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 ศึกษาการออกแบบอลักอริทึมท่ีใชแ้นวคิดเชิงค านวณในการแกปั้ญหา หรือการท างานท่ีพบในชีวิต

จริงการออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีใช้ตรรกะและฟังก์ชนัในการแกปั้ญหา การเขียนโปรแกรมโดยใช้

ซอฟตแ์วร์Scratch, python, java และ c อภิปรายองคป์ระกอบและหลกัการท าางานของระบบคอมพิวเตอร์

และเทคโนโลยีการส่ือสารเพื่อประยุกต์ใช้งานหรือแกปั้ญหาเบ้ืองตน้ ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

อยา่งปลอดภยั มีความรับผดิชอบ สร้างและแสดงสิทธิในการเผยแพร่ผลงาน 

 โดยอาศยักระบวนการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) และการเรียนรู้แบบ

ใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) เพื่อเน้นให้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบัติ ฝึกทกัษะการคิด เผชิญ

สถานการณ์การแก้ปัญหา วางแผนการเรียนรู้ ตรวจสอบการเรียนรู้ และน าเสนอผ่านการท ากิจกรรม

โครงงาน เพื่อให้เกิดทกัษะ ความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะใน การวิเคราะห์โจทยปั์ญหา จนสามารถน าเอา

แนวคิดเชิงค านวณมาประยกุตใ์ชใ้นการสร้างโครงงานได ้

 เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ การน าขอ้มูลปฐมภูมิเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ ประเมิน 

น าเสนอขอ้มูลและ สารสนเทศไดต้ามวตัถุประสงค์ ใช้ทกัษะการคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาท่ีพบใน

ชีวิตจริง และเขียนโปรแกรมอยา่งง่าย เพื่อช่วย ในการแกปั้ญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

อยา่งรู้เท่าทนัและรับผดิชอบต่อสังคม ตลอดจนน าความรู้ความเขา้ใจใน วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไป

ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและการด ารงชีวิต จนสามารถพฒันากระบวนการคิดและจินตนาการ มี

ความสามารถในการแก้ปัญหาและมีทกัษะในการส่ือสาร มีความสามารถในการตดัสินใจ และเป็นผูท่ี้มี

จิตวทิยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใชว้ทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอียา่งสร้างสรรค ์

ตัวช้ีวดั 

ว 4.2 เทคโนโลย ี(วทิยาการค านวณ) 

ม.2/1 ออกแบบอลักอริทึมท่ีใชแ้นวคิดเชิงคานวณในการแกปั้ญหา หรือการทางานท่ีพบในชีวติจริง 

ม.2/2 ออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีใชต้รรกะและฟังกช์นัในการแกปั้ญหา 

ม.2/3 อภิปรายองคป์ระกอบและหลกัการท างานของระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยกีารส่ือสาร

เพื่อประยกุตใ์ชง้านหรือแกปั้ยหาเบ้ืองตน้ 

           ม.2/4 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งปลอดภยั มีความรับผดิชอบ สร้างและแสดงสิทธิในการเผยแพร่ 

ผลงาน



โครงการสอน 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2       ภาคเรียนที่ 1  

วิชา วิทยาการค านวณ 3 (ว22191)      จ านวน 1 หน่วยกิต (40 ชม.) 

 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

เรื่อง ผลการเรียนรู้ เวลา 
(คาบ) 

คะแนน 

1. ระบบ
คอมพิวเตอร์ 

- องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 
- หลักการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ 
- การประยุกต์ใช้งานและการแก้ปัญหาเบื้องต้น 
- องค์ประกอบการสื่อสารข้อมูล 
- พัฒนาการของการสื่อสารข้อมูล 
- ทิศทางการสื่อสารข้อมูล 
- สื่อกลางของการสือสารข้อมูลผ่านระบบ
เครือข่าย 
- ประเภทของการสื่อสาร 

สามารถอภิปรายองค์ประกอบและ
หลักการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบ
ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เข้าใจ
หลักการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ รู้
วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นในการใช้งานระบบ
คอมพิวเตอร์ 

