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โรงเรียนสตรภีูเก็ต 

โครงการสอนกลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
รหัสวิชา ว21105 รายวิชาวิทยาการคำนวณ      สาระ พื้นฐาน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน 0.5 หน่วยกิต  เวลาเรียน  20 คาบ/ภาคเรียน 
ครูผู้สอน  นางจุไรรัตน์   เครือสุวรรณ์   ภาคเรียนที่  ๒   ปีการศึกษา  2564 

 
คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

ศึกษาแนวคิดเชิงนามธรรม การคัดเลือกคุณลักษณะท่ีจำเป็นต่อการแก้ปัญหา ขั้นตอน การแก้ปัญหา 
การเขียนรหัสจำลองและผังงาน การเขียนออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย ท่ีมีการใช้งานตัวแปร เงื่อนไข 
และการวนซ้ำ เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ การประมวลผล
ข้อมูล การสร้างทางเลือกและประเมินผลเพื่อตัดสินใจ ซอฟต์แวร์และบริการบนอินเทอร์เน็ตท่ีใช้ในการจัดการ
ข้อมูล แนวทางการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ปลอดภัย การจัดการ 
อัตลักษณ์ การพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา ข้อตกลงและข้อกำหนดการใช้ส่ือและแหล่งข้อมูล 

นำแนวคิดเชิงนามธรรมและขั้นตอนการแก้ปัญหา ไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรม หรือ การ
แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวบรวมข้อมูลและสร้างทางเลือก ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตระหนักถึง
การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และไม่สร้างความเสียหายให้แก่
ผู้อื่น 
 
ตัวชี้วัด 

ว 4.2 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4   
รวมทั้งหมด   ๔   ตัวชี้วัด 
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กำหนดการสอน 

สัปดาห์ 
ท่ี 

เนื้อหา / สาระท่ีสอน 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
จำนวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 
ภาระงาน/ชิ้นงาน คะแนน 

1-2 บทที่ 1 แนวคิดเชิงนามธรรม 
-แนวคิดเชิงนามธรรม 
-การคัดเลือกคุณลักษณะท่ี
จำเป็นต่อการแก้ปัญหา 
-การถ่ายทอดรายละเอียดท่ี
จำเป็นของปัญหาและการ
แก้ปัญหา 

ว 4.2 ม.1/1 2 -ใบงาน 
-สอบเก็บคะแนน
ท้ายบท 

5 

3-6 บทที่ 2 การแก้ปัญหา 
-ขั้นตอนการแก้ปัญหา 
-การเขียนรหัสลำลองและ       
ผังงาน 
-การกำหนดค่าให้ตัวแปร 
-ภาษาโปรแกรม 

ว 4.2 ม.1/1 
ว 4.2 ม.1/2   

4 -ใบงาน 
-สอบเก็บคะแนน
ท้ายบท 

10 

7-
9,11 

บทที่ 3 การเขียนโปรแกรม
ด้วยภาษาไพทอน 
-รู้จักไพทอน 
-ตัวแปร 
-ชนิดข้อมูลพื้นฐาน 
-การเขียนโปรแกรมในโหมด
สคริปต์ 
-การทำงานแบบวนซ้ำ 
-การทำงานแบบมีทางเลือก 

ว 4.2 ม.1/1 
ว 4.2 ม.1/2   

4 -ใบงาน 
-สอบเก็บคะแนน
ท้ายบท 

10 

10 สอบกลางภาคเรียน๒/2564 20 
12-14 บทที่ 4 การใช้โปรแกรมด้วย          

Scratch 
-รู้จักโปรแกรม Scratch 
-การทำงานแบบวนซ้ำ 
-ตัวแปร 
-การทำงานแบบมีทางเลือก 
-คำส่ังวนซ้ำแบบมีเงื่อนไข 
 

ว 4.2 ม.1/1 
ว 4.2 ม.1/2   

3 -ใบงาน 
-สอบเก็บคะแนน
ท้ายบท 

10 
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สัปดาห์ 
ท่ี 

เนื้อหา / สาระท่ีสอน 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
จำนวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 

15-17 บทที่ 5 ข้อมูลและการ
ประมวลผล 
-ข้อมูล 
-การรวบรวมข้อมูล 
-การประมวลผลข้อมูล 
-การสร้างทางเลือกเพื่อตัดสินใจ 
-ซอร์ฟแวร์จัดการข้อมูล 

ว 4.2 ม.1/3   3 -ใบงาน 
-สอบเก็บคะแนน
ท้ายบท 

10 

18-19 บทที่ 6 การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัย 
-ภัยคุกคามจากการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการป้องกัน 
-การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ว 4.2 ม.1/4 2 -ใบงาน 
-สอบเก็บคะแนน
ท้ายบท 

5 

20 สอบปลายภาคเรียน ๒/2564 30 
 ระหว่างภาคเรียน 18  50 
 กลางภาคเรียน 1  20 
 ปลายภาคเรียน 1  30 
 รวมตลอดภาคเรียน 20  100 
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กระบวนการจัดการเรียนรู้  
1. การบรรยาย  
2. การอภิปรายกลุ่ม 
3. การสืบค้นข้อมูล 
4. การฝึกปฏิบัติ 

 
การวัดและประเมินผล 
 อัตราส่วนคะแนนท่ีใช้วัดผลและประเมินผล  คะแนนเก็บระหว่างภาคต่อคะแนนปลายภาค =70:30 
คะแนนเก็บตลอดภาคเรียน 100 คะแนน มีรายละเอียดดังนี ้
 1. คะแนนวัดผลก่อนสอบกลางภาคเรียน  25 คะแนน ประกอบด้วย  
  1.1 ช้ินงาน/ภาระงาน (ระบุ)     5 คะแนน 
  1.2 ใบงาน/แบบฝึกหัด (ระบุ)    10 คะแนน 
  1.3 การสอบ (ระบุ)     10 คะแนน 
 2. คะแนนสอบกลาง 20 คะแนน 
 3. คะแนนวัดผลหลังสอบกลางภาค  25 คะแนน ประกอบด้วย 
  3.1 ช้ินงาน/ภาระงาน (ระบุ)    10 คะแนน 
  3.2 ใบงาน/แบบฝึกหัด (ระบุ)    5 คะแนน 
  3.3 การสอบ (ระบุ)     10 คะแนน 
 4. คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 
 
สื่อและแหล่งเรียนรู้  

1. หนังสือเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ 
2. เว็ปไซต์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 
 


