
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แอปพลิเคชัน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน (2) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แอปพลิเคชัน                                                                    เวลา 14 ชั่วโมง 
เรื่อง ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชั่น (2)                                                       เวลา 6 ชั่วโมง 
รายวิชา (ว23192) วิทยาการคำนวณ     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 สาระที่ 4 เทคโนโลยี 
 มาตรฐาน ว 4.2  เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอน
และเป็นระบบ  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้  การทำงาน  และการแก้ปัญหา  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทันและมีจริยธรรม 

ตัวชี้วัด ม.3/1 พัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์ 
 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายหน้าที่การทำงานของคำสั่งในการเขียนโปรแกรมด้วย Python ได้ (K) 
 2. ออกแบบและเขียนโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันด้วยภาษา Pythonได้ (P) 
 3. พัฒนาแอปพลิเคชันทีค่ำนึงถึงประโยชนต์่อชีวิตประจำวัน (A) 
 
3. สาระสำคัญ 
 ภาษาไพทอนเป็นภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรมไปจนถึงการ
ประยุกต์ใช้งานในระดับสูง  เนื่องจากโครงสร้างภาษาที่ลดความยุ่งยากเรื่องไวยากรณ์ในการเขียนโปรแกรมลง  
อ่านแล้วเข้าใจง่าย  ไม่ซับซ้อน  
 
4. สาระการเรียนรู้ 
 1. ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชั่น 
 
5. รูปแบบการสอน/วิธีการสอน 
 1. รูปแบบการสอนแบบบรรยาย (Lecture) 

 2. วิธีการสอนโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) 
 

6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 ความสามารถในการสื่อสาร 
 ความสามารถในการคิด 
 ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

7. ทักษะ 4Cs 
 ทักษะการคิดวิจารณญาณ (Critical Thinking) 
 ทักษะการทำงานร่วมกัน (Collaboration Skill) 
 ทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) 
 ทักษะความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แอปพลิเคชัน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน (2) 
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8. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์    ซื่อสัตย์ สุจริต      
 มีวินัย       ใฝ่เรียนรู้     
 อยู่อย่างพอเพียง      มุ่งมั่นในการทำงาน 
 รักความเป็นไทย      มีจิตสาธารณะ 
 

9. การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 
 
 
ขั้นนำ (10 นาที) 
1. ครูบอกกับนักเรียนว่าจากชั่วโมงที่ผ่านมาเราทราบดีว่าโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาแอปแพลิเคชันมีให้เลือก

หลากหลาย  แต่โปรแกรมที่นิยมกันและเรียนรู้ได้เร็วซึ่ง Python เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ 
2. ครูสนทนากับนักเรียนว่า “จากตัวอย่างที่นักเรียนลองเขียนโปรแกรมแปลงค่าเงินด้วยโปรแกรมภาษา 

Python  นักเรียนคิดว่า  ฟังก์ชันหรือคำสั่งที่นักเรียนใช้ในการเขียนโปรแกรมข้างต้น  เพียงพอสำหรับการ
พัฒนาแอปพลิเคชันตามแนวคิดของนักเรียนหรือไม่”  

3. ครสูนทนากับนักเรียนว่า “หากเราต้องการพัฒนาแอปแพลิเคชันด้วย Python จะต้องเรียนรู้อะไรบ้าง  
(แนวคำตอบ  โปรแกรมที่ใช้เขียน เช่น Mu, คำสั่งให้โปรแกรมแสดงผล, เรียนรู้คำสั่งif-else, คำสั่งloop) 

ขั้นสอน (40 นาที) 
1. ครูให้นักเรียนเปิดโปรแกรม Mu จากนั้นครูอธิบายหน้าที่การทำงานเครื่องมือของโปรแกรม (เนื้อหาเดิมใน

หนังสือวิชา วิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท.) 
(สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้จากเว็บไซต์ https://codewith.mu/en/download ) 

2. ครทูบทวนการเขียนโปรแกรมคำสั่ง print เพื่อสั่งให้โปรแกรมแสดงผลตัวเลข  และข้อความ  
 
 
 
เช่น   Code         ผลลัพธ์ได้ 

 
 
 
 
 
3. ครูทบทวนการเขียนโปรแกรมโดยใช ้variable ด้วยตัวเลข  และข้อความเพ่ือการแสดงผล เช่น  
                    Code    
 
 

 ชั่วโมงที่ 1 

https://codewith.mu/en/download


หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แอปพลิเคชัน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน (2) 
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  ผลลัพธ์ที่ได้ 
 
 
 
 
 
4. ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า กรณีที่สร้างตัวแปรของตัวเลข เช่น A = 5  กับ C = “5” แสดงผลออกมาเป็นเลข 5 

