
 

โครงการสอนกลุมสาระ
รหัสวิชา ว23105   

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

ครูผูสอน   นางแกวตา  ชูกลิน่

 ศึกษาข้ันตอนการพัฒนาแอปพลิเคชั่น  การเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชั่น 

และทุติยภูมิ การประมวลผลขอมูล การสรางทางเลือกและประเมินผล

 ซอฟตแวรหรือบริการอินเทอรเน็ตที่ใชในการจัดการขอมูล การประเมินความนาเชื่อถือของขอมูล

การสืบคนหาแหลงตนตอของขอมูล เหตุผลวิ

ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร การใชลิขสทิธิ์ของผูอ่ืนโดยชอบธรรม

 รวบรวมขอมูลปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ ประมวลผล สรางทางเลือกและนําเสนอการตัดสินใจได

อยางมีประสิทธิภาพ ออกแบบและเขียนโปรแกรม เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชั่นที่มีการบูรณาการกับวิชาอ่ืน

อยางสรางสรรค ใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ อยางรูเทาทัน และมีความรับผิดชอบตอสังคม

ตัวช้ีวัด 

ว4.2 ม.3/1 พัฒนาแอปพลิเคชั่นที่มกีารบูรณาการกับวิชาอื่นอยางสรางสรรค 

 ว4.2 ม.3/2 รวบรวมขอมูล ประมวลผล ประเมินผล นาํเสนอขอมูลและสารสนเทศ 

วัตถุประสงคโดยใชซอฟตแวรหรือบริการบนอินเทอรเน็ตที่หลากหลาย

ว4.2 ม.3/3 ประเมินความนาเชื่อถือของขอมูล วิเคราะหสื่อและผลกระทบจากการใหขาวสาร

ที่ผิด เพื่อการใชงานอยางรูเทาทัน 

ว4.2 ม.3/4 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัยและมีความรับผิดชอบตอสังคม 

กฎหมายเก่ียวกับคอมพิวเตอร ใชลิขสทิธ์ิของผูอ่ืน โดยชอบธรรม

รวมทั้งหมด 4 ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

โรงเรียนสตรภีูเก็ต 

โครงการสอนกลุมสาระ วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

23105   รายวชิา วิทยาการคํานวณ สาระ พืน้ฐาน 

3    จํานวน 0.5  หนวยกิต  เวลาเรยีน 20 คาบ/ภาคเรียน

นางแกวตา  ชูกล่ิน    ภาคเรียนที ่2 ปการศกึษา 2565 

 

คําอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ศึกษาข้ันตอนการพัฒนาแอปพลิเคชั่น  การเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชั่น 

และทุติยภูมิ การประมวลผลขอมูล การสรางทางเลือกและประเมินผล 

ซอฟตแวรหรือบริการอินเทอรเนต็ที่ใชในการจัดการขอมูล การประเมนิความนาเชื่อถือของขอมูล

การสืบคนหาแหลงตนตอของขอมูล เหตุผลวิบัติ ผลกระทบจากขาวสารที่ผิดพลาด การรูเทาทันสื่อ 

ที่เกี่ยวของกับคอมพวิเตอร การใชลิขสิทธิ์ของผูอื่นโดยชอบธรรม 

รวบรวมขอมูลปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ ประมวลผล สรางทางเลือกและนําเสนอการตัดสินใจได

อยางมีประสิทธิภาพ ออกแบบและเขียนโปรแกรม เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชั่นที่มีการบูรณาการกับวิชาอ่ืน

ใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ อยางรูเทาทัน และมีความรับผิดชอบตอสังคม 

พัฒนาแอปพลิเคชั่นที่มีการบูรณาการกับวิชาอ่ืนอยางสรางสรรค  

รวบรวมขอมูล ประมวลผล ประเมินผล นําเสนอขอมูลและสารสนเทศ ตาม

วัตถุประสงคโดยใชซอฟตแวรหรือบริการบนอินเทอรเน็ตที่หลากหลาย 

ประเมนิความนาเชื่อถือของขอมูล วิเคราะหส่ือและผลกระทบจากการใหขาวสาร

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัยและมีความรับผิดชอบตอสงัคม ปฏิบัติตาม

กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ใชลิขสิทธิ์ของผูอื่น โดยชอบธรรม 
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ภาคเรียน 

ศึกษาขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชั่น  การเขียนโปรแกรมเพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชั่น ขอมูลปฐมภูม ิ

ซอฟตแวรหรือบริการอินเทอรเน็ตที่ใชในการจัดการขอมูล การประเมินความนาเชื่อถือของขอมูล  

ติ ผลกระทบจากขาวสารที่ผิดพลาด การรูเทาทันสื่อ กฎหมาย 

รวบรวมขอมูลปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ ประมวลผล สรางทางเลือกและนําเสนอการตัดสินใจได 

อยางมีประสิทธิภาพ ออกแบบและเขียนโปรแกรม เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชั่นท่ีมีการบูรณาการกับวิชาอ่ืน 

ตาม

ประเมินความนาเชื่อถือของขอมูล วิเคราะหส่ือและผลกระทบจากการใหขาวสาร 

ปฏิบัติตาม
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กําหนดการสอน 

สัปดาห 
ที ่

เน้ือหา / สาระที่สอน ตัวชี้วัด 
จํานวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 
ภาระงาน/ช้ินงาน คะแนน 

1-2 หนวยที่ 1 การจัดการ
สารสนเทศ 
- การรวบรวมขอมูล 
- การประมวลผล

ขอมูล 
- การใชซอฟตแวร

ในการจัดการ
ขอมูลและ
สารสนเทศ 

ว4.2  ม.3/1
พัฒนา
แอปพลิเคชั่นที่มี
การบูรณาการกับ
วิชาอ่ืนอยาง
สรางสรรค 

4 - ภาระงาน : ประมวลผลขอมูล 
ใหเปนสารสนเทศ                                                                  
และนําเสนอ(4) 

- แบบฝกหัด 1.1 ตอบคําถาม
ทายบท (4) 

- ทดสอบทายหนวย จํานวน 10 
ขอ  (5) 
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3-4 หนวยที่ 2 ความ
นาเชื่อถือของขอมูล 
- การสืบคนเพื่อหา

แหลงขอมูล 
- การประเมินความ

นาเชื่อถือของ
ขอมูล 

- การรูเทาทนัสื่อ 

ว4.2 ม.3/2
รวบรวมขอมูล 
ประมวลผล 
ประเมินผล 
นําเสนอขอมูล
และสารสนเทศ 
ตามวัตถุประสงค
โดยใชซอฟตแวร
หรือบริการบน
อินเทอรเน็ตท่ี
หลากหลาย 

4 - ภาระงาน : นําเสนอความ
นาเชื่อถือของขอมูล (3) 

- แบบฝกหัด 2.1 ตอบคําถาม
ทายบท  (4) 

- ทดสอบทายหนวย จํานวน 10 
ขอ  (5)  
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5 สอบกลางภาค  1 -หนวยที่ 1 ปรนัย 9 อัตนัย 1 
(10) 
-หนวยที่ 2 ปรนัย 8 อัตนัย 2 
(10) 

20 

 หนวยที่ 3 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- การใชงาน
สารสนเทศ 

ว4.2 ม.3/3
ประเมินความ
นาเชื่อถือของ
ขอมูล วิเคราะห
สื่อและผลกระทบ
จากการให
ขาวสาร 
ท่ีผิด เพื่อการใช
งานอยางรูเทาทัน 

1 - ภาระงาน : นําเสนอกรณีตัวอยาง 

  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   อยางปลอดภัย (4) 

- แบบฝกหัด 3.1 ตอบคําถาม 

  ทายหนวย (3) 

- ทดสอบทายหนวย จํานวน  

  10 ขอ  (5) 
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สัปดาห 
ที ่

เนื้อหา / สาระที่สอน ตัวช้ีวัด 
จํานวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 
ภาระงาน/ชิ้นงาน คะแนน 

6-7 
(สัปดาห

ท่ี 7 
คาบท่ี 

1) 
 

หนวยที่ 3 เทคโนโลยี
สารสนเทศ (ตอ) 

- กฎหมาย
คอมพิวเตอร 

- ลิขสิทธ์ิ 

 2   

7-9 
(สัปดาห

ท่ี 7 
คาบท่ี 
2-และ
สัปดาห
ที่ 8,9) 

