
     มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง วิทยาศาสตร์  
 
สาระท่ี  4 เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ  
  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การท างาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมี 
  ประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.2 1. ออกแบบอัลกอริทึมท่ีใช้แนวคิดเชิงค านวณ 

    ในการแก้ปัญหา หรือการท างานที่พบใน 
    ชีวิตจริง 

 แนวคิดเชิงค านวณ 
 การแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงค านวณ 
 ตัวอย่างปัญหา เช่น การเข้าแถวตามล าดับความสูงให้เร็ว 
   ที่สุด จัดเรียงเสื้อผ้าให้หาง่ายที่สุด 

2. ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่ใช้ตรรกะ 
    และฟังก์ชันในการแก้ปัญหา 

 ตัวด าเนินการบูลีน 
 ฟังก์ชัน 
 การออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีมีการใช้ตรรกะและ 
   ฟังก์ชัน 
 การออกแบบอัลกอริทึม เพื่อแก้ปัญหาอาจใช้แนวคิด 
   เชิงค านวณในการออกแบบเพ่ือให้การแก้ปัญหา 
   มีประสิทธิภาพ 
 การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนจะช่วยให้แก้ปัญหาได้ 
    อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น Scratch,  
    python, java, c 
 ตัวอย่างโปรแกรม เช่น โปรแกรมตัดเกรด หาค าตอบ 
   ทั้งหมดของอสมการหลายตัวแปร 

3. อภิปรายองค์ประกอบและหลักการท างาน 
    ของระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี   
    การสื่อสาร เพ่ือประยุกต์ใช้งานหรือ   
    แก้ปัญหาเบื้องต้น 

 องค์ประกอบและหลักการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ 
 เทคโนโลยีการสื่อสาร 
 การประยุกต์ใช้งานและการแก้ปัญหาเบื้องต้น 

4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 
    มีความรับผิดชอบ สร้างและแสดงสิทธิใน 
    การเผยแพร่ผลงาน 

 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย โดยเลือก 
    แนวทางปฏิบัติเมื่อพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม เช่น แจ้ง 
    รายงานผู้เกี่ยวข้อง ป้องกันการเข้ามาของข้อมูลที่ไม่ 
    เหมาะสม ไม่ตอบโต้ ไม่เผยแพร่ 
 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ เช่น 
   ตระหนักถึงผลกระทบในการเผยแพร่ข้อมูล 
 การสร้างและแสดงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของผลงาน 
 การก าหนดสิทธิการใช้ข้อมูล 



ค าอธิบายรายวิชา 
 
รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ)      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2    เวลา 20 ชั่วโมง 
 
 ศึกษาการออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหา หรือการท างานที่พบในชีวิตจริง  
การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่ใช้ตรรกะและฟังก์ชันในการแก้ปัญหา การเขียนโปรแกรมโดยใช้ซอฟต์แวร์
Scratch, python, java และ c อภิปรายองค์ประกอบและหลักการท างานของระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการ
สื่อสารเพื่อประยุกต์ใช้งานหรือแก้ปัญหาเบื้องต้น ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบ 
สร้างและแสดงสิทธิในการเผยแพร่ผลงาน 
 โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) และการเรียนรู้แบบใช้
โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) เพ่ือเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญสถานการณ์
การแก้ปัญหา วางแผนการเรียนรู้ ตรวจสอบการเรียนรู้ และน าเสนอผ่านการท ากิจกรรมโครงงาน เพ่ือให้เกิดทักษะ 
ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะใน การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา จนสามารถน าเอาแนวคิดเชิงค านวณมาประยุกต์ใช้ใน
การสร้างโครงงานได้ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ การน าข้อมูลปฐมภูมิเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ ประเมิ น 
น าเสนอข้อมูลและ สารสนเทศได้ตามวัตถุประสงค์ ใช้ทักษะการคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริง และ
เขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพ่ือช่วย ในการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างรู้เท่าทันและ
รับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนน าความรู้ความเข้าใจใน วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
และการด ารงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ มีความสามารถในการแก้ปัญหาและมีทักษะใน
การสื่อสาร มีความสามารถในการตัดสินใจ และเป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
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รวม 4 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างรายวิชา เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ชั้น ม.2 
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1. แนวคิดเชิง
ค านวณ 
กับการ
แก้ปัญหา 
 