10 15 

2. การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
อย่าง
ปลอดภัย 

เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทกับชีวิต
ของผู้คนในหลากหลายด้าน และถือเป็น
เครื่องมือที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนิน
ชีวิตของคนในสังคมปัจจุบัน เมื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศได้รับการพัฒนาให้มีรูปแบบที่มีความ
น่าสนใจและอยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์มากขึ้น 
เทคโนโลยีจึงสร้างทั้งคุณประโยชน์และโทษ
ให้กับผู้ใช้ ทั้งโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ 

สามารถเทคโนโลยีการสื่อสาร เพ่ือ
ประยุกต์ใช้งานหรือแก้ปัญหาเบื้องต้น ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มี
ความรับผิดชอบ สร้างและแสดงสิทธิ์ใน
การเผยแพร่ผลงาน 

6 10 

3. แนวคิดเชิง
ค านวณ 
กับการ
แก้ปัญหา 

แนวคิดเชิงค านวณ คือ แนวคิดในการแก้ปัญหา
ต่าง ๆ เพราะเป็นกระบวนการที่มีล าดับขั้นตอนที่
ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการเข้าแถวตามล าดับของ
นักเรียน หรือปัญหาการจัดเรียงเสื้อผ้า อีกทั้งเป็น
กระบวนการที่มนุษย์และคอมพิวเตอร์สามารถ
เข้าใจร่วมกันได้  ดังนั้นจึงควรน าแนวคิดเชิง
ค านวณเข้ามาใช้ในการแก้ปัญหา เพ่ือให้เกิด
ผลลัพธ์ในการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ 

 

2 5 

สอบกลางภาคเรียนที่ 1 : หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 - 3 2 20 



หน่วยการ
เรียนรู้ 

เรื่อง ผลการเรียนรู้ เวลา 
(คาบ) 

คะแนน 

4. การ
ออกแบบ
ขั้นตอนการ
ท างานและ
การเขียน
โปรแกรมด้วย
ภาษา 
Python 

การออกแบบขั้นตอนการท างานของโปรแกรม
หรือการออกแบบอัลกอริทึม เป็นการออกแบบ
ล าดับขั้นตอนการท างานของโปรแกรม ซึ่ง
สามารถแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ การใช้
ภาษาธรรมชาติ การใช้รหัสจ าลอง และการใช้ผัง
งาน โดยภาษาไพทอนเป็นภาษาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งที่เหมาะส าหรับผู้
 เริ่มต้นเขียนโปรแกรมไปจนถึงการ
ประยุกต์ใช้งานในระดับสูง เนื่องจากเป็นภาษาท่ีมี
โครงสร้างและไวยากรณ์ค่อนข้างง่าย ไม่ซับซ้อน 
ท าให้ง่ายต่อความเข้าใจ มีการน าตัวแปร และ
ฟังก์ชันมาช่วยในการท างาน ตลอดจนมีโครงสร้าง
การท างานแบบเรียงล าดับ และโครงสร้างการ
ท างานแบบเลือกท า เพื่อให้สามารถค านวณ 
 ประมวลผลได้ตามที่ต้องการ 

มีความเข้าใจในการออกแบบอัลกอริทึม
เพ่ือแก้ปัญหา โดยแนวคิดเชิงค านวณ
เพ่ือให้การแก้ปัญหามีประสิทธิภาพ 

6 10 

5. การ
ประยุกต์ใช้
หลักการเขียน
โปรแกรมด้วย
ภาษา 
python 

น าหลักเขียนโปรแกรมด้วยภาษา python มา
ประยุกต์ใช้กับการเขียนค าสั่งผ่านอุปกรณ์ 
Microcontroller เพ่ือควบคุมการท างานของ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่สามารถน ามาดัดแปลง แก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่พบเจอในชีวิตประจ าวัน    

สามารถออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ี
มีการใช้ตรรกะ และฟังก์ชัน ในการ
ควบคุมการท างานตามโครงสร้างของ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สร้างชิ้นงาน
นวัตกรรมจากการประยุกต์ใช้การเขียน
โปรแกรมด้วยภาษา python ควบคุม
อุปกรณ์ Microcontroller 

12 20 

สอบปลายภาคเรียนที่ 1 : หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 และ 4 2 20 
รวม 40 100 

 


