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โรงเรียนสตรภีูเก็ต 

โครงการสอนกลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสวิชา ว23105      รายวิชา วิทยาการคำนวณ    สาระ พื้นฐาน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    จำนวน 0.5  หน่วยกิต  เวลาเรียน 20 คาบ/ภาคเรียน 
ครูผู้สอน   นางแก้วตา  ชูกลิ่น    ภาคเรียนที่   2   ปีการศึกษา 2564 

 
คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

 ศึกษาขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชั่น  การเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชั่น ข้อมูลปฐมภูมิ 
และทุติยภูมิ การประมวลผลข้อมูล การสร้างทางเลือกและประเมินผล  

 ซอฟต์แวร์หรือบริการอินเทอร์เน็ตท่ีใช้ในการจัดการข้อมูล การประเมินความน่าเช่ือถือของข้อมูล  
การสืบค้นหาแหล่งต้นตอของข้อมูล เหตุผลวิบัติ ผลกระทบจากข่าวสารท่ีผิดพลาด การรู้เท่าทันส่ือ กฎหมาย 
ท่ีเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ การใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรม 

 รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ ประมวลผล สร้างทางเลือกและนำเสนอการตัดสินใจได้  
อย่างมีประสิทธิภาพ ออกแบบและเขียนโปรแกรม เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชั่นที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่น  
อย่างสร้างสรรค์ ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างรู้เท่าทัน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ตัวชี้วัด 

ว4.2 ม.3/1 พัฒนาแอปพลิเคช่ันท่ีมีการบูรณาการกับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์  
 ว4.2 ม.3/2 รวบรวมข้อมูล ประมวลผล ประเมินผล นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ตาม
วัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตท่ีหลากหลาย 

ว4.2 ม.3/3 ประเมินความน่าเช่ือถือของข้อมูล วิเคราะห์ส่ือและผลกระทบจากการให้ข่าวสาร 
ท่ีผิด เพื่อการใช้งานอย่างรู้เท่าทัน 

ว4.2 ม.3/4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติตาม
กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่น โดยชอบธรรม 
รวมทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด 
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กำหนดการสอน 

สัปดาห์ 
ท่ี 

เนื้อหา / สาระท่ี
สอน 

ตัวชี้วัด 
จำนวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 
ภาระงาน/ชิ้นงาน คะแนน 

1-2 หน่วยที่ 1 การ
จัดการสารสนเทศ 
- การรวบรวม

ข้อมูล 
- การประมวลผล

ข้อมูล 
- การใช้ซอฟต์แวร์

ในการจัดการ
ข้อมูลและ
สารสนเทศ 

ว4.2  ม.3/1 
พัฒนา
แอปพลิเคช่ันท่ีมี
การบูรณาการกับ
วิชาอื่นอย่าง
สร้างสรรค์ 

4 - ภาระงาน : ประมวลผลข้อมูลให้
เป็นสารสนเทศ                                                                    
และนำเสนอ (4) 

- แบบฝึกหัด 1.1 ตอบคำถามท้าย
บท (4) 

- ทดสอบท้ายหน่วย จำนวน 10 
ข้อ  (5) 

13 

3-4 หน่วยที่ 2 ความ
น่าเช่ือถือของข้อมูล 
- การสืบค้นเพื่อหา

แหล่งข้อมูล 
- การประเมินความ

น่าเช่ือถือของ
ข้อมูล 

- การรู้เท่าทันส่ือ 

ว4.2 ม.3/2 
รวบรวมข้อมูล 
ประมวลผล 
ประเมินผล 
นำเสนอข้อมูล
และสารสนเทศ 
ตามวัตถุประสงค์
โดยใช้ซอฟต์แวร์
หรือบริการบน
อินเทอร์เน็ตท่ี
หลากหลาย 

4 - ภาระงาน : 
นำเสนอความน่าเช่ือถือของข้อมูล 
(3) 

- แบบฝึกหัด 2.1 ตอบคำถามท้าย
บท (4) 

- ทดสอบท้ายหน่วย จำนวน 10 
ข้อ  (5)  
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5 สอบกลางภาค  1 -หน่วยที่ 1 ปรนัย 9 อัตนัย 1 (10) 
-หน่วยที่ 2 ปรนัย 8 อัตนัย 2 (10) 

20 

 หน่วยที่ 3 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- การใช้งาน

สารสนเทศ 

ว4.2 ม.3/3 
ประเมินความ
น่าเช่ือถือของ
ข้อมูล วิเคราะห์
ส่ือและ
ผลกระทบจาก
การให้ข่าวสาร 
ท่ีผิด เพื่อการใช้
งานอย่างรู้เท่า
ทัน 

1 - ภาระงาน : นำเสนอกรณีตัวอย่าง 
  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   อย่างปลอดภัย (4) 
- แบบฝึกหัด 3.1 ตอบคำถาม 
  ท้ายหน่วย (3) 
- ทดสอบท้ายหน่วย จำนวน  
  10 ข้อ  (5) 
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สัปดาห์ 

