
 

โดยนายณัฐพล บัวอุไร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 

4 คู่มือการจัดการเรียนการสอน (หน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้) การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
รายวิชา ง30241   วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4                               ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
หน่วยการเรียนรู้ เรื่องการเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหา        จ านวน 16 ชั่วโมง 
เรื่อง แนะน าภาษาไพทอน             จ านวน 2 ชั่วโมง 
 

1. ผลการเรียนรู้ 
1. รู้และเข้าใจความหมายและลักษณะส าคัญของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1.1 บอกความหมายของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ 
  1.2 อธิบายลักษณะส าคัญของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ 
 2. วิเคราะห์ลักษณะส าคัญของภาษาไพทอนกับภาษาโปรแกรมอ่ืนๆ ได้ 
  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  2.1 อธิบายจุดเด่นของภาษาไพทอนที่แตกต่างจากภาษาโปรแกรมอ่ืนๆ ได้ 
  2.2 อธิบายวิธีการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนในรูปแบบต่างๆ ได้ 
 

2. สาระส าคัญ 
ภาษาไพทอนเป็นโปรแกรมที่มีความยืดหยุ่นและมีขีดความสามารถสูง โปรแกรมมีขนาดเล็กท างานได้

เร็ว ลักษณะของภาษาจะอยู่ในรูปแบบของฟังก์ชัน โปรแกรมหนึ่งอาจประกอบด้วยฟังก์ชันเดียวหรือหลาย
ฟังก์ชัน เมื่อเขียนโปรแกรมใหม่ก็อาจน าเอาฟังก์ชันอีกโปรแกรมหนึ่งมาใช้งานได้ ถ้าโปรแกรมทั้งสองมีการ
ท างานบางส่วนเหมือนกัน โปรแกรมที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ระบบหนึ่ง ยังสามารถน าไปใช้กับคอมพิวเตอร์อีก
ระบบหนึ่งได้ โดยอาจมีการแก้ไขเพียงเล็กน้อย ด้วยเหตุนี้โปรแกรมภาษาไพทอนจึงได้รับความนิยมจาก
นักเขียนโปรแกรมในปัจจุบันเพ่ิมมากข้ึน 

 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.1 ความรู้ 
โปรแกรมภาษาไพทอน ได้แก่ 

 - ความหมายของโปรแกรม 

 - ลักษณะส าคัญของภาษาไพทอน 

 - การเขียนโปรแกรมไพทอนเบื้องต้น  

3.2 ทักษะ/กระบวนการ 

 1. การวิเคราะห์ 
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5 คู่มือการจัดการเรียนการสอน (หน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้) การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน 

 2. การแก้ปัญหา 
 3. การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
3.3 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

2. ความสามารถในการคิด 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 

3.4 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งม่ันในการท างาน 

 

4. กระบวนการจัดการเรียนการสอน : ใช้การสอนแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
 - นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน เป็นเวลา 15 นาที 

  4.1 กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน 
 1. ครูสอนถามเกี่ยวกับประสบการณ์การเขียนโปรแกรมของนักเรียน เช่น นักเรียน
คนใดเคยเขียนโปรแกรมภาษาซีมาก่อนบ้าง หรือนักเรียนมีประสบการณ์การเขียนโปรแกรม
ภาษาใดมาบ้าง เป็นต้น 
 2. ครูสอบถามความคิดเห็นและความรู้สึกของนักเรียนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม
ภาษานั้นๆ 
 3. ครูอธิบายและยกตัวอย่างความส าคัญของการเรียนรู้การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
 

  4.2 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
 ก าหนดปัญหา 
 1. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 4 – 5 คน และแจกใบกิจกรรมที่ 1 เรื่องวิธีการเขียน
โปรแกรมภาษาไพทอน 
 2. ครูมอบหายภารกิจให้แต่ละกลุ่มหาวิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอนในใบ
กิจกรรมที่ 1  
  