หนวยที่ 4 
แอปพลิเคชั่น 
- เทคโนโลยี IoT 
- การพัฒนา

แอปพลิเคชั่น 

ว4.2 ม.3/4 ใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศอยาง
ปลอดภัยและมี
ความรับผิดชอบ
ตอสังคม ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย
เก่ียวกับ
คอมพิวเตอร ใช
ลิขสิทธิ์ของผูอื่น 
โดยชอบธรรม 

6 - แบบฝกหัด 4.1 ตอบคําถาม
ทายหนวย (4) 

- ใบงานที่ 4.1 ปฏิบัติการ
พัฒนาแอพพลิเคชั่น 
ดวย Python (4) 

- หนวยที่ 4 ทดสอบทายหนวย 
จํานวน 10 ขอ  (5)  
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10 สอบปลายภาค  1 - 30 
รวม 20  100 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู(ตัวอยาง) 

1. การบรรยาย  

2. การอภิปรายกลุม 

3. การสืบคนขอมูล 

4. การสาธิต 

5. สถานการณจาํลอง / บทบาทสมมุติ 

 

การวัดและประเมินผล 

 อัตราสวนคะแนนท่ีใชวัดผลและประเมินผล  คะแนนเก็บระหวางภาคตอคะแนนปลายภาค =70:30 

คะแนนเก็บตลอดภาคเรียน 100 คะแนน มีรายละเอียดดงันี้ 

 1. คะแนนวัดผลกอนสอบกลางภาคเรียน    25 คะแนน  ประกอบดวย 

  1.1 ชิ้นงาน/ภาระงาน      7 คะแนน 

  หนวยที่ 1 ภาระงาน : ประมวลผลขอมูลใหเปนสารสนเทศและนําเสนอ(4) 

      หนวยที่ 2 ภาระงาน : นําเสนอความนาเชื่อถือของขอมูล (3)   
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  1.2 ใบงาน/แบบฝกหัด      8 คะแนน 

    หนวยที่ 1 แบบฝกหัด 1.1 ตอบคําถามทายบท (4) 

   หนวยที่ 2 แบบฝกหัด 2.1 ตอบคําถามทายบท (4) 

  1.3 การสอบ       10 คะแนน 

   หนวยที่ 1 ทดสอบทายหนวย จํานวน 10 ขอ  (5) 

   หนวยที่ 2 ทดสอบทายหนวย จํานวน 10 ขอ  (5)     

 2. คะแนนสอบกลางภาค       20  คะแนน 

   หนวยที่ 1 ปรนัย 9 อัตนัย 1 (10) 

   หนวยที่ 2 ปรนัย 8 อัตนัย 2  (10) 

 3. คะแนนวัดผลหลังสอบกลางภาค   25 คะแนน  ประกอบดวย 

  3.1 ชิ้นงาน/ภาระงาน      4 คะแนน 

   หนวยที่ 3 ภาระงาน : นําเสนอกรณีตัวอยาง 

                                     การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย (4) 

    หนวยที่ 4 - 

  3.2 ใบงาน/แบบฝกหัด      11 คะแนน 

   หนวยที่ 3 แบบฝกหัด 3.1 ตอบคําถามทายหนวย (3) 

   หนวยที่ 4 แบบฝกหัด 4.1 ตอบคําถามทายหนวย (4) 

                               ใบงานที่ 4.1 ปฏิบัติการพัฒนาแอพพลิเคชั่นดวย Python (4) 

  3.3 การสอบ       10 คะแนน  

   หนวยที่ 3 ทดสอบทายหนวย จํานวน 10 ขอ  (5)    

   หนวยที่ 4 ทดสอบทายหนวย จํานวน 10 ขอ  (5)    

  

4. คะแนนสอบปลายภาค      30  คะแนน 

   หนวยที่ 3 ปรนัย 20 ขอ อัตนัย -  (10)  

   หนวยที่ 4 ปรนัย 40 ขอ อัตนัย -  (20)  

 

สื่อและแหลงเรียนรู 

1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ)  

2. Internet 

3. สื่อสิ่งพิมพ / โทรทัศน  

4. Google Classroom 

 

 

 

 


