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แผนการสอนหน่วยการเรียนรู้ท่ี  2  

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 การออกแบบขั้นตอนการท างาน และไพทอน 

เร่ือง ตวัแปรภาษาไพทอน      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. จุดประสงค์การเรียนรู ้
 1. อธิบายความหมายของตัวแปรไดถู้กต้อง (K) 
 2. สามารถตั้งชื่อตัวแปรตามกฎการตั้งชื่อไดถู้กต้อง (P) 
 3. เห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาไพทอน (A) 
 
3. สาระการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
- ตัวดำเนินการบูลีน พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา 

 
4. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
  การเขียนโปรแกรมในภาษาไพทอนนั้น จะต้องใช้ตัวแปรมาช่วยในการเก็บข้อมูลต่างๆ โดยตัวแปร
 เปรียบเสมือนภาชนะที่ใช้เก็บข้อมูล และข้อมูลเหล่านั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการของ
 ผู้เขียน 
 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอนัพึงประสงค ์
1. ความสามารถในการคิด 
    - ทักษะการคิดวิเคราะห ์
2. ความสามารถในการแก้ปญัหา 
    - ทักษะการสังเกต 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
    - ทักษะการสืบค้นข้อมูล     

1. มีวินัย รับผิดชอบ    
2. ใฝ่เรียนรู ้ 
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 

 
6. กิจกรรมการเรียนรู ้
 วิธีการสอนโดยเน้นรูปแบบการสอนแบบสบืเสาะหาความรู้ 5Es (5Es Instructional Model) 
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 ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engagement) 

  1. ครูทบทวนความรู้เดิมจากช่ัวโมงที่แล้วเกี่ยวกับการออกแบบขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม 
  2. ครูถามกระตุ้นความสนใจของนักเรียนว่า“จากการออกแบบขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม 
   ที่ได้เรียนมาแล้ว นักเรียนคิดว่าสามารถนำไปเขียนในโปรแกรมอะไรบ้างที่นักเรียนรู้จัก” 
   (แนวตอบ : นกัเรียนตอบตามประสบการณ์ของตนเอง โดยคำตอบขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ 
   ครูผู้สอน เช่น โปรแกรม Scratch โปรแกรม Python เปน็ต้น) 
  3. ครูวาดรูปคอมพิวเตอร์ลงบนกระดานหน้าช้ันเรียน และถามคำถามประจำหัวข้อกับนักเรียนว่า 
   “ถ้าเปรียบคอมพิวเตอร์เป็นร่างกายมนุษย์ จะเปรียบหน่วยประมวลผลกลางกับอวัยวะใด” 
    (แนวตอบ : นกัเรียนตอบตามประสบการณ์ของตนเอง โดยคำตอบที่ถูกต้อง คือ สมอง) 
  4. ครูอธิบายเพ่ือเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียนว่า“การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในภาษาไพทอน 
   เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรมไปจนถึงการประยุกต์ใช้งานในระดับสูง เนื่องจากเป็น
   ภาษาที่มีโครงสร้างและไวยากรณ์ค่อนข้างง่าย ไม่ซับซ้อน ทำให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ  
   ดังนัน้ จึงต้องใช้หน่วยประมวลผลกลางในการคิดคำนวณค่อนข้างมากกว่าจะเขียนโปรแกรม 
   ได้สำเร็จ” 
 
 
 ขั้นที่ 2 สำรวจค้นหา (Exploration) 
  1. ครูถามนักเรียนว่า“ถ้านักเรียนต้องการเขียนโปรแกรมเพ่ือคำนวณหาค่าข้อมูลต่าง ๆ น้ัน 
   นักเรียนรู้หรือไม่ว่าข้อมลูทีเ่รานำมาใช้ในการคำนวณ จะถกูเก็บไว้ที่ส่วนใดในโปรแกรม” 
   (แนวตอบ : ขอ้มูลที่นำมาใชใ้นโปรแกรมนัน้จะถูกเก็บไว้ในตัวแปร) 
  2. นักเรียนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรในภาษาไพทอนและการตั้งชื่อตัวแปรในภาษาไพทอน 
   จากหนังสือเรียนรายวชิาพืน้ฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.2 
   หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การออกแบบขั้นตอนการทำงาน และการเขียนโปรแกรมด้วย
   ภาษา Python หรือสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง 
 