เหมือนกัน แต่ความหมายต่างกัน A  เป็นตัวแปรของตัวเลข ส่วน C เป็นตัวแปรของตัวอักษรหรือข้อความ 
เพราะมีสัญลักษณ์ “”   

 
 
 
 
 
 
 
 
5. จากนั้นครูทบทวนรูปแบบรหัสข้อมูล (Format Code) เพิ่มเติม จากที่เคยเรียนผ่านมาแล้วในระดับชั้นม.2  
6. ครูให้นักเรียนทำใบงาน เรื่อง ตัวแปรและตัวดำเนินการ  
 
 
 
ขั้นสอน (50 นาที) 
7. ครูถามคำถามเพื่อทบทวนนักเรียนว่าจากการเรียนเรื่องการใช้งานตัวแปรเพื่อการดำเนินการทาง

คณิตศาสตร ์ มีข้อมูลตัวเลขแบบไหนบ้างที่สามารถนำมาดำเนินการทางคณิตศาสตร์ได ้ 
(แนวคำตอบ  จำนวนเงิน อุณหภูมิ  น้ำหนัก  ส่วนสูง  เป็นตัวเลขที่มีค่าสามารถนำมาดำเนินการทาง
คณิตศาสตร์ได้ ) 

8. จากนั้นครทูบทวนการใช้งานคำสั่งการรับข้อมูลจากแป้นพิมพ์ input เช่น 
           Code    
 
 
 
 

 ชั่วโมงที่ 2 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แอปพลิเคชัน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน (2) 
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           ผลลัพธ์ที่ได้ 
 
 
 
 
 
 
9. ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด เรื่อง การเขียนใช้คำสั่งแสดงผล อินพุต และเอาต์พุต และแบบฝึกหัด 

เทคโนโลย ี(วิทยาการคำนวณ) หน้า  61 ข้อ 6.1 
10. ครูสอบถามนักเรียนว่าฟังก์ชัน input ทำงานอย่างไร  

(แนวคำตอบ  เป็นการรับข้อมูลจากแป้นพิมพ์ หรือนำเข้าข้อมูลจากแป้นพิมพ์) 
 
 
 
 

 
 
ขั้นสอน (50 นาที) 
11. ครูถามนักเรียนว่าจากการเรียนเขียนโปรแกรมคำสั่งที่เรียนมา  หากครูต้องการเขียนโปรแกรมจัดลำดับ

ความนิยมของร้านอาหารโดยใช้ข้อมูลจากระดับความพอใจในการใช้บริการ 5 ระดับ นักเรียนคิดว่า
สามารถทำได้หรือไม่  
(แนวคำตอบ  ไม่สามารถทำได้เนื่องจากเรียนคำสั่งการดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่มีคำสั่งในการตรวจสอบค่า ) 

12. ครูสอนนักเรียนใช้งานคำสั่ง if-else  
13. จากนั้นครูให้นักเรียนทำใบงาน เรื่อง การทำงานแบบมีเงื่อนไข และแบบฝึกหัด เทคโนโลยี (วิทยาการ

คำนวณ) หน้า  62 ข้อ 6.2 
14. ครูถามนักเรียนว่าสามารถนำความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้าง  

(แนวคำตอบ  การเขียนโปรแกรมตัดเกรด  เขียนโปรแกรมBMI เป็นต้น) 
 
 
ขั้นสอน (40 นาที) 
15. ครูถามนักเรียนว่าจากการเรียนเขียนโปรแกรมที่ผ่านมา หากครูต้องการให้นักเรียนเขียนโปรแกรมเพื่อ

แสดงชื่อตนเอง 100 บรรทัด  นักเรียนคิดว่าต้องเขียนคำส่ังเยอะหรือไม่  
(แนวคำตอบ  เยอะ เนื่องจากต้องเขียนคำสั่งบรรทัดต่อบรรทัดในการแสดงผล ) 

16. ครูบอกที่มาและอธิบายเรื่องการใช้งานคำสั่งทำซ้ำและคำสั่งอ่ืนๆ ได้แก่ while , for   
17. ครสูอนนักเรียนใช้งานคำสั่ง while / for  
18. ครใูห้นักเรยีนทำใบงาน เรื่อง การทำซ้ำ แบบฝึกหัด เทคโนโลย ี(วิทยาการคำนวณ) หน้า  63 -65  

ข้อ 6.3 - 6.5 

 ชั่วโมงท่ี 3 

 ชั่วโมงที่ 4 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แอปพลิเคชัน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน (2) 
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19. ครูให้นักเรียนช่วยกันบอกคำสั่งในการเขียนโปรแกรมที่ได้เรียนทั้งหมด  พร้อมบอกหน้าที่ของแต่ละคำสั่ง 
 
