
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างค าอธิบายรายวิชา 

 
เทคโนโลย ี(วิทยาการค านวณ)  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย 

 

 

 

 

ค ำชี้แจง 
ตัวอย่างค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ในเอกสารฉบับนี้

ประกอบด้วย ค าอธิบายรายวิชารายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 ถึง 6  โดยใช้เวลาเรยีน ระดับชั้นละ 40 ชั่วโมง จ านวน 1 หน่วยกิต 

จ านวนชั่วโมงและหน่วยกิตที่ระบุในเอกสารนี้ เป็นจ านวนขั้นต่ าที่แนะน า เพ่ือให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้บรรลุ
ครบตามตัวชี้วัด และนักเรียนเกิดความรู้และทักษะตามเป้าหมายของหลักสูตร ซ่ึงสถานศึกษาสามารถเพ่ิมหรือลดจ านวน
ชั่วโมงได้ตามความพร้อมและบริบทของสถานศึกษา และในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไม่จ าเป็นต้องจัดเป็นรายชั้นปี 
โดยสามารถยืดหยุ่นภายในช่วงชั้นได้ทั้ง 3 ตัวชี้วัด 



2 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย 

 

 

เทคโนโลยี (วิทยำกำรค ำนวณ) 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

เทคโนโลยี (วิทยำกำรค ำนวณ) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 เวลำ 40 ชั่วโมง จ ำนวน 1 หน่วยกิต 

 
 

ศึกษาแนวคิดเชิงนามธรรม การคัดเลือกคุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการแก้ปัญหา ขั้นตอนการแก้ปัญหา  
การเขียนรหัสล าลองและผังงาน  การเขียนออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายที่มีการใช้งานตัวแปร  เงื่อนไข 
และการวนซ้ าเพ่ือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ การประมวลผลข้อมูล 
การสร้างทางเลือกและประเมินผลเพ่ือตัดสินใจ ซอฟต์แวร์และบริการบนอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการจัดการข้อมูล 
แนวทางการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ปลอดภัย การจัดการอัตลักษณ์ การพิจารณาความเหมาะสมของ
เนื้อหา ข้อตกลงและข้อก าหนดการใช้สื่อและแหล่งข้อมูล 

นำแนวคิดเชิงนามธรรมและขั้นตอนการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรม หรือการแก้ปัญหา
ในชีวิตจริง รวบรวมข้อมูลและสร้างทางเลือกในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตระหนักถึงการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และไม่สร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่น 

 
ตัวช้ีวัด 

ว. 4.2 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 
1.  ออกแบบอัลกอริทมึที่ใช้แนวคิดเชิงนามธรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรืออธิบายการท างานที่พบในชีวิตจริง 
2.  ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพ่ือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ 
3. รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ประมวลผล ประเมินผล น าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์  

โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย 
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ใช้สื่อและแหล่งข้อมูลตามข้อก าหนดและข้อตกลง 

รวมทั้งหมด 4 ตัวช้ีวัด 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย 

 

 

เทคโนโลยี (วิทยำกำรค ำนวณ) 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

เทคโนโลยี (วิทยำกำรค ำนวณ) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 เวลำ 40 ชั่วโมง จ ำนวน 1 หน่วยกิต 

 
 

ศึกษาแนวคิดเชิงค านวณ การแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงค านวณ การเขียนโปรแกรมที่มีการใช้ตรรกะ
และฟังก์ชัน องค์ประกอบและหลักการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อสาร แนวทางการปฏิบัติ 
เมื่อพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ วิธีการสร้างและก าหนดสิทธิ
ความเป็นเจ้าของผลงาน 

น าแนวคิดเชิงค านวณไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมหรือการแก้ปัญหาในชีวิตจริง สร้างและ 
ก าหนดสิทธิ์การใช้ข้อมูล ตระหนักถึงผลกระทบในการเผยแพร่ข้อมูล 

 
ตัวช้ีวัด 
ว. 4.2 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 

1. ออกแบบอัลกอริทึมท่ีใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหา หรือการท างานที่พบในชีวิตจริง 
2. ออกแบบและเขียนโปรแกรมทีใ่ช้ตรรกะและฟังก์ชันในการ แก้ปัญหา 
3. อภิปรายองค์ประกอบและหลักการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่อสาร เพ่ือประยุกต์ 

ใช้งานหรือแก้ปัญหาเบื้องต้น 
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบ สร้างและแสดงสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงาน 

รวมทั้งหมด 4 ตัวช้ีวัด 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย 

 

 

เทคโนโลยี (วิทยำกำรค ำนวณ) 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

เทคโนโลยี (วิทยำกำรค ำนวณ) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 เวลำ 40 ชั่วโมง จ ำนวน 1 หน่วยกิต 