 ขั้นที่ 3 อธิบายความรู้ (Explanation) 
  3. ครูอธิบายถึงการตั้งชื่อตัวแปรที่ดีในโปรแกรมภาษาไพทอน ซึ่งมี 2 รูปแบบ คือ Camel Case 
   เป็นรูปแบบการต้ังช่ือที่มีการใช้ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่สลับกันไป เช่น  
   calculateGrade , computerScore เป็นต้น และแบบ Snake Case เป็นรูปแบบการต้ังช่ือ
   ตัวแปรที่แยกคำด้วยเครื่องหมายขีดเส้นใต้ (Underscore) “_” เช่น calculate_grade ,  
   computer_score เป็นต้น 
 
 

   

 

ชั่วโมงที่ 1 

 ขั้นนำ 

ขั้นสอน 

ขั้นสอน 

ชั่วโมงที่ 2 
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 ขั้นที่ 3 อธิบายความรู้ (Explanation) 
  4. ครูอธิบายถึงวิธีการสร้างและกำหนดค่าให้กับตัวแปรว่า“โปรแกรมภาษาไพทอนมีการสร้าง 
   และกำหนดค่าให้กับตัวแปรที่แตกต่างจากโปรแกรมอื่น เน่ืองจากภาษาไพทอนเป็นภาษา 
   ประเภท Dynamically-typed Language หมายถงึ ภาษาที่มีการสร้างตัวแปร โดยไม่ต้องมี 
   การกำหนดชนิดของตัวแปร ชนิดของตัวแปรจะถูกกำหนดด้วยข้อมูลที่เก็บไว้ใน ตัวแปรโดย
   อัตโนมัติ ซึ่งจะต่างจากโปรแกรมอื่นที่จะต้องกำหนดชนิดของตัวแปรก่อน จากนั้นจึงจะทำการ
   กำหนดค่าให้ตัวแปรได ้สำหรบัรูปแบบการสร้างและกำหนดค่าตัวแปร” ดังนี้ 
 
 
  5. ครูอธิบายถึงชนิดข้อมูลของตัวแปร ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นตัวเลขจำนวนเต็ม ตัวเลข 
   จำนวนจริง และข้อมูลที่เป็นอักขระหรือข้อความที่มักจะถูกใช้งานบ่อยจากหนังสือเรียน 
  6. ครูอธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับชนิดข้อมูลของตัวแปรว่า“ชนิดของข้อมูลพื้นฐานในภาษาไพทอน 
   แบ่งออกเป็น 5 ชนิดใหญ ่ๆ ได้แก่ number, string, list, tuple และ dictionary ซึ่งเป็น 
   ตัวแปรทั่ว ๆ ไป แต่ภาษาไพทอนยอมให้มีตัวแปร list, tuple, dictionary ที่ผสมกันได้  
   เรียกว่าชนิด complex” 
 
 ขั้นที่ 4 ขยายความเข้าใจ (Elaboration) 
  7. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัย และครูให้ความรู้เพิ่มเติมในส่วนนั้น 
  8. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 2.2.1 เรื่อง ตัวแปรในภาษาไพทอน โดยให้นักเรียนตอบคำถาม 
   ที่กำหนดให้โดยละเอียด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 ขั้นที่ 5 ตรวจสอบผล (Evaluation) 
  1. ครูประเมินผลนักเรียนจากการสังเกตการตอบคำถาม และการทำใบงาน 
  2. ครูตรวจสอบความถูกต้องของผลการทำใบงานที่ 2.2.1 
  3. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการใช้งานตัวแปรในโปรแกรมภาษาไพทอนว่า“ตัวแปรคือ
   สัญลักษณ์ในลกัษณะคำภาษาอังกฤษที่ตั้งขึ้นเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ตามความตอ้งการ

ขั้นสรุป 

ชื่อตัวแปร = ค่าที่เก็บไว้ในตัวแปร หรือนิพจน์ หรือตัวแปรอื่นๆ 
 

Note 
     วัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อให้นักเรียน 
 - มีทักษะการสืบค้นข้อมูล โดยให้นักเรียนแต่ละคนสืบคน้ข้อมูลจากอนิเทอร์เน็ต 
เพื่อสืบเสาะหาความรู้ตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย 
 - มีทักษะการสังเกต โดยให้นักเรียนสังเกตเกี่ยวกับการต้ังชื่อตัวแปรจากหนังสือเรียน 
เพื่อนำไปปรับใช้ในการเรียนได้อย่างเหมาะสม 
 - มีทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยให้นักเรียนพิจารณาเนื้อหาจากการสืบค้นหรือศึกษา 
ข้อมูลจากแหลง่ข้อมูลต่าง ๆ เช่น หนังสือเรียน อินเทอร์เน็ต เป็นต้น 
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   ของผู้เขียน โดยต้ังช่ือตัวแปรตามกฎของโปรแกรมภาษาไพทอน เช่น ชื่อตัวแปรจะต้อง 
   ประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลข หรือเครื่องหมาย “_” ชื่อตัวแปรห้ามมีอักขระพิเศษ เป็นต้น” 