 ท าความเข้าใจปัญหา 
 3. นักเรียนแต่ละกลุ่มท าความเข้าใจปัญหา โดยวิเคราะห์ปัญหาที่ต้องค้นหาหรือ
แก้ไขจากใบกิจกรรมที่ก าหนดให้  
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6 คู่มือการจัดการเรียนการสอน (หน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้) การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน 

 4. นักเรียนร่วมกันอภิปรายปัญหาที่นักเรียนจะต้องค้นหา แก้ไข หรือหาวิธีการที่
ถูกต้อง โดยครูคอยให้ค าแนะน า เสริมแรง และเสนอแนะเพ่ิมเติมหากนักเรียนยังวิเคราะห์
ปัญหาไม่ถูกต้อง 
 
 ด าเนินการศึกษาคน้คว้า 
 5. นักเรียนด าเนินการศึกษาค้นคว้าวิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน พร้อม
กับตอบค าถามในใบกิจกรรมที่ 1 โดยให้เวลานักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาเรียนรู้จากเว็บไซต์ 
python.nattapon.com เป็นเวลา 20 นาที 
 6. ครูคอยให้ค าแนะน า เสนอแนะ และตอบข้อซักถามเมื่อนักเรียนเกิดปัญหาหรือไม่
ข้อสงสัย 
 
 สังเคราะห์ความรู้ 
 7. นักเรียนสังเคราะห์ความรู้เป็นของกลุ่มตนเอง ในประเด็นต่อไปนี้ 
  - โปรแกรมคืออะไร 
  - ไพทอนมีลักษณะส าคัญที่โดดเด่นอย่างไร 
  - สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอนได้จากเครื่องมือใดบ้าง 
  - วิธีการเขียนค าสั่งด้วยเครื่องมือนั้นๆ เป็นอย่างไร 
  - ทดลองเขียนค าสั่งแสดงผลชื่อสมาชิกกลุ่มตนเองเบื้องต้น 
 8. นักเรียนในกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตรวจสอบองค์ความรู้ของกลุ่มตนเอง 
 
 สรุปและประเมินค าตอบ 
 9. นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปค าตอบและเขียนค าตอบลงในใบกิจกรรมให้ชัดเจน 
 10. สมาชิกกลุ่มร่วมกันประเมินค าตอบและตรวจสอบค าตอบที่ค้นพบอีกครั้ง 
 
 น าเสนอและประเมินผล 
 11. ครูสุ่มนักเรียน 2 – 3 กลุ่มให้ออกมาน าเสนอวิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพ
ทอนที่ค้นพบ พร้อมอธิบายการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น การตรวจสอบข้อผิดพลาดที่อาจ
เกิดข้ึน และการเขียนค าสั่งแสดงชื่อสมาชิกกลุ่มของตนเอง 
 12. นักเรียนแต่ละกลุ่มวิเคราะห์ค าตอบของเพ่ือนที่น าเสนอ และเปรียบเทียบความ
เหมือนหรือแตกต่างจากวิธีการที่ตนเองค้นพบ หากมีจุดที่แตกต่างให้นักเรียนน าเสนอและ
แลกเปลี่ยนความรู้กับเพ่ือนกลุ่มอ่ืนๆ ที่หน้าชั้นเรียนอีกครั้ง 
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7 คู่มือการจัดการเรียนการสอน (หน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้) การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน 

  4.3 กิจกรรมสรุปการเรียนรู้ 
 1. ครูสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน การใช้
เครื่องมือต่างๆ การตรวจสอบข้อผิดพลาด และการเขียนค าสั่งแสดงชื่อตนเองอย่างง่าย 
 2. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามปัญหาข้อสงสัย และตอบปัญหาให้นักเรียน
เข้าใจอีกครั้ง 
 3. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบเรื่องที่  1 แนะน าภาษาไพทอน จากเว็บไซต์ 
python.nattapon.com เป็นเวลา 10 นาที 
 4. ครูเฉลยและแนะน าเพิ่มเติมในประเด็นค าถามของแบบทดสอบแต่ละข้อ 

 
5. สื่อการเรียนรู้ 

  1. ใบกิจกรรที่ 1 วิธีการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน 
  3. เว็บไซต์ python.nattapon.com 

4. หนังสือเรียนภาษาไพทอน (สสวท.) 
 