 
ขั้นสอน (50 นาที) 
20. จากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ครูให้นักเรียนแต่ละคู่นำเสนอแนวคิดและผังงาน (Flowchart) ของตนเอง

หน้าชั้นเรียน ให้เพื่อนร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  พร้อมทั้งครูคอยให้คำแนะนำ จากนั้นให้นำไป
ปรับปรุงแก้ไข   

21. ในคาบนี้ครูให้นักเรียนนำแนวคิดที่ปรับปรุงแล้วมาพัฒนาต่อเพื่อเขียนโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันด้วย   
 ภาษา Python  หรือนักเรียนจะออกแบบแนวคิดการพัฒนาโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันใหม่ก็ได้ 

22. ครูให้นักเรียนลงมือเขียนโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันด้วยภาษา Python 
 
 
ขั้นสอน (40 นาที) 
23. ครูให้นักเรียนลงมือเขียนโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันด้วยภาษา Python (ต่อ) 
24. ครูให้นักเรียนทดสอบโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาด 
ขั้นสรุป (10 นาที) 
1. ครูให้นักเรียนแต่ละคู่นำเสนอโปรแกรมหรือแอปพลิเคชัน  ให้เพื่อนร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  พร้อม

ทั้งครูคอยให้คำแนะนำเพิ่มเติม 
 
10. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.2  
2. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
เรื่อง แอปพลิเคชัน 

 3. หนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.3  
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง แอปพลิเคชัน 

4. โปรแกรม Mu 
 5. ใบความรู ้เรื่อง การใช้คำสั่งแสดงผลอินพุต และเอาต์พุต 
 6. ใบความรู ้เรื่อง ตัวแปรและตัวดำเนินการ 
 7. ใบความรู ้เรื่อง การทำงานแบบมีเง่ือนไข 
 8. ใบความรู ้เรื่อง การทำซ้ำ 
 9. ใบงานที่ 4.3.1 เรื่อง ตัวแปรและตัวดำเนินการ 
 10. ใบงานที่ 4.3.2 เรื่อง การใช้คำสั่งแสดงผลอินพุต และเอาต์พุต 
 11. ใบงานที่ 4.3.3 เรื่อง การทำงานแบบมีเง่ือนไข 
 12. ใบงานที่ 4.3.4 เรือง การทำซ้ำ 
 

 
 

 ชั่วโมงที่ 5 

 ชั่วโมงที่ 6 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แอปพลิเคชัน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน (2) 
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11.  การวัดและการประเมนิผล 
 11.1 การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรม 

จุดประสงค ์ วิธีการประเมนิ เครื่องมือการประเมนิ เกณฑ์การประเมิน 
1.อธิบายหน้าที่การ
ทำงานของคำสั่งในการ
เขียนโปรแกรมด้วย 
Python ได้ (K) 

อธิบายการทำงานของ
โปรแกรมหรือแอปพลิเค
ชันที่เขียนด้วยภาษา 
Python 

แบบประเมินชิ้นงาน 
(ออกแบบและเขียน
โปรแกรมหรือแอปพลิเค
ชันด้วยภาษา Python) 

อธิบายได้ถูกต้องตาม
หลักการ 60% ขึ้นไปถือ
ว่าผ่าน 

2.ออกแบบและเขียน
โปรแกรมหรือแอปพลิเค
ชันด้วยภาษา Python
ได้ (P) 
 

1.ตรวจโปรแกรมหรือ
แอปพลิเคชันที่เขียนด้วย
โปรแกรมภาษา Python  

แบบประเมินชิ้นงาน 
(ออกแบบและเขียน
โปรแกรมหรือแอปพลิเค
ชันด้วยภาษา Python)  

1.ออกแบบและเขียน
โปรแกรมหรือแอปพลิเค
ชันด้วยภาษา Python
ได้ ในระดับคุณภาพ
พอใช้ขึ้นไปถือว่าผ่าน 

3.พัฒนาแอปพลิเคชันที่
คำนึงถึงประโยชน์ต่อ
ชีวิตประจำวัน (A) 
 

บอกประโยชน์ของแอป
พลิเคชันที่พัฒนาขึ้น 

แบบประเมิน 
การนำเสนอ  

บอกประโยชน์ของแอป
พลิเคชันที่พัฒนาขึ้น
คำนึงถึงประโยชน์ต่อ
ชีวิตประจำวันไดใ้น
ระดับคุณภาพพอใช้ขึ้น
ไปถือว่าผ่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แอปพลิเคชัน 
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11.2 การประเมินชิน้งาน (ออกแบบและเขียนโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันด้วยภาษา Python) 

