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แผนการสอนหน่วยการเรียนรู้ท่ี  2  

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 การออกแบบขั้นตอนการท างาน และไพทอน 

เร่ือง การออกแบบขั้นตอนการท างานของโปรแกรม   เวลา 2 ช่ัวโมง 

รายวชิา (ว22192) วิทยาการค านวณ     ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์      ภาคเรียนที่ 2 

1. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 1.1 ตัวชี้วัด 
 ว 4.2 ม.2/2  ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่ใช้ตรรกะและฟังก์ชันในการแก้ปัญหา 
 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายความหมายของการออกแบบขั้นตอนการทำงานแต่ละแบบไดถู้กต้อง (K) 
 2. ออกแบบขัน้ตอนการทำงานโดยใช้ภาษาธรรมชาติไดถู้กต้อง (P) 
 3. ออกแบบขัน้ตอนการทำงานโดยใช้รหัสจำลองไดถู้กต้อง (P) 
 4. ออกแบบขัน้ตอนการทำงานโดยใช้ผังงานไดถู้กต้อง (P) 
 5. สนใจใฝ่เรียนรู้ในการศึกษาและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได ้(A) 
 
3. สาระการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
- การออกแบบอัลกอริทึม เพื่อแก้ปัญหาอาจใช ้   
  แนวคิดเชิงคำนวณในการออกแบบ เพ่ือให้การ 
  แก้ปญัหามีประสิทธิภาพ 

พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา 

 
4. สาระสำคญั/ความคิดรวบยอด 
  การออกแบบขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมหรือการออกแบบอัลกอริทึม เป็นการออกแบบลำดับ
 ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ การใช้ภาษาธรรมชาติ การใช้รหัส
 จำลอง และการใช้ผังงาน 
 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอนัพึงประสงค ์
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
    - ทักษะการสื่อสาร 
    - ทักษะการแลกเปลี่ยนขอ้มูล 
2. ความสามารถในการคิด 
    - ทักษะการคิดวิเคราะห ์
3. ความสามารถในการแก้ปญัหา 

1. มีวินัย รับผิดชอบ    
2. ใฝ่เรียนรู ้ 
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
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สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอนัพึงประสงค ์
    - ทักษะการคิดวิเคราะห ์
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
    - ทักษะการทำงานร่วมกัน 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
    - ทักษะการสืบค้นข้อมูล    

 
6. กิจกรรมการเรียนรู ้
 วิธีการสอนโดยเน้นรูปแบบการสอนแบบสบืเสาะหาความรู้ 5Es (5Es Instructional Model) 
 
 
 

 

 

 ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engagement) 

  1. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรูท่ี้ 2 เรือ่ง การออกแบบขั้นตอนการทำงาน 
   และการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python เพื่อวัดความรู้เดิมของนักเรียนก่อนเข้าสู่กิจกรรม 

  2. ครูถามคำถามประจำหัวข้อว่า“นักเรียนคิดว่าการออกแบบขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม 
   มีความสำคัญอย่างไรต่อการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร”์ 
   (แนวตอบ : นกัเรียนตอบตามความคิดเห็นของตนเอง โดยคำตอบขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ 
   ครูผู้สอน เช่น ทำให้สามารถเขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้น ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการ
   เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร)์ 
 
 
 ขั้นที่ 2 สำรวจค้นหา (Exploration) 
  1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน เพื่อค้นหาลักษณะของการออกแบบขั้นตอนการทำงานของ
   โปรแกรมจากอินเทอร์เน็ตทีเ่ครื่องคอมพิวเตอรข์องตนเอง 
  2. จากนั้นครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มมานำเสนอเกี่ยวกับลักษณะของการออกแบบขั้นตอน 
   การทำงานของโปรแกรม พรอ้มอภิปรายร่วมกันในห้องเรียน 
  3. นักเรียนศึกษาและสังเกตการออกแบบขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมทั้ง 3 ลักษณะ  
   จากหนังสือเรียนรายวชิาพืน้ฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.2 
   หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การออกแบบขั้นตอนการทำงาน และการเขียนโปรแกรม 
   ด้วยภาษา Python 
 

