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               บทน า 
ภาษาไพทอนเป็นภาษาโปรแกรมที่ได้รับความนิยมและใช้ในการประมวลผลที่หลายหลาย 

ทั้งในด้านการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) การเขียนโปรแกรมประเภทปัญญาประดิษฐ์ 

(Artificial Intelligence) หรื อ แม้ ก ระทั่ ง ก า รท า ง านประ เภท การแสด งผล ข้ อมู ล  (Data 

Visualization) ดังนั้นการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอนจึงเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ผู้เรียน

สามารถน าไปใช้ในการเรียนหรือการท างานในอนาคตได้เป็นอย่างดี 

ส าหรับบทเรียนออนไลน์ เว็บไซต์เพ่ือการเรียนรู้ “การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน” 

นี้ เป็นบทเรียนออนไลน์ประเภทเว็บไซต์ ซึ่งใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา เทคโนโลยี

สารสนเทศ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องการเขียนโปรแกรมเพ่ือแก้ปัญหา (16 ชั่วโมง) ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 

เนื้อหาบทเรียน จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาไพทอน พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมภาษา

ไพทอน ค าสั่งและฟังก์ชันที่ส าคัญส าหรับการแก้ปัญหาเบื้องต้น และการเขียนโปรแกรมที่มีขนาด

ใหญ่มากขึ้นที่จ าเป็นต้องสร้างฟังก์ชันขึ้นมาใช้งาน  ซึ่งหลังจากได้ศึกษาเรียนรู้ครบทุกหัวข้อแล้ว 

ผู้เรียนจะสามารถเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนเพ่ือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โดยใช้

ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา และการคิดเชิงค านวณที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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1. การเข้าสู่เว็บไซต์ 

เข้าสู่บทเรียนออนไลน์ ได้จากเว็บไซต์ python.nattapon.com 
 

2. แนะน าองค์ประกอบของบทเรียน 

 

 

 

 

 

  

เมนูหลัก(Header) 

เมนูหลัก(Sidebar) 

แหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติม 

เข้าสู่บทเรียน 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

คู่มือการใช้งานบทเรียน 
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3. คู่มือการใช้งานบทเรียน 

ส าหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน สามารถศึกษาการใช้งานบทเรียนออนไลน์นี้ 

ได้จากเมนู “คู่มือการใช้งานบทเรียน”  

หรือ  

 

4. คู่มือการสอน (แผนการจัดการเรียนรู้) ส าหรับครูผู้สอน 

ส าหรับครูผู้สอนที่ต้องการน าบทเรียนออนไลน์นี้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน สามารถศึกษาแนวทางการ

จัดการเรียนการสอนได้เมนู “แผนการจัดการเรียนรู้” 

 หรือ  
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5. แบบทดสอบก่อนเรียน 

 ก่อนเริ่มท าการจัดการเรียนการสอน นักเรียนสามารถตรวจสอบพ้ืนฐานความรู้เดิมของตนเองได้ โดยการท า

แบบทดสอบก่อนเรียน ซึ่งสามารถคลิกได้ที่เมนู “แบบทดสอบก่อนเรียน”  

 
 แบบทดสอบก่อนเรียน จัดท าขึ้นโดยใช้เครื่องมือ Google Form ซึ่งนักเรียนสามารถท าแบบทดสอบและตรวจผล

การท าแบบทดสอบได้หลังจากสอบเสร็จ 
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6. บทที่ 1 แนะน าภาษาไพทอน 

บทที่ 1 แนะน าภาษาไพทอน ประกอบด้วย 5 หัวข้อ และมี

แบบทดสอบท้ายบทให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้ และวัดผลการเรียนรู้

ของตนเอง ก่อนที่จะไปเรียนในบทเรียนถัดไป ดังนี้ 

 

 เมื่อเข้ามาท่ีบทที่ 1 แนะน าภาษาไพทอน จะพบกับค าอธิบายสาระ

การเรียนรู้ของบทเรียนนี้ พร้อมกับผลการเรียนรู้ และหัวข้อการเรียนรู้

ต่างๆ ซึ่งนักเรียนสามารถคลิกท่ีเมนูบทเรียนต่างๆ เพ่ือเข้าศึกษาได้จาก

ส่วนนี ้ดังรูปด้านล่าง 
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 ยกตัวอย่างเช่น เมื่อนักเรียนคลิกเข้าสู่หัวข้อ 1.1 โปรแกรมคืออะไร จะพบกับเนื้ อหา ทฤษฎี และความรู้เกี่ยวกับ

เรื่องนั้นๆ นักเรียนสามารถศึกษาเรียนรู้ได้จากเนื้อหาที่มีให้ พร้อมกับท าแบบฝึกหัดทบทวนท้ายเรื่อง  (ค าถามผ่าน

ด่าน) โดยแบบฝึกหัดทบทวนสร้างขึ้นจาก Google Form ซึ่งสามารถให้ผลย้อนกลับได้ทันทีว่านักเรียนท าแบบฝึกหัด

ได้ถูกต้องหรือไม่ และมีเฉลยหรือค าตอบแสดงให้ในตอนท้ายหลังจากตอบค าถามเสร็จสิ้นและส่งค าตอบแล้ว 
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 เมื่อท าแบบฝึกหัดท้ายบทเสร็จสิ้นและกดส่งค าตอบ 

 
 

 ผลคะแนนหลังจากตอบค าถามเสร็จสิ้น 
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ในระหว่างการเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน จะมีตัวอย่างการท างานและการแสดงผลของภาษา

ไพทอน ให้นักเรียนได้ศึกษากระบวนการท างานของโปรแกรมทีละขั้นตอน เพ่ือให้เข้าใจการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา

ไพทอนมากยิ่งขึ้น 

 
  

 นักเรียนสามารถฝึกการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน ได้จาก online editor ในเว็บไซต์แต่ละหน้าได้ทันที โดย

ไม่ต้องดาวน์โหลด ติดตั้งโปรแกรม หรือเปิดโปรแกรมอ่ืนๆ 

  โดย online editor นี้สามารถเขียนค าสั่งด้วยภาษาไพทอนและประมวล เพื่อแสดงผลลัพธ์ได้แบบทันทีทันใด ท า

ให้เห็นผลการท างานของโปรแกรมหลังจากเรียนในเรื่องนั้นๆ 
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 เมื่อศึกษาครบทุกหัวข้อแล้ว สามารถท าแบบทดสอบท้ายบทได้จากเมนู “แบทดสอบท้ายบทที่ 1”  

 
  

และสามารถดูคะแนนหรือผลการท าแบบทดสอบได้หลังจากส่งแบบทดสอบแล้ว 
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7. บทที่ 2 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมไพทอน 

บทที่ 2 พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมไพทอน ประกอบด้วย 6 

หัวข้อ และมีแบบทดสอบท้ายบทให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้ 

และวัดผลการเรียนรู้ของตนเอง ก่อนที่จะไปเรียนในบทเรียน

ถัดไป ดังนี้ 

 

 ส าหรับในบทนี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพ้ืนฐานการเขียน

โปรแกรมภาษาไพทอน เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในเรื่องที่สูงขึ้นได้ 

ได้แก่ ชนิดของข้อมูลและตัวแปร นิพจและตัวด าเนินการ ฟังก์ขัน

แสดงผล ฟังก์ชันรับค่า ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ และฟังก์ชัน

จัดการกับข้อความ เมื่อเรียนรู้ครบทุกหัวข้อแล้ว นักเรียนสามารถท าแบบทดสอบท้ายบทเรียน เพื่อวัดผลการเรียนรู้ได้

ด้วยตนเอง 
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(ต่อ) 

 
 

8. บทที่ 3 ค าสั่งเลือกท าและวนซ้ า 

บทที่  3 ค าสั่งเลือกท าและวนซ้ า ประกอบด้วย 6 

หัวข้อ และมีแบบทดสอบท้ายบทให้นักเรียนได้ทบทวน

ความรู้ และวัดผลการเรียนรู้ของตนเอง ก่อนที่จะไปเรียน

ในบทเรียนถัดไป ดังนี้ 

 

 ส าหรับในบทนี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้

ค าสั่งเลือกท า ( if statement) และค าสั่งวนซ้ า (Loop 

Statement) ทั้งนี้  ยังมีค าสั่งเพ่ิมเติมส าหรับใช้ร่วมกับ

ค าสั่งเลือกท าและวนซ้ าให้นักเรียนได้ศึกษา ได้แก่ ค าสั่ง 

Break และ ค าสั่ง Continue เมื่อเรียนรู้ครบทุกหัวข้อแล้ว 

นักเรียนสามารถท าแบบทดสอบท้ายบทเรียน เพ่ือวัดผลการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
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9. บทที่ 4 การเขียนโปรแกรมแบบฟังก์ชัน 

บ ท ที่  4  ก า ร เ ขี ย น โ ป ร แ ก ร ม แ บ บ ฟั ง ก์ ชั น 

ประกอบด้วย 5 หัวข้อ และมีแบบทดสอบท้ายบทให้

นักเรียนได้ทบทวนความรู้ และวัดผลการเรียนรู้ของ

ตนเอง ก่อนที่จะไปเรียนในบทเรียนถัดไป ดังนี้ 

 

 ส าหรับในบทนี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการ

สร้างฟังก์ชันขึ้นมาใช้ เอง วิธีการเรียกใช้ ฟังก์ชัน 

พารามิ เตอร์ของฟังก์ชัน การคืนค่าหรือส่งค่าจาก

ฟังก์ชัน และขอบเขตของตัวแปรเมื่อโปรแกรมมีหลาย

ฟังก์ชัน เมื่อเรียนรู้ครบทุกหัวข้อแล้ว นักเรียนสามารถ

ท าแบบทดสอบท้ายบทเรียน เพ่ือวัดผลการเรียนรู้ได้

ด้วยตนเอง 
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10. แบบทดสอบหลังเรียน 

เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ครบทุกบทเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

วัดความรู้ของตนเองจากการเรียนมาท้ังหมดได้ โดยการท า

แบบทดสอบหลังเรียน  

 

 แบบทดสอบหลังเรียน จัดท าขึ้นโดยใช้เครื่องมือ Google 

Form ซึ่งนักเรียนสามารถท าแบบทดสอบและตรวจผลการท า

แบบทดสอบได้หลังจากสอบเสร็จ และมีเฉลยข้อที่ถูกต้องให้

นักเรียนทราบด้วย 
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 เมื่อนักเรียนกรอกข้อมูลส่วนตัวในหน้าแรกของแบบทดสอบ และคลิกถัดไปแล้ว นักเรียนจะพบกับแบบทดสอบ 

จ านวน 20 ข้อ ซึ่งสามารถท าได้ทันที หลังจากท าเสร็จสามารถกดส่งข้อสอบและตรวจสอบผลคะแนน พร้อมเฉลยให้

นักเรียนรู้และเข้าใจเพ่ิมมากข้ึน 

 
 

11. มุมนักเรียน 

 มุมนักเรียน เป็นมุมมีเมนูที่เก่ียวกับนักเรียน ได้แก่ 

คะแนนนักเรียน ตรวจสอบการเข้าเรียน และสรุปงาน

และการบ้าน นักเรียนสามารถตรวจสอบข้อมูลข้างต้น

ของตนเองได้จากเมนูนี้ 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 
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