้ดค ำสั่งภำษำซีที่เขียนจะแสดง  ดังรูป 

 
ภำพที่ 4.44 แสดงกำรวำงโค้ดภำษำซี ในโปรแกรม NotePad 
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 3) จำกนั้นบันทึกไฟล์ให้เป็นภำษำซี  โดยคลิกที่ปุ่ม Save  แล้วบันทึกให้เป็นไฟล์ภำษำซี 
โดยพิมพ์ชื่อ  ตำมด้วย .c  แล้วกดปุ่ม Save  ดังรูป 

 
ภำพที่ 4.45  แสดงขั้นตอนกำรบันทึกไฟล์เป็น  .c  

 4. ส่งไฟล์งำนที่ช่องส่งไฟล์  โดยคลิกที่ปุ่ม “Choose File”   ดังรูป 

 
ภำพที่ 4.46 แสดงส่วนส่งไฟล์งำน 

 จะแสดงหน้ำต่ำงให้เลือกไฟล์งำนที่ต้องกำรส่ง ให้เลือกไฟล์งำน แล้วคลิก ปุ่ม Open ดังรูป 

 
ภำพที่ 4.47 แสดงกำรเลือกไฟล์งำนภำษำซีที่ต้องกำรส่งงำน 
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 ชื่อไฟล์จะมำปรำกฏต่อท้ำยส่วนของกำรเลือกไฟล์  จำกนั้นคลิกท่ีปุ่ม “ส่งงำน”  ดังรูป 

 
ภำพที่ 4.48 แสดงปุ่มส่งไฟล์งำน หน่วยที่ 6 กำรเขียนโปรแกรมแก้ปัญหำ 

 โปรแกรมจะบันทึกไฟล์งำนลง Server เพ่ือให้ครูผู้สอนเข้ำไปเอำไฟล์งำนไปตรวจ  และให้
คะแนนต่อไป 
  
 5. ส่งไฟล์งำนให้ครบทุกข้อ เพ่ือให้ครูผู้สอนตรวจให้คะแนน 
 6. ท ำแบบทดสอบหลังเรียน Post-Test  จำกเมนู  “แบบทดสอบหลังเรียน Post-Test”  
ซึ่งเป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ ำนวน 30 ข้อ  ดังรูป 

 
ภำพที่ 4.49 แบบทดสอบหลังเรียน Post-Test 

 เมื่อท ำครบทั้ง 30 ข้อ ให้คลิกที่ปุ่ม “ส่งค ำตอบ”  โปรแกรมจะท ำกำรแจ้งผลสอบและ
บันทึกคะแนนสอบลงในฐำนข้อมูล   
 7. ตรวจสอบผลกำรเรียนและคะแนนทุกหน่วยกำรเรียนรู้ที่หน้ำต่ำง “ผลคะแนนทั้งหมด” 
ด้ำนขวำมือ  
 
 

 

  

 