ประเดน็ในการประเมิน 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 

3 2 1 
1.ความสอดคล้องกับ
เนื้อหา 

อธิบายหน้าที่การทำงาน
ของคำสั่งในการเขียน
โปรแกรมด้วย Python
ไดถู้กต้องตามหลักการ 
สื่อสารเข้าใจงา่ยชัดเจน
และตอบคำถามได้
ทั้งหมด 

อธิบายหน้าที่การทำงาน
ของคำสั่งในการเขียน
โปรแกรมด้วย Python
ไดถู้กต้องตามหลักการ  
สื่อสารเข้าใจชดัเจนและ
ตอบคำถามได้มากกว่า
50% 

อธิบายหนา้ที่การทำงาน
ของคำสั่งในการเขียน
โปรแกรมด้วย Python
ได้เพียงบางส่วน สื่อสาร
เข้าใจและตอบคำถามได้
น้อยกว่า50% 

2.ขั้นตอนการเขียน
โปรแกรมหรือแอปพลิเค
ชันด้วยภาษา Python 

เขียนโปรแกรมหรือแอป
พลิเคชันด้วยภาษา 
Python ได้ถูกต้อง  ใช้
คำสั่งเหมาะสมกับการ
ทำงาน สามารถ
ตรวจสอบและแก้ไข
ข้อผิดพลาดของ
โปรแกรมได ้

เขียนโปรแกรมหรือแอป
พลิเคชันด้วยภาษา 
Python ได้ถูก ใช้คำสั่ง
เหมาะสมกับการทำงาน 
สามารถตรวจสอบและ
แก้ไขข้อผิดพลาดของ
โปรแกรมได้มากกว่า
50% 

เขียนโปรแกรมหรือแอป
พลิเคชันด้วยภาษา 
Python ได้  ใชค้ำสั่ง
เหมาะสมกับการทำงาน 
สามารถตรวจสอบและ
แก้ไขข้อผิดพลาดของ
โปรแกรมได้นอ้ยกว่า
50% 

3.มีความคิดสร้างสรรค์
ในการออกแบบแอป
พลิเคชัน 

สามารถออกแบบ
แนวคิดการพัฒนาแอป
พลิเคชันได้น่าสนใจ และ
สร้างสรรค์  มีความ
เหมาะสมกับการใช้งาน 

สามารถออกแบบ
แนวคิดการพัฒนาแอป
พลิเคชันได้น่าสนใจ และ
สร้างสรรค์  มีความ
เหมาะสมกับการใช้งาน
มากกว่า50% 

สามารถออกแบบ
แนวคิดการพัฒนาแอป
พลิเคชันได้น่าสนใจ และ
สร้างสรรค์  มีความ
เหมาะสมกับการใช้งาน
น้อยกว่า50% 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคณุภาพ 
7 – 9 ดี 
5 – 6 พอใช ้

น้อยกว่า 5 ปรับปรุง 
 
 

 11.3 การประเมินการนำเสนอ (ออกแบบและเขยีนโปรแกรมหรือแอปพลเิคชันด้วยภาษา Python) 

ที ่ รายการประเมิน 
คุณภาพผลงาน 

4 3 2 1 
1 อธิบายหน้าที่การทำงานของคำสั่งในการเขียนโปรแกรมดว้ย Python ได้

ถูกต้อง  และตอบคำถามได ้
    



หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แอปพลิเคชัน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน (2) 
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2 บอกประโยชน์ของแอปพลิเคชันที่พัฒนาและคำนึงถึงประโยชน์ต่อ
ชีวิตประจำวัน 

    

3 มีวิธีการนำเสนอน่าสนใจ ใช้ภาษาเหมาะสมเข้าใจง่าย     
4 การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม     
5 การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น     

รวม  
 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

ช่วงคะแนน ระดับคณุภาพ 
15 – 20  ดี 
10 – 14 พอใช ้

น้อยกว่า 10 ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.4 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
คำชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่อง 
 ที่ตรงกับระดับคะแนน 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน ระดับคะแนน 

3 2 1 
1. รักชาติ ศาสน์

กษัตริย ์
1.1  ยืนตรงเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติได ้    
1.2 เข้าร่วมกจิกรรมทีส่ร้างความสามัคคปีรองดองและเป็นประโยชน์ 

ต่อโรงเรียน 
   

1.3 เข้าร่วมกจิกรรมทางศาสนาที่ตนนบัถือ ปฏิบัตติามหลักศาสนา    
1.4 เข้าร่วมกจิกรรมทีเ่กี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามท่ีโรงเรียนจัดขึ้น    

2. ซื่อสัตย์ สจุริต 2.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง    
2.2 ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกตอ้ง     



หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แอปพลิเคชัน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน (2) 
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3. มีวินัย รับผิดชอบ 3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบยีบ ข้อบังคับของครอบครัว  
 มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกจิกรรมตา่ง ๆ ในชีวติประจำวัน 