 ขั้นที่ 3 อธิบายความรู้ (Explanation) 
  4. ครูอธิบายเพ่ิมเติมเพื่อให้นักเรียนเข้าใจเพ่ิมขึ้นว่า“การออกแบบลำดับขั้นตอนการทำงาน 
   ของโปรแกรม สามารถแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ 

ชั่วโมงที่ 1 

 

ขั้นนำ 

ขั้นสอน 
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     1) การออกแบบลำดับขั้นตอนการทำงานโดยใช้ภาษาธรรมชาติ เป็นการบรรยาย
     ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมโดยใช้ภาษามนุษย์ที่เข้าใจง่าย เพ่ืออธิบายลำดับ
     ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมตามลำดับการทำงานก่อนหลัง 
     2) การออกแบบลำดับขั้นตอนการทำงานโดยใช้รหัสจำลอง เป็นรูปแบบภาษาที่มี
     โครงสร้างที่ชัดเจนและกระชับ เพ่ือใช้อธิบายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม 
     3) การออกแบบลำดับขั้นตอนการทำงานโดยใช้ผังงาน เป็นการใช้แผนภาพ 
     สัญลักษณ์เพื่อแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม” 
  5. ครยูกตัวอย่างการออกแบบขั้นตอนการทำงานโดยใช้ภาษาธรรมชาติตามหนังสือเรียน 
   เพื่ออธิบายลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมตามลำดับการทำงานก่อน-หลังจากตัวอย่าง
   ต้องการคำนวณหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีขั้นตอนการทำงานดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  6. ครูยกตัวอย่างการออกแบบขั้นตอนการทำงานโดยใช้รหัสจำลองตามหนังสือเรียนเพื่ออธิบาย
   ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมโดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ จากตัวอย่างต้องการคำนวณ 
   หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผา้ สามารถเขียนเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
  7. ครูยกตัวอย่างการออกแบบขั้นตอนการทำงานโดยใช้ผังงานตามหนังสือเรียน เพื่อแสดงลำดับ
   ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมโดยใช้แผนภาพสัญลักษณ์ จากตัวอย่างต้องการคำนวณหา
   พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีขั้นตอนการทำงานดังนี้ 
 

 
 
 
 

START 
INPUT width 
INPUT length 
COMPUTE area = width * length 
OUTPUT area 
STOP 

 

ขั้นตอนที่ 1  เริ่มการทำงาน 
ขั้นตอนที่ 2  นำเข้าข้อมูลความกว้างของรูปสี่เหลี่ยม 
ขั้นตอนที่ 3  นำเข้าข้อมูลความยาวของรูปสี่เหลี่ยม 
ขั้นตอนที่ 4 คำนวณพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม = ความกว้าง x ความยาว 
ขั้นตอนที่ 5  แสดงผลพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม 
ขั้นตอนที่ 6  จบการทำงาน 

 

width 

START 
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  ขั้นที่ 4 ขยายความเข้าใจ (Elaboration) 
  8. นักเรียนทำใบงานที่ 2.1.1 เรื่อง การออกแบบขั้นตอนการทำงานโดยใช้ภาษาธรรมชาติ 
  9. นักเรียนทำใบงานที่ 2.1.2 เรื่อง การออกแบบขั้นตอนการทำงานโดยใช้รหัสจำลอง 
   10. นักเรียนทำใบงานที่ 2.1.3 เรื่อง การออกแบบขั้นตอนการทำงานโดยใช้ผังงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 ขั้นที่ 5 ตรวจสอบผล (Evaluation) 
ขั้นสรุป 

length 

area = width * length 

area 

ชั่วโมงที่ 2 

 

