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ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่1      เวลำ 40 ช่ัวโมง 

  

 ศึกษาท าความรู้ความเขา้ใจ การรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ การประมวลผลขอ้มูล การสร้างทางเลือก

และประเมินผลเพื่อตดัสินใจ ซอฟตแ์วร์และบริการอินเทอร์เน็ตท่ีใชใ้นการจดัการขอ้มูล แนวทางการใชง้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศให้ปลอดภยั การจดัการอตัลกัษณ์ การพิจารณาความเหมาะสมของเน้ือหา ขอ้ตกลง

และขอ้ก าหนดการใชส่ื้อและแหล่งขอ้มูล 

ศึกษาแนวคิดเชิงนามธรรม การคดัเลือกคุณลกัษณะท่ีจ าเป็นต่อการแกปั้ญหา ขั้นตอนการแกปั้ญหา 

การเขียนรหสัจ าลองและผงังาน การเขียนออกแบบอลักอริทึมท่ีใชแ้นวคิดเชิงนามธรรมเพื่อแกปั้ญหาหรือ

อธิบายการท างานท่ีพบในชีวิตจริง การเขียนออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายท่ีมีการใช้งานตวัแปร 

เง่ือนไขและการวนซ ้ าเพื่อแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ การเขียนโปรแกรมโดยใชซ้ฟอตแ์วร์ 

Scracth, python, code.org, micro bit เป็นตน้ 

ศึกษาหลกัการเขียนโปรแกรมโดยอาศยักระบวนการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem – based 

Learning) และการเรียนรู้แบบใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) เพื่อเน้นให้ผูเ้รียนไดล้งมือ

ปฏิบติั ฝึกทกัษะการคิด เผชิญสถานการณ์การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้ ตรวจสอบการเรียนรู้ และ

น าเสนอผา่นการท ากิจกรรมโครงงาน เพื่อให้เกิดทกัษะความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะในการวิเคราะห์โจทย์

ปัญหา จนสามารถน าเอาแนวคิดเชิงค านวณมาประยกุตใ์ชใ้นการสร้างโครงงานได ้

 น าแนวคิดเชิงนามธรรมและขั้นตอนการแกปั้ยหาไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรม หรือการ

แกปั้ญหาในชีวิตจริง สามารถคิดวิเคราะห์ล าดบัความส าคญัในการด าเนินการต่างๆ ไดอ้ย่างเป็นขั้นตอน 

โดยอาศยัพื้นฐานการวางแผนในการเขียนโปรแกรม  

 

 

 

 

 



ตัวช้ีวดั 

ว. 4.2 เทคโนโลย ี(วทิยาการค านวณ) 

 ม.1/1 ออกแบบอลักอริทึมท่ีใชแ้นวคิดเชิงนามธรรมเพื่อแกปั้ญหาหรืออธิบายการท างานท่ีพบใน

ชีวติจริง 

 ม.1/2 ออกแบบและเขียนโปรแกรมอยา่งง่าย เพื่อแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์หรือวทิยาศาสตร์ 

ม.1/3 รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ประมวลผล ประเมินผล น าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ตาม

วตัถุประสงคโ์ดยใชซ้อฟตแ์วร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตท่ีหลากหลาย 

 ม.1/4 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งปลอดภยั ใชส่ื้อและแหล่งขอ้มูลตามขอ้ก าหนดและขอ้ตกลง 

 

รวม 4 ตัวช้ีวดั



โครงการสอน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1         

วิชา วิทยาการค านวณ 1 (ว21193)      จ านวน 1 หน่วยกิต (40 ชม.) 

 

หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ผลการเรียนรู้ เวลา 
(คาบ) 

คะแนน 

หน่วยการเรียนที่ 1 
การจัดการข้อมูล
สารสนเทศ 

- ข้อมูลสารสนเทศ 
- การประมวลผลข้อมูล
สารสนเทศ 
- ซอฟต์แวร์และการเลือกใช้งาน 
- ความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
- แหล่งสืบค้นข้อมูล 
- เครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 
 

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย ใช้สื่อและแหล่งข้อมูล
ตามข้อก าหนดและข้อตกลงได้
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
คอมพิวเตอร์ และมีจริยธรรมใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

5 10 

หน่วยการเรียนที่ 2 
การใช้เทคโนโลยีอย่าง
ปลอดภัย 

- ภัยคุกคามจากการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ป้องกัน 
- แนวโน้มระบบรักษาความ
ปลอดภัยเทคโนโลยีในอนาคต 
- จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สามารถรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ 
ประมวลผล ประเมินผล น าเสนอ
ข้อมูลและสารสนเทศตาม
วัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์ 
หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่
หลากหลาย 
 

5 10 

หน่วยการเรียนที่ 3 
การแก้ปัญหาด้วย
แนวคิดเชิงนามธรรม
และการเขียน
อัลกอริทึม 

- แนวคิดเชิงนามธรรม 
- การคัดเลือกคุณลักษระที่
จ าเป็นต่อการแก้ปัญหา 
- ขั้นตอนการแก้ปัญหา 
- การเขียนรหัสล าลองและผัง
งาน- อัลกอริทึมเบื้องต้น 
- การเขียนอัลกอริทึมด้วย
ภาษาธรรมชาติ 
- การเขียนอัลกอริทึมด้วยรหัส
จ าลองและผังงาน 

สามารถน าหลักแนวความคิดเชิง
นามธรรม ไปใช้ในการแก้ปัญหาใน
ชีวิตจริงได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานะการณ์ สามารถออกแบบ
อัลกอริทึมท่ีใช้แนวคิดเชิง
นามธรรม 
เพ่ือแก้ปัญหาหรืออธิบายการ
ท างานที่พบใน 
ชีวิตจริง 
 

7 10 



- การออกแบบอัลกอริทึม 
สอบกลางภาค หน่วยการเรียนรู้ที่ 1-3 1 20 
หน่วยการเรียนที่ 4 
การเขียนโปรแกรม
เบื้องต้น 

- การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 
- ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
- การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์จากอัลกอริทึม 

สามารถออกแบบและเขียน
โปรแกรมจากอัลกอลิทึมอย่างง่าย 
เพ่ือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
หรือวิทยาศาสตร์ 
 

6 15 

หน่วยการเรียนที่ 5 
การเขียนโปรแกรม
แบบมีเงื่อนไข 

- ค าสั่งการท างานวนซ้อแบบไม่รู้
จบ 
- ค าสั่งการท างานแบบวนซ้ าตาม
จ านวนรอบ 
- การก าหนดค่าตัวแปร 
- การท างานแบบมีทางเลือก 
เพ่ือควบคุมทิศทางการท างานที่
เงื่อนไขเป็นจริง 
- การท างานแบบมีทางเลือกที่
เงื่อนไขเป็นจริงและเป็นเท็จ 
- ค าสั่งวนซ้ าแบบมีเงื่อนไข 

- สามารถออกแบบและเขียน
โปรแกรมท่ีมีลักษณะค าสั่งแบบวน
ซ้อ เพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็น
ขั้นตอน และมีความซับซ้อนของ
ปัญหา 
- สามารถออกแบบและเขียน
โปรแกรมท่ีมีลักษณะค าสั่งแบบมี
เงื่อนไข เพ่ือใช้ประยุกต์แก้ไข
ปัญหาที่พบเจอในชีวิตประจ าวัน 
 

11 15 

 1 20 
รวม 20 100 

 

 