   

4. ใฝ่เรียนรู ้ 4.1 รู้จักใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์และนำไปปฏิบตัิได้    
4.2 รู้จักจัดสรรเวลาให้เหมาะสม    
4.3 เชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดา-มารดา โดยไม่โต้แย้ง    
4.4 ตั้งใจเรียน    

5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใช้ทรัพย์สินและสิง่ของของโรงเรียนอย่างประหยัด    
5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คุณค่า    
5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีการเกบ็ออมเงิน    

6. มุ่งมั่นในการทำงาน 6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย    
6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออปุสรรคเพื่อใหง้านสำเรจ็    

7. รักความเป็นไทย 7.1 มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปญัญาไทย    
7.2 เห็นคุณค่าและปฏบิัติตนตามวัฒนธรรมไทย    

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผูป้กครอง และครูทำงาน    
8.2 รู้จักการดูแลรักษาทรัพย์สมบัติและสิง่แวดล้อมของหอ้งเรียน 

และโรงเรียน 
   

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

                 ............/.................../................ 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ ให้   3   คะแนน 
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้   2   คะแนน 
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให้   1   คะแนน 
 
 
 

ใบความรู ้
เรื่อง การใช้คำสั่งแสดงผลอนิพุต และเอาต์พุต 

คำสั่งแสดงผลด้วย print คอื การแสดงผลทางหน้าจอโดยใช้คำสั่ง print() ทำหน้าที่ในการแสดง
ข้อมูลชนิดอักขระ ตัวเลข ตัวแปร หรือนิพจน์ 

โค้ด ผลลัพธ ์

  

 
คำสั่งนำเข้าขอ้มูลทางแปน้พิมพ์ด้วย input 
 Input คือ การรับข้อมูลจากภายนอกด้วยแป้นพิมพ์โดยใช้คำสั่ง input() ซึ่งจะรับข้อมูลเข้ามาเก็บไว้
ในตัวแปร  

ช่วงคะแนน ระดับคณุภาพ 
51-60 ดีมาก 
41-50 ดี 
30-40 พอใช ้

ต่ำกว่า 30 ปรับปรุง 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แอปพลิเคชัน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน (2) 
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โค้ด ผลลัพธ ์

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ใบความรู ้
เรื่อง ตัวแปร และตัวดำเนนิการ 

ตัวแปร  คือ หน่วยความจำที่ใช้จัดเก็บข้อมูลเพ่ือนำไปใช้ในโปรแกรม ตัวแปรจะถูกเรียกใช้ในการเก็บ
ข้อมูลจากอินพุต เก็บค่าคงที่ นำข้อมูลไปคำนวณและเก็บผลลัพธ์การกำหนด หรือประกาศตัวแปร 

ชนิดข้อมลูตัวแปร 
ชนิด การใช้งาน 
Int ข้อมูลชนิดตัวเลขจำนวนเต็ม 

String ข้อมูลที่เป็นอักขระ หรือข้อความ 

Float ข้อมูลที่เป็นจำนวนจริง 

ตัวดำเนินการ หรือ โอเปอเรเตอร์ คือ สัญลกัษณ์ที่บอกใหด้ำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งกับข้อมูลในตัว
แปร และค่าคงที่ต่างๆ เช่น การคำนวณ โดยใช้เครื่องหมาย + - * / และการเปรียบเทียบที่ใช้เครื่องหมาย > < 
>= <= 

1) ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร ์
ตัวดำเนินการ ความหมาย ตัวอย่าง 

+ การบวก x + y 
- การลบ x - y 
* การคูณ x * y 
/ การหาร x / y 
% การหาร เอาเฉพาะเศษ x % y 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แอปพลิเคชัน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน (2) 
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** การยกกำลัง x ** y 
2) ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ 

ตัวดำเนินการ ความหมาย ตัวอย่าง 
== เท่ากับ x == y 
!= ไม่เท่ากับ x != y 
> มากกว่า x > y 
< น้อยกว่า x < y 
>= มากกว่าหรือเท่ากับ x >= y 
<= น้อยกว่าหรือเท่ากับ x <= y 
 
 
 

ใบความรู ้
เรื่อง การทำงานแบบมีเงื่อนไข 

การใช้งานคำสั่ง if 
 if คือ คำสั่งกำหนดเง่ือนไขเพ่ือควบคุมให้โปรแกรมทำงานเฉพาะคำสั่งที่ต้องการเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง 
ซึ่งเป็นการเลือกทำงานที่มีทางเลือกเดียว 

โค้ด ผลลัพธ ์

  