 
7. การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
7.1 ประเมินระหว่างการจัดกิจกรรม 
     การเรียนรู ้
     1) ตัวแปรในภาษาไพทอน 

 
 
- ตรวจใบงานที่ 2.2.1 

 
 
- ใบงานที่  2.2.1 

 
 
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์

     2) พฤติกรรมการทำงาน
รายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานรายบุคคล 
 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  การทำงานรายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ ์

3) คณุลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

- สังเกตความมีวินัย  
  ความรับผิดชอบ 
  ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น 
  ในการทำงาน 

- แบบประเมิน  
  คุณลักษณะ            
  อันพึงประสงค์ 
 

ระดับคุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ ์

 
 
8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้
 8.1 สื่อการเรียนรู ้

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

2) ใบงานที่ 2.2.1 เรื่อง ตัวแปรในภาษาไพทอน 
3) เครื่องคอมพิวเตอร ์

8.2 แหล่งการเรียนรู้ 
1) ห้องคอมพิวเตอร์ 
2) อินเทอร์เน็ต 
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เรื่อง ตัวแปรในภาษาไพทอน 
 
คำชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคำถามที่กำหนดให้โดยละเอียด  

1. ให้นักเรียนตั้งชื่อตัวแปรเพื่อใช้เก็บข้อมูลต่อไปน้ีลงในช่องตารางด้านขวา ให้ถูกต้องตามกฎการต้ังช่ือตัวแปร 

ข้อมูล การตั้งชื่อตัวแปร 
ชื่อนักเรียน  
คะแนนสอบวิชาภาษาไทย  
ชื่อโรงเรียน  
น้ำหนักของนักเรียน  
เกรดวิชาภาษาอังกฤษ  
 
2. ให้นักเรียนพิจารณาการต้ังช่ือตัวแปรต่อไปนี้ว่าถูกหรือผิด จากนั้นให้ตอบลงในช่องตารางด้านขวา 

การตั้งชื่อตัวแปร การพิจารณา 
1name  
score_computer  
student name  
price#  
surname  
name+lastname  
str  
midterm_thai_score  
final-social-score  
mySalary  
 

ใบงานที่ 2.2.1 
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เรื่อง ตัวแปรในภาษาไพทอน 
 
คำชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคำถามที่กำหนดให้โดยละเอียด  

1. ให้นักเรียนต้ังช่ือตัวแปรเพื่อใช้เก็บข้อมูลต่อไปน้ีลงในช่องตารางด้านขวา ให้ถูกต้องตามกฎการต้ังช่ือตัวแปร 

ข้อมูล การตั้งชื่อตัวแปร 
ชื่อนักเรียน name 
คะแนนสอบวิชาภาษาไทย thai_score 
ชื่อโรงเรียน schoolName 
น้ำหนักของนักเรียน weight 
เกรดวิชาภาษาอังกฤษ english_grade 
 
2. ให้นักเรียนพิจารณาการต้ังช่ือตัวแปรต่อไปนี้ว่าถูกหรือผิด จากนั้นให้ตอบลงในช่องตารางด้านขวา 

การตั้งชื่อตัวแปร การพิจารณา 
1name ผิด 
score_computer ถูก 
student name ผิด 
price# ผิด 
surname ถูก 
name+lastname ผิด 
str ผิด 
midterm_thai_score ถูก 
final-social-score ผิด 
mySalary ถูก 
 

 

 

9 ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 

ใบงานที่ 2.2.1 เฉลย 

  ข้อเสนอแนะ    
        
                                                                  ลงชื่อ    . 
                                                                            (   ) 
                                                                ตำแหน่ง    ....... 
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10. บันทึกผลหลังการสอน 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ปัญหา/อุปสรรค 
      
      
  แนวทางการแก้ไข 
      
      
 

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