6. การวัดและประเมินผล 
ด้าน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 

ด้านความรู้ - ท าแบบทดสอบเรื่องที่ 1 
จากเว็บไซต์ 
python.nattapon.com 
 
- น าเสนอวิธีการเขียน
โปรแกรมภาษาไพทอน 

- แบบทดสอบออนไลน์เรื่องที่ 1 
แบบทดสอบเรื่องที่ 1 จาก
เว็บไซต์ 
python.nattapon.com 
- ใบกิจกรรมที่ 1 วิธีการเขียน
โปรแกรมภาษาไพทอน 

- ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 
 
 
- ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ด้านคุณธรรม/ 
จริยธรรม 

- สังเกตจากพฤติกรรมที่
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย 
- สังเกตความอดทน การรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน การ
วิเคราะห์การวิจารณ์ผลงาน
ของกลุ่มตนเองและกลุ่มอ่ืน 

- แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม 
 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม 

- ระดับดีข้ึนไป 
 
 
- ระดับดีข้ึนไป 

ด้านทักษะ/ 
กระบวนการ 

- สังเกตจากพฤติกรรมที่เกิด
จากการท างานกลุ่มในการ
แก้ปัญหาร่วมกัน 

- แบบประเมินทักษะ/
กระบวนการในการแก้ปัญหา 

- ระดับดีข้ึนไป 
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8 คู่มือการจัดการเรียนการสอน (หน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้) การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน 

7. บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ 
 7.1 ผลการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................... ..........................................................................................................  
 7.2 ปัญหา / อุปสรรค 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
 7.3 ข้อเสนอแนะ / แนวทางการแก้ไขและพัฒนา 
......................................................................................................................... ..................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................................................ ...................... 
 
      ลงชื่อ..................................................ครูผู้สอน 
         (นายณัฐพล  บัวอุไร) 
      
 7.4 ความเห็นผู้นิเทศ/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
............................................................................................................................. ................................................. 
...................................................................................................................................................................... ........ 
 
      ลงชื่อ................................................. 
                        (นางเบญจมาศ จุลวงษ์) 
              หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีฯ 
      วันที่.......เดือน..................พ.ศ............ 
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9 คู่มือการจัดการเรียนการสอน (หน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้) การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน 

ใบกิจกรรมท่ี 1 
เรื่อง วิธีการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน 

 
ค าชี้แจง : ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 4 – 5 คน แล้วแก้ปัญหาตามสถานการณ์ต่อไปนี้ พร้อมตอบค าถามลงใน
ใบกิจกรรม 
1. โปรแกรม (program) คืออะไร...................................................................................................................... ... 
......................................................................................................... ..................................................................... 
ตัวอย่างโปรแกรมที่นักเรียนใช้งานบ่อยๆ ....................................................................................... ..................... 
ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีหน้าที่ ............................................................................................................................. ...... 
2. จงบอกข้อดีของภาษาไพทอน และความแตกต่างของภาษาไพทอนกับภาษาโปรแกรมอ่ืนๆ 

ข้อดี ข้อแตกต่าง 
 
 
 
 
 
 

 

3. จงหาวิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน 
 3.1 โปรแกรมหรือเครื่องมือที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน ได้แก่ (บอกมา 3 โปรแกรม) 
............................................................................................................................. ................................................. 
 3.2 การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนด้วย Python IDE มีวิธีการอย่างไร 
................................................................................................................................................ .............................. 
.................................................................................................... .......................................................................... 
 3.3 ข้อผิดพลาดจากการเขียนโปรแกรมท่ีอาจจะเกิดข้ึนอีกอะไรบ้าง 
........................................................................................................................ ...................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
....................................................................................................................................................... ....................... 
 3.4 จงเขียนโปรแกรมแสดงชื่อสมาชิกกลุ่ม จ านวน 3 คน 
......................................................... .....................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
......................................................................................................................................................................... ..... 
............................................................................................................................. ................................................. 