 
การใช้งานคำสั่ง if-else 
 If-else คือ การกำหนดเง่ือนไขให้โปรแกรมเลือกทำ 2 กรณี โดยเลือกทำคำสั่งในบลอ็ก if เมื่อ
เงื่อนไขเป็นจริง หรือเลือกทำคำสั่งในบล็อก else เมื่อเง่ือนไขเป็นเท็จ 

โค้ด ผลลัพธ ์

  

 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แอปพลิเคชัน 
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ใบความรู ้
เรื่อง การทำงานซ้ำ 

การใช้งานคำสั่ง while 
 while คือ การวนลูปโดยการตรวจสอบเงื่อนไขก่อนทำงาน ซึ่งในขณะทีจ่รวจสอบพบว่าเงื่อนไขเป็น
จริง คำสั่งที่อยูภ่ายในบล้อกจะถูกรันใหท้ำงานวนรอบไปเรื่อยๆ และจะหยุดทำงานเมื่อโปรแกรมตรวจสอบ
พบว่าเง่ือนไขเป็นเท็จ  

คำสั่ง ผลลัพธ ์
i = 0 
while i <= 10: 
    print(i, end = ', ') 
    i = i + 1  
 
การใช้งานคำสั่ง for 
 for คือ การทำงานแบบวนซ้ำที่สามารถกำหนดจำนวนครั้งที่แน่นอน โดยมีการกำหนดจุดเริ่มต้น จุด
สุดท้าย และจำนวนการทำงานตามจำนวนข้อมูลที่มี 

คำสั่ง ผลลัพธ ์
for num in (27,12,2537): 
    print(num) 

 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แอปพลิเคชัน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน (2) 
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bp ='Lisa','Jisoo','Jennie','Rose' 
for bp in bp: 
    print(bp) 

 

 
 
 

ใบงานที่ 4.3.1 
เรื่อง ตัวแปรและตัวดำเนนิการ 

1.ให้นักเรียนทำความเข้าใจเรื่องตัวแปรเพื่อตอบคำถามต่อไปนี ้
1.1 เขียนผลลัพธ์การทำงานของโค้ดต่อไปนี้ 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1.2 “กิ้ฟขายแอปเปิ้ลได้เงินมา 425 บาท อรขายส้มได้เงินมา 565 บาท ทศขายมะม่วงงินมา 456” 
ใหนั้กเรียนเขียนโปรแกรมเพ่ือแสดงรายได้จากการขายผลไม้ของแต่ละคน โดยใช้คำสั่ง “ตัวแปร” 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แอปพลิเคชัน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน (2) 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.ให้นักเรียนทำความเข้าใจเรื่องตัวแปรและการดำเนินการเพื่อตอบคำถามต่อไปนี ้
 2.1 เขียนผลลัพธ์การทำงานของโค้ดต่อไปนี้ 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.2 เขียนผลลัพธ์การทำงานของโค้ดต่อไปนี้ 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2.3 ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมเฉลี่ยค่าอาหารรายคน โดยให้โปรแกรมรบัจำนวนลูกค้า และค่าอาหาร
ทั้งหมด จากนัน้แสดงค่าอาหารที่เฉลี่ยต่อคนทางหน้าจอ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แอปพลิเคชัน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน (2) 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.4 เขียนโปรแกรมประยุกต์ใช้ตัวดำเนินการเพื่อแสดงผลลัพธ ์ดังนี ้

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงานที่ 4.3.1 
เรื่อง ตัวแปรและตัวดำเนนิการ 

เฉลย 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แอปพลิเคชัน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน (2) 
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1.ให้นักเรียนทำความเข้าใจเรื่องตัวแปรเพื่อตอบคำถามต่อไปนี ้
1.1 เขียนผลลัพธ์การทำงานของโค้ดต่อไปนี้ 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1.2 “กิ้ฟขายแอปเปิ้ลได้เงินมา 425 บาท อรขายส้มได้เงินมา 565 บาท ทศขายมะม่วงงินมา 456” 
ใหนั้กเรียนเขียนโปรแกรมเพ่ือแสดงรายได้จากการขายผลไม้ของแต่ละคน โดยใช้คำสั่ง “ตัวแปร” 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.ให้นักเรียนทำความเข้าใจเรื่องตัวแปรและการดำเนินการเพื่อตอบคำถามต่อไปนี ้
 2.1 เขียนผลลัพธ์การทำงานของโค้ดต่อไปนี้ 