ท่ี เนื้อหา / สาระท่ีสอน ตัวชี้วัด 
จำนวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 
ภาระงาน/ชิ้นงาน คะแนน 

6-7 
(สัปดาห์

ท่ี 7 
คาบท่ี 

1) 
 

หน่วยที่ 3 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ (ต่อ) 
- กฎหมาย

คอมพิวเตอร์ 
- ลิขสิทธิ์ 

 2   

7-9 
(สัปดาห์

ท่ี 7 
คาบท่ี 

2-  
และ

สัปดาห์
ท่ี 8,9) 

หน่วยที่ 4 
แอปพลิเคช่ัน 
- เทคโนโลยี IoT 
- การพัฒนา

แอปพลิเคช่ัน 

ว4.2 ม.3/4 ใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่าง
ปลอดภัยและมี
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย
เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ ใช้
ลิขสิทธิ์ของผู้อื่น 
โดยชอบธรรม 

6 - แบบฝึกหัด 4.1 ตอบคำถาม
ท้ายหน่วย (4) 

- ใบงานท่ี 4.1 ปฏิบัติการพัฒนา
แอพพลิเคช่ันด้วย Python (4) 

- หน่วยที่ 4 ทดสอบท้ายหน่วย 
จำนวน 10 ข้อ  (5)  
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10 สอบปลายภาค  1 - 30 
รวม 20  100 

 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ (ตัวอย่าง) 

1. การบรรยาย  
2. การอภิปรายกลุ่ม 
3. การสืบค้นข้อมูล 
4. การสาธิต 
5. สถานการณ์จำลอง / บทบาทสมมุติ 

 
การวัดและประเมินผล 
 อัตราส่วนคะแนนท่ีใช้วัดผลและประเมินผล  คะแนนเก็บระหว่างภาคต่อคะแนนปลายภาค =70:30 
คะแนนเก็บตลอดภาคเรียน 100 คะแนน มีรายละเอียดดังนี ้
 1. คะแนนวัดผลก่อนสอบกลางภาคเรียน    25 คะแนน  ประกอบด้วย  
  1.1 ช้ินงาน/ภาระงาน      7 คะแนน 
      หน่วยที่ 1 ภาระงาน : ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศและนำเสนอ (4) 
      หน่วยที่ 2 ภาระงาน : นำเสนอความน่าเช่ือถือของข้อมูล (3)   
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  1.2 ใบงาน/แบบฝึกหัด      8 คะแนน 
       หน่วยที่ 1 แบบฝึกหัด 1.1 ตอบคำถามท้ายบท (4) 
       หน่วยที่ 2 แบบฝึกหัด 2.1 ตอบคำถามท้ายบท (4) 
  1.3 การสอบ       10 คะแนน 
       หน่วยที่ 1 ทดสอบท้ายหน่วย จำนวน 10 ข้อ  (5) 
       หน่วยที่ 2 ทดสอบท้ายหน่วย จำนวน 10 ข้อ  (5)     
 2. คะแนนสอบกลางภาค       20  คะแนน 
   หน่วยที่ 1 ปรนัย 9 อัตนัย 1  (10) 
   หน่วยที่ 2 ปรนัย 8 อัตนัย 2  (10) 
 3. คะแนนวัดผลหลังสอบกลางภาค    25 คะแนน  ประกอบด้วย 
  3.1 ช้ินงาน/ภาระงาน      4 คะแนน 
       หน่วยที่ 3 ภาระงาน : นำเสนอกรณีตัวอย่าง 
                                     การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย (4) 
       หน่วยที่ 4 - 
  3.2 ใบงาน/แบบฝึกหัด      11 คะแนน 
       หน่วยที่ 3 แบบฝึกหัด 3.1 ตอบคำถามท้ายหน่วย (3) 
     หน่วยที่ 4 แบบฝึกหัด 4.1 ตอบคำถามท้ายหน่วย (4) 
                               ใบงานท่ี 4.1 ปฏิบัติการพัฒนาแอพพลิเคช่ันด้วย Python (4) 
  3.3 การสอบ       10 คะแนน  
        หน่วยที่ 3 ทดสอบท้ายหน่วย จำนวน 10 ข้อ  (5)    
        หน่วยที่ 4 ทดสอบท้ายหน่วย จำนวน 10 ข้อ  (5)    
  

4. คะแนนสอบปลายภาค      30  คะแนน  
   หน่วยที่ 3 ปรนัย 20 ข้อ อัตนัย -  (10)  
   หน่วยที่ 4 ปรนัย 40 ข้อ อัตนัย -  (20)  
 
สื่อและแหล่งเรียนรู้  

1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)  
2. Internet 
3. ส่ือส่ิงพิมพ์ / โทรทัศน์  
4. Google  Classroom 

 
 
 
 