 

โดยนายณัฐพล บัวอุไร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 

10 คู่มือการจัดการเรียนการสอน (หน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้) การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน 

แบบทดสอบท้ายเรื่องที่ 1 
1. ข้อใดคือความหมายของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องที่สุด 
 ก. สิ่งที่โปรแกรมเมอร์ป้อนเข้าสู่คอมพิวเตอร์ระหว่างการประมวลผล 
 ข. ชุดค าสั่งส าหรับคอมพิวเตอร์ที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ท างานตามท่ีก าหนด 
 ค. ผลลัพธ์ที่แสดงออกทางหน้าจอหรือหน่วยส่งออกเพ่ือแสดงผลการท างาน 
 ง. ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะใช้งาน 
2. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะส าคัญหรือจุดเด่นของภาษาไพทอน 
 ก. เขียนโปรแกรมได้ง่ายกว่าภาษาโปรแกรมอ่ืนๆ 
 ข. สามารถท างานได้ทุกระบบปฏิบัติการ 
 ค. เป็นภาษาท่ีใกล้เคียงภาษาเครื่องมากที่สุด 
 ง. มีไลบรารีให้เลือกใช้จ านวนมาก 
3. การท างานแบบ Interpretive เป็นอย่างไร 
 ก. ประมวลผลโปรแกรมทีละบรรทัดตามล าดับ 
 ข. ท างานได้อย่างรวดเร็วกว่าวิธีการอ่ืนๆ 
 ค. ต้องมีเครื่องแม่ข่ายส าหรับประมวลผล 
 ง. เป็นรูปแบบการเขียนโปรแกรมแบบง่าย ไม่ซับซ้อน 
4. ผู้พัฒนาโปรแกรมภาษาไพทอนคือใคร 
 ก. Steve Wozniak 
 ข. Timothy Donald Cook 
 ค. Guido van Rossum 
 ง. John von Neumann 
5. ไลบรารี (Library) ในแต่ละภาษาโปรแกรมมีประโยชน์อย่างไร 
 ก. ท าให้โปรแกรมท างานได้เร็วขึ้น 
 ข. ประหยัดพื้นท่ีในการจัดเก็บโปรแกรม 
 ค. แหล่งข้อมูลที่โปรแกรมเมอร์ใช้ส าหรับสืบค้นข้อมูล 
 ง. ท าให้ประหยัดเวลาในการเขียนโปรแกรม 
6. โปรแกรมภาษาไพทอนเวอร์ชันล่าสุดคือเวอร์ชันใด 
 ก. เวอร์ชัน 2 
 ข. เวอร์ชัน 3 
 ค. เวอร์ชัน 4 
 ง. เวอร์ชัน 5 
 
 



 

โดยนายณัฐพล บัวอุไร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 

11 คู่มือการจัดการเรียนการสอน (หน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้) การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน 