Price of Mango = 45 
Price of Melon = 86 
Price of Banana = 24 
Price of Apple = 64 
Price of Watermelon = 86 
//ตัวเลขใน Watermelon มีค่า=86 เนื่องจากในโค้ดโจทย์ได้ใส่ตัวแปร melon ลงไปแทน 

gift = 425 
toss = 456 
orn = 565  
print('Gift = %d ' % gift) 
print('Toss = %d ' % toss) 
print('Orn = %d ' % orn) 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แอปพลิเคชัน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน (2) 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.2 เขียนผลลัพธ์การทำงานของโค้ดต่อไปนี้ 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2.3 ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมเฉลี่ยค่าอาหารรายคน โดยให้โปรแกรมรบัจำนวนลูกค้า และค่าอาหาร
ทั้งหมด จากนัน้แสดงค่าอาหารที่เฉลี่ยต่อคนทางหน้าจอ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.4 เขียนโปรแกรมประยุกต์ใช้ตัวดำเนินการเพื่อแสดงผลลัพธ ์ดังนี ้

 

9 
60 

Your age = 25 
Your BMI = 19 

print('Welcome to Restuarant') 
bill = int(input('Enter bill total : ')) 
regis = int(input('Enter total customer : ')) 
averp = bill/regis 
print('\nAverage per 1 = %d ' % averp) 
print('Thank you :)') 

month1 = 2354 
month2 = 4584 
month3 = 2465 
month4 = 8546 
print('Banthung Cafe') 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แอปพลิเคชัน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน (2) 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงานที่ 4.3.2 
เรื่อง การใช้คำสั่งแสดงผลอนิพุต และเอาต์พุต 

1.จงบอกหน้าที่การทำงานของคำสั่งต่อไปนี้ 
 1.1 print 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 1.2 input 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แอปพลิเคชัน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน (2) 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.ให้นักเรียนทำความเข้าใจคำสั่งการแสดงผล print เพื่อตอบคำถามต่อไปนี ้
 2.1 เขียนโค้ดคำสั่งเพ่ือแสดงผลลัพธ์ ดังนี้ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 2.2 ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมเพื่อแสดงประวัติส่วนตัวของนักเรียนที่สามารถเปิดเผยต่อส่วนรวมได้ 
อย่างน้อย 7 อย่างจากนั้นจดบันทึกคำสั่งจากโปรแกรมลงด้านล่าง(เฉพาะโค้ด) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2.3 ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมรับชื่อ พร้อมน้ำหนัก จากแป้นพิมพ์จำนวน3คนจากนั้นให้โปรแกรม
แสดงข้อมูลของแต่ละคนทางหน้าจอ 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แอปพลิเคชัน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน (2) 
 

เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 
168 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบงานที่ 4.3.2 
เรื่อง การใช้คำสั่งแสดงผลอนิพุต และเอาต์พุต 

1.จงบอกหน้าที่การทำงานของคำสั่งต่อไปนี้ 
 1.1 print 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 1.2 input 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.ให้นักเรียนทำความเข้าใจคำสั่งการแสดงผล print เพื่อตอบคำถามต่อไปนี ้
 2.1 เขียนโคด้คำสั่งเพื่อแสดงผลลัพธ์ ดังนี ้

เฉลย 

การแสดงผลทางหน้าจอโดยใช้คำสั่ง print() ทำหน้าที่ในการแสดงข้อมูลชนิดอักขระ 
ตัวเลข ตัวแปร หรือนิพจน์ 

การรับข้อมูลจากภายนอกด้วยแป้นพิมพ์โดยใช้คำสั่ง input() ซึ่งจะรับขอ้มูลเข้ามาเกบ็ไว้
ในตัวแปร   



หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แอปพลิเคชัน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน (2) 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 2.2 ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมเพื่อแสดงประวัติส่วนตัวของนักเรียนที่สามารถเปิดเผยต่อส่วนรวมได้ 
อย่างน้อย 7 อย่างจากนั้นจดบันทึกคำสั่งจากโปรแกรมลงด้านล่าง(เฉพาะโค้ด)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2.3 ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมรับชื่อ พร้อมน้ำหนัก จากแป้นพิมพ์จำนวน3คนจากนั้นให้โปรแกรม
แสดงข้อมูลของแต่ละคนทางหน้าจอ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

print('Hello') 
print('I am python') 
print('I was born in 1989 by Rossom') 
print('My language base on ABC') 

print('My name is Patthara  Raksa') 
print('My nick name is Gift') 
print('I am 25 years old') 
print('I was born in Khonkaen ') 
print('I love Blackpink ') 
print('I like to eat dessert') 
print('I live in Bangkok') 

name1 = input('Enter name: ') 
weight1 = int(input('Enter weight : ')) 
name2 = input('Enter name: ') 
weight2 = int(input('Enter weight : ')) 
name3 = input('Enter name: ') 
weight3 = int(input('Enter weight : ')) 
print('1. %s weight= %d' % (name1,weight1))   
print('2. %s weight= %d' % (name1,weight1))  
print('3. %s weight= %d' % (name1,weight1)) 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แอปพลิเคชัน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน (2) 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบงานที่ 4.3.3 
เรื่อง การทำงานแบบมีเงื่อนไข 