STOP 

Note 
     วัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อให้นักเรียน 
 - มีทักษะการทำงานร่วมกันโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานหรือการทำ
กิจกรรมเพื่อให้เกิดการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันภายในกลุ่ม  
 - มีทักษะการสืบค้นข้อมูล โดยให้นักเรียนแต่ละคนสืบคน้ข้อมูลจากอนิเทอร์เน็ต 
เพื่อสืบเสาะหาความรู้ตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย 
 - มีทักษะการสังเกต โดยให้นักเรียนสังเกตลักษณะการทำงานของโปรแกรม 
ทั้ง 3 ลักษณะจากหนังสือเรียนเพ่ือนำไปปรับใช้ในการเรยีนได้อย่างเหมาะสม 
 - มีทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยให้นักเรียนพิจารณาเนื้อหาจากการสืบค้นหรือศึกษา 
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น หนังสือเรียน อินเทอร์เน็ต เป็นต้น 
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  1. ครูประเมินผลนักเรียนจากการสังเกตการตอบคำถาม การนำเสนอหน้าชั้นเรียน 
   การทำกิจกรรมกลุ่มด้วยความตั้งใจ และการทำใบงาน 
  2. ครูตรวจสอบความถูกต้องของผลการทำใบงานที่ 2.1.1, ใบงานที่ 2.1.2 และ ใบงานที่ 2.1.3 
  3. นักเรียนและครรู่วมกันสรุปเกี่ยวกับการออกแบบขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมว่า 
   “การออกแบบขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมเป็นการออกแบบลำดับขั้นตอนก่อนนำไปเขียน
   โปรแกรมจริง ส่งผลให้การขยีนโปรแกรมทำได้ง่ายขึ้น และเกิดข้อผิดพลาดน้อยเนื่องจาก 
   เป็นการเขียนอย่างเป็นลำดับขั้นตอนการทำงานตามโปรแกรมการทำงานก่อน – หลัง” 

 
 
 

7. การวัดและประเมินผล 
รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

7.1 การประเมนิก่อนเรียน  
- แบบทดสอบก่อนเรียน 
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 

เรื่อง การออกแบบขั้นตอน 
การทำงาน และการเขียน
โปรแกรมด้วยภาษา Python 

 
- ตรวจแบบทดสอบ 
  ก่อนเรียน  

 
- แบบทดสอบก่อนเรียน  

 
ประเมินตามสภาพจริง 

 

7.2 ประเมินระหว่างการจัดกิจกรรม 
     การเรียนรู ้
     1) การออกแบบขั้นตอนการ

ทำงานโดยใช้ภาษาธรรมชาติ 

 
 
- ตรวจใบงานที่ 2.1.1 

 
 
- ใบงานที่  2.1.1 

 
 
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์

2) การออกแบบขั้นตอนการ
ทำงานโดยใช้รหัสจำลอง 

- ตรวจใบงานที่ 2.1.2 - ใบงานที่  2.1.2 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์

3) การออกแบบขั้นตอนการ
ทำงานโดยใช้ผังงาน 

- ตรวจใบงานที่ 2.1.3 - ใบงานที่  2.1.3 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์

4) การนำเสนอผลงาน - ประเมินการนำเสนอ 
  ผลงาน 

- แบบประเมิน 
  การนำเสนอผลงาน 

ระดับคุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ ์

     5) พฤติกรรมการทำงาน
รายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  การทำงานรายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ ์

 6) พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม - สังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานกลุ่ม   

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  การทำงานกลุ่ม  

ระดับคุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ ์

7) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

- สังเกตความมีวินัย  
  ความรับผิดชอบ 
  ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น 
  ในการทำงาน 

- แบบประเมิน  
  คุณลักษณะ            
  อันพึงประสงค์ 
 

ระดับคุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ ์
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8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้
 8.1 สื่อการเรียนรู ้

1) หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
เรื่อง การออกแบบขั้นตอนการทำงาน และการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python 

2) ใบงานที่ 2.1.1 เรื่อง การออกแบบขั้นตอนการทำงานโดยใช้ภาษาธรรมชาติ 
3) ใบงานที่ 2.1.2 เรื่อง การออกแบบขั้นตอนการทำงานโดยใช้รหัสจำลอง 
4) ใบงานที่ 2.1.3 เรื่อง การออกแบบขั้นตอนการทำงานโดยใช้ผังงาน 
5) เครื่องคอมพิวเตอร ์

8.2 แหล่งการเรียนรู้ 
1) ห้องคอมพิวเตอร์ 
2) อินเทอร์เน็ต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่อง การออกแบบขั้นตอนการทำงานโดยใช้ภาษาธรรมชาติ 
 

ใบงานที่ 2.1.1 
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คำชี้แจง :  ให้นักเรียนออกแบบขั้นตอนการทำงานโดยใช้ภาษาธรรมชาติ เพื่อคำนวณหาพื้นที ่
 ของรูปสามเหลี่ยม 
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เรื่อง การออกแบบขั้นตอนการทำงานโดยใช้ภาษาธรรมชาติ 
 
คำชี้แจง :  ให้นักเรียนออกแบบขั้นตอนการทำงานโดยใช้ภาษาธรรมชาติ เพื่อคำนวณหาพื้นที ่
 ของรูปสามเหลี่ยม 

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

ใบงานที่ 2.1.1 เฉลย 

ขั้นตอนที่ 1  เริ่มการทำงาน 
 

ขั้นตอนที่ 2  นำเข้าข้อมูลส่วนฐานของรูปสามเหลี่ยม 
 

ขั้นตอนที่ 3  นำเข้าข้อมูลส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยม 
 

ขั้นตอนที่ 4 คำนวณพื้นที่รูปสามเหลี่ยม = .5 x ส่วนฐาน x ส่วนสูง 
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เรื่อง การออกแบบขั้นตอนการทำงานโดยใช้รหัสจำลอง 
 
คำชี้แจง : ให้นักเรียนออกแบบขั้นตอนการทำงานโดยใช้รหัสจำลอง เพื่อคำนวณหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม 
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.............................................................................................................................................................................. 

ใบงานที่ 2.1.2 
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เรื่อง การออกแบบขั้นตอนการทำงานโดยใช้รหัสจำลอง 
 
คำชี้แจง : ให้นักเรียนออกแบบขั้นตอนการทำงานโดยใช้รหัสจำลอง เพื่อคำนวณหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม 
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.............................................................................................................................................................................. 

ใบงานที่ 2.1.2 เฉลย 

START 
 

INPUT base 
 

INPUT height 
 

COMPUTE area = .5 x base x height 
 

OUTPUT area 
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เรื่อง การออกแบบขั้นตอนการทำงานโดยใช้ผังงาน 
 
คำชี้แจง : ให้นักเรียนออกแบบขั้นตอนการทำงานโดยใช้ผังงาน เพื่อคำนวณหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบงานที่ 2.1.3 

START 
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เรื่อง การออกแบบขั้นตอนการทำงานโดยใช้ผังงาน 
 
คำชี้แจง : ให้นักเรียนออกแบบขั้นตอนการทำงานโดยใช้ผังงาน เพื่อคำนวณหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบงานที่ 2.1.3 เฉลย 

base 

height 

area = base * height 

area 

START 

STOP 
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9 ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 

 

10. บันทึกผลหลังการสอน 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ปัญหา/อุปสรรค 
      
      
  แนวทางการแก้ไข 
      
      
 

  ด้านความรู ้
      
      
  ด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรยีน 
      
      
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
      
      
         ด้านความสามารถทางเทคโนยี (วิทยาการคำนวณ)  
      
      
  ด้านอื่น ๆ (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ีปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี)) 
      
      
 

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