 
 

ศึกษาขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน Internet of Things (IoT)  การเขียนโปรแกรมเพ่ือพัฒนา 
แอปพลิเคชัน ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ การประมวลผลข้ อมูล  การสร้ า งทาง เลื อกและประ เมิ นผล
 ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการจัดการข้อมูล การประเมินการความน่าเชื่อถือของข้อมูล
การสืบค้นหาแหล่งต้นตอของข้อมูล เหตุผลวิวัติ ผลกระทบจากข่าวสารที่ผิดพลาด การรู้เท่าทันสื่อ กฎหมายที่
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การใช้ลิขสิทธิ์ของ ผู้อื่นโดยชอบธรรม 

รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ ประมวลผล สร้างทางเลือก และน าเสนอการตัดสินใจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ออกแบบและเขียนโปรแกรม เพ่ือพัฒนาแอปพลิ เคชันที่ มีการบูรณาการกับวิชา อ่ืน 
อย่างสร้างสรรค์ ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างรู้เท่าทัน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

ตัวช้ีวัด 
ว. 4.2 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 

1. พัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการบูรณาการกับวิชาอ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 
2. รวบรวมข้อมูล ประมวลผล ประเมินผล น าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์ 

หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย 
3. ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล วิเคราะห์สื่อและผลกระทบจากการให้ข่าวสารที่ผิด เพื่อการใช้งาน  

อย่างรู้เท่าทัน 
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ 

คอมพิวเตอร์  ใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืนโดยชอบธรรม 

 
รวมทั้งหมด 4 ตัวช้ีวัด 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย 

 

 

เทคโนโลยี (วิทยำกำรค ำนวณ) 
ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

เทคโนโลยี (วิทยำกำรค ำนวณ) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 เวลำ 40 ชั่วโมง จ ำนวน 1 หน่วยกิต 

 

 

ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงค านวณ การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา การหารูปแบบ  
การคิดเชิงนามธรรม ตัวอย่างและประโยชน์ของแนวคิดเชิงค านวณเพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ประยุกต์ใช้
แนวคิดเชิงค านวณในการออกแบบขั้นตอนวิธี ส าหรับแก้ปัญหา  การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์    
การระบุข้อมูลเข้า ข้อมูลออก และเงื่อนไขของปัญหา การออกแบบขั้นตอนวิธี การท าซ้ า การจัดเรียงและค้นหา
ข้อมูล ตัวอย่างการออกแบบขั้นตอนวิธี เ พ่ือแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การศึกษาตัวอย่าง โครงงาน 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การก าหนดปัญหา ศึกษา วางแผน ด าเนินงาน สรุปผลและเผยแพร่ในการพัฒนา
โครงงานที่มีการบูรณาการร่วมกับวิชาอ่ืนและเชื่อมโยงกับชีวิตจริง 

 
ตัวช้ีวัด 

ว. 4.2 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 
ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงค านวณในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอ่ืนอย่าง สร้างสรรค์ และ

เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
 

รวมทั้งหมด 1 ตัวช้ีวัด 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย 

 

 

เทคโนโลยี (วิทยำกำรค ำนวณ) 
ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

เทคโนโลยี (วิทยำกำรค ำนวณ) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 เวลำ 40 ชั่วโมง จ ำนวน 1 หน่วยกิต 

 

 

ศึกษาหลักการของวิทยาการข้อมูลและหลักการคิดเชิงออกแบบเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ 
วิธีการเก็บข้อมูลและเตรียมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผลข้อมูล เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การน าเสนอข้อมูล การแปลงข้อมูลให้เป็นภาพ  
การเลือกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลและตัวอย่างกรณีศึกษา 

ตัวช้ีวัด 

ว. 4.2 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 
รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในการแก้ปัญหาหรือเพ่ิมมูลค่าให้กับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตจริงอย่างสร้างสรรค์ 

 
รวมทั้งหมด 1 ตัวช้ีวัด 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย 

 

 

เทคโนโลยี (วิทยำกำรค ำนวณ) 
ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

เทคโนโลยี (วิทยำกำรค ำนวณ) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 เวลำ 40 ชั่วโมง จ ำนวน 1 หน่วยกิต 

 

 

ศึกษาการใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัยและมีจริยธรรม การสร้างชิ้นงาน
และ เผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ ที่ค านึงถึงจริยธรรม ลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมาย หลักการของ
ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีในอนาคต กรณีศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวัน อาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวอย่างผลกระทบของเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ตัวช้ีวัด 

ว. 4.2 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย มีจริยธรรม และวิเคราะห์ 

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อการด าเนินชีวิต อาชีพ สังคม และวัฒนธรรม 

รวมทั้งหมด 1 ตัวช้ีวัด 


