
๗๒ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
ว ๒๑๑๐๑  วิทยำศำสตร์ ๑      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑     ภำคเรียนที่ ๑     เวลำ ๖๐ ชั่วโมง          จ ำนวน ๑.๕ หน่วยกิต 
 
 ศึกษาสังเกตและอธิบายรูปร่างลักษณะของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและเซลล์ของ
สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์  สังเกตและเปรียบเทียบส่วนประกอบส าคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์  ทดลอง
และอธิบายหน้าที่ของส่วนประกอบที่ส าคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์  กระบวนการสารผ่านเซลล์ โดย
การแพร่และออสโมซิส  ทดลองหาปัจจัยบางประการที่จ าเป็นต่อการสังเคราะห์    ด้วยแสงของพืช  
อธิบายกระบวนการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอกและการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืช โดยใช้
ส่วนต่างๆ ของพืชเพ่ือช่วยในการขยายพันธุ์  ทดลองและอธิบาย การตอบสนองของพืชต่อแสง น  า และ
การสัมผัส  อธิบายหลักการและผลของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ์ปรับปรุงพันธุ์ ทดลอง
และจ าแนกสารเป็นกลุ่มโดยใช้เนื อสารหรือขนาดอนุภาคเป็นเกณฑ์ และอธิบายสมบัติของสารในแต่ละ
กลุ่ม อธิบายสมบัติและการเปลี่ยนสถานะของสาร โดยใช้แบบจ าลองการจัดเรียงอนุภาคของสาร 
 ศึกษา อธิบายความหมายของเทคโนโลยี  วิ เคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่ งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยี การท างานของระบบทางเทคโนโลยี ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และ
ทรัพยากร โดยวิเคราะห์  เปรียบเทียบและเลือกข้อมูลที่จ าเป็นเพ่ือออกแบบวิธีการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันในด้านการเกษตรและ อาหาร และสร้างชิ นงานหรือพัฒนาวิธีการโดยใช้กระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั งเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
และปลอดภัย 
 การวัดและประเมินผล ใช้วิธีที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื อหาและ
ทักษะที่ต้องการวัด 
 
ตัวช้ีวัด 
ว  ๑.๒    ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕, ม.๑/๖, ม.๑/๗, ม.๑/๘, ม.๑/๙, ม.๑/๑๐, ม.๑/

๑๑, ม