7. การเขียนโปรแกรมในโหมดอิมมีเดียทกับโหมดสคริปต์ มีความแตกต่างกันอย่างไร 
 ก. โหมดอิมมีเดียทเป็นการพิมพ์ค าสั่งทีละค าสั่งและตัวแปลภาษาจะท างานตามค าสั่งทันที 
 ข. โหมดอิมมีเดียทเป็นการพิมพ์ค าสั่งเก็บไว้ก่อน แล้วสั่งประมวลผลพร้อมกัน 
 ค. โหมดสคริปต์เป็นการพิมพ์ค าสั่งแยกส่วนให้ชัดเจนเพื่อให้ง่ายต่อการแก้ไขโปรแกรม 
 ง. โหมดสคริปต์เป็นการพิมพ์ค าสั่งรวมกันไว้ในไฟล์เดียวเพ่ือน าไปใช้งานต่อในโหมดอิมมีเดียท 
8. ข้อใด ไม่ใช่ ข้อผิดพลาด (error) ที่เกิดขึ้นจากการเขียนโปรแกรม 
 ก. ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ 
 ข. ข้อผิดพลาดขณะโปรแกรมท างาน 
 ค. ข้อผิดพลาดทางความหมาย 
 ง. ข้อผิดพลาดของการติดตั้งโปรแกรม 
9. จากรูปที่ก าหนด โปรแกรมนี้มีการท างานผ่านตัวแปลภาษาก่ีบรรทัด 

 
 ก. 4 บรรทัด 
 ข. 5 บรรทัด 
 ค. 6 บรรทัด 
 ง. 7 บรรทัด 
10. ถ้าต้องการหาค่าของพ้ืนที่วงกลม แต่ผู้เรียนเขียนโปรแกรมโดยใช้สูตรการหาพ้ืนที่เป็น 2 * 3.14 * r ใน
กรณีนี้เรียกว่าเป็นข้อผิดพลาดชนิดใด 
 ก. syntax error 
 ข. runtime error 
 ค. semantic error 
 ง. program error 
 
 
 
 
 
 



 

โดยนายณัฐพล บัวอุไร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 

12 คู่มือการจัดการเรียนการสอน (หน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้) การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน 

 
 
 

กลุ่ม .......................................................................................................... 
สมาชิกในกลุ่ม  1.  ...................................................................... 2. ...................................................................... 
   3.  ...................................................................... 4. ...................................................................... 
   5.  ...................................................................... 6. ...................................................................... 
 

ค าชี้แจง: ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

พฤติกรรมที่สังเกต 
คะแนน 

3 2 1 

1. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น    
2. มีความกระตือรือร้นในการท างาน    
3. รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย    
4. มีข้ันตอนในการท างานอย่างเป็นระบบ    
5. ใช้เวลาในการท างานอย่างเหมาะสม    

รวม  
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
  

 พฤติกรรมที่ท าเป็นประจ า  ให้  3  คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าเป็นบางครั้ง  ให้  2  คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าน้อยครั้ง  ให้  1  คะแนน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
13-15 ดี 
8-12 ปานกลาง 
5-7 ปรับปรุง 

 
 
 
 
 

แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

 



 

โดยนายณัฐพล บัวอุไร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 

13 คู่มือการจัดการเรียนการสอน (หน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้) การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน 

 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล 
ของผู้รับการ

ประเมิน 

การก าหนด
ปัญหาและท า
ความเข้าใจ

ปัญหา 

ด าเนิน
การศึกษา
ค้นคว้า 

สังเคราะห์
ความรู้ 

สรุปและ
ประเมิน
ค าตอบ 

น าเสนอและ
ประเมินผล 

รวม 
20  

คะแนน 
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

                       
                       

                       
                       
                       

                       
                       

                       
                       
                       

 
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

                      ............../.................../............... 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 มีทักษะ/กระบวนการดีมาก    ให้       4       คะแนน 
 มีทักษะ/กระบวนการดี    ให้       3       คะแนน 
 มีทักษะ/กระบวนการพอใช้    ให้       2       คะแนน 
 มีทักษะ/กระบวนการที่ต้องปรับปรุง   ให้       1       คะแนน 
 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
18-20 ดีมาก 

14-17 ดี 

10-13 พอใช้ 
ต่่ากว่า 10 ปรับปรุง 

 

แบบประเมินทักษะ/กระบวนการในการแก้ปัญหา 

 