ว 4.2  ม.
2/1 
 

แนวคิดเชิงค านวณ คือ แนวคิดในการแก้ปัญหาต่าง ๆ เพราะเป็นกระบวนการที่มี
ล าดับขั้นตอนที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการเข้าแถวตามล าดับของนักเรียน หรือปัญหา
การจัดเรียงเสื้อผ้า อีกทั้งเป็นกระบวนการที่มนุษย์และคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจ
ร่วมกันได้ ดังนั้นจึงควรน าแนวคิดเชิงค านวณเข้ามาใช้ในการแก้ปัญหา เพ่ือให้เกิด
ผลลัพธ์ในการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ 
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2. การออกแบบ
ขั้นตอนการ
ท างานด้วย
การเขียน
โปรแกรม
ด้วยภาษา 
Python 

ว 4.2  ม.
2/2 
 

การออกแบบขั้นตอนการท างานของโปรแกรมหรือการออกแบบอัลกอริทึม เป็น
การออกแบบล าดับขั้นตอนการท างานของโปรแกรม ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 3 
ลักษณะ คือ การใช้ภาษาธรรมชาติ การใช้รหัสจ าลอง และการใช้ผังงาน โดย
ภาษาไพทอนเป็นภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งที่เหมาะส าหรับผู้
 เริ่มต้นเขียนโปรแกรมไปจนถึงการประยุกต์ใช้งานในระดับสูง 
เนื่องจากเป็นภาษาที่มีโครงสร้างและไวยากรณ์ค่อนข้างง่าย ไม่ซับซ้อน ท าให้
ง่ายต่อความเข้าใจ มีการน าตัวแปร และฟังก์ชันมาช่วยในการท างาน ตลอดจน
มีโครงสร้างการท างานแบบเรียงล าดับ และโครงสร้างการท างานแบบเลือกท า 
เพ่ือให้สามารถค านวณ ประมวลผลได้ตามท่ีต้องการ 
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3. ระบบ
คอมพิวเตอร์ 

ว 4.2  ม.
2/3 
 

ระบบคอมพิวเตอร์ หมายถึง การท างานของคอมพิวเตอร์ที่มีส่วนต่างๆ มา
ท างานร่วมกัน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการท างานอย่างมีระบบ ประกอบไป
ด้วยหน่วยต่าง ๆ ท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ คือ หน่วยรับข้อมูล หน่วย
ประมวลผลกลาง หน่วยความจ าหลัก หน่วยความจ าส ารอง และหน่วยแสดงผล
ข้อมูล และในปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทต่อการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์มากข้ึน ซึ่งองค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูลประกอบไป
ด้วยข้อมูลข่าวสาร ผู้ส่งสาร สื่อกลาง ผู้รับสาร และโปรโตคอล นอกจากนั้น
ระบบเครือข่ายในปัจจุบันยังแบ่งเป็น เครือข่ายส่วนบุคคล เครือข่ายท้องถิ่น 
เครือข่ายระดับเมือง และเครือข่ายระดับประเทศ  
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4 การใช้
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 
อย่าง
ปลอดภัย 

ว 4.2  ม.
2/4 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทกับชีวิตของผู้คนในหลากหลายด้าน 
และถือเป็นเครื่องมือที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนินชีวิตของคนในสังคม
ปัจจุบัน เมื่อเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการพัฒนาให้มีรูปแบบที่มีความ
น่าสนใจและอยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์มากขึ้น เทคโนโลยีจึงสร้างทั้งคุณประโยชน์
และโทษให้กับผู้ใช้ ทั้งโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ 
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