1.ให้นักเรียนทำความเข้าใจการทำงานคำสั่ง if-else แล้วตอบคำถามต่อไปนี ้
 1.1 ให้นักเรียนเขียนผลลัพธก์ารทำงานของโค้ดต่อไปนี้ 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 1.2 ให้นักเรียนเขยีนผลลัพธก์ารทำงานของโค้ดต่อไปนี้ 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แอปพลิเคชัน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน (2) 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
2.เขียนโปรแกรมรับค่าอุณหภูมิจากแป้นพิมพ์จากนั้นให้แสดงระดับอุณหภูมิ โดยใชเกณฑ์ ดังนี้ 

เกณฑ์อุณหภมูิ(เซลเซียส) 
29 ขึ้นไป = ร้อน 
24-28 = ปกต ิ
1-23 = เย็น 

0 = เยือกแข็ง 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แอปพลิเคชัน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน (2) 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

ใบงานที่ 4.3.3 
เรื่อง การทำงานแบบมีเงื่อนไข 

1.ให้นักเรียนทำความเข้าใจการทำงานคำสั่ง if-else แล้วตอบคำถามต่อไปนี ้
 1.1 ให้นักเรียนเขียนผลลัพธก์ารทำงานของโค้ดต่อไปนี้ 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 1.2 ให้นักเรียนเขียนผลลัพธก์ารทำงานของโค้ดต่อไปนี้ 

เฉลย 

A same B 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แอปพลิเคชัน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน (2) 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
2.เขียนโปรแกรมรับค่าอุณหภูมิจากแป้นพิมพ์จากนั้นให้แสดงระดับอุณหภูมิ โดยใชเกณฑ์ ดังนี้ 

เกณฑ์อุณหภมูิ(เซลเซียส) 
29 ขึ้นไป = ร้อน 
24-28 = ปกต ิ
1-23 = เย็น 

0 = เยือกแข็ง 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

temp = float(input('Enter temperature : ')) 
if temp>=29: 
  print('ร้อน') 
elif temp>=24 and temp<=28:  
  print('ปกต'ิ) 
elif temp>=1 and temp<=23: 
  print('เย็น') 
elif temp ==0: 
  print('เยือกแข็ง') 
 

Correct 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แอปพลิเคชัน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน (2) 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
ใบงานที่ 4.3.4 
เรื่อง การทำซำ้ 

 
1.ให้นักเรียนทำความเข้าใจการทำงานของ while และ for และตอบคำถามต่อไปนี้ 

1.1 บอกผลลพัธ์ของการทำงานจากคำสั่ง while ต่อไปนี ้

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.2 ให้ประยุกต์ใช้คำสั่ง for เก็บช่ือดารา นักร้องที่ชอบ5คนจากนั้นให้โปรแกรมแสดงรายช่ือทั้งหมด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แอปพลิเคชัน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน (2) 
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2.ให้บอกประโยชน์ของโปรแกรม หรือแอปพลิเคช่ันในชีวิตประจำวัน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 

 

ใบงานที่ 4.3.4 
เรื่อง การทำซำ้ 

 
1.ให้นักเรียนทำความเข้าใจการทำงานของ while และ for และตอบคำถามต่อไปนี้ 

1.1 บอกผลลพัธ์ของการทำงานจากคำสั่ง while ต่อไปนี ้

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.2 ให้ประยุกต์ใช้คำสั่ง for เก็บช่ือดารา นักร้องที่ชอบ5คนจากนั้นให้โปรแกรมแสดงรายช่ือทั้งหมด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2.ให้บอกประโยชน์ของโปรแกรม หรือแอปพลิเคช่ันในชีวิตประจำวัน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

mypop = 'Milla','Mathew','Pancake','Ariana','Taylor' 
print('This is my popular') 
for mypop in mypop : 
    print(mypop) 

1.สร้างโปรแกรมที่มีประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
2.ทำโปรแกรมแปลงสกุลเงิน 
3.ทำให้ชีวิตสะดวกสบาย 
4.ลดเวลาในการทำงานของมนุษย์ลง 

เฉลย 

Hello Python 
Hello Python 
Hello Python 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แอปพลิเคชัน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน (2) 
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..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 
 

 

12. ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 

 
13. บันทึกผลหลังการสอน 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

  ปัญหา/อุปสรรค 
      
      
  แนวทางการแก้ไข 
      
      
 

  ด้านความรู ้
      
      
  ด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรยีน 
      
      
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
      
      
         ด้านความสามารถทางเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)  
      
      
  ด้านอื่น ๆ (พฤติกรรมเด่นหรือพฤติกรรมทีม่ีปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี)) 
      
      
 

  ข้อเสนอแนะ    
        
                                                                  ลงชื่อ     
                                                                            (   ) 
                                                                ตำแหน่ง    ....... 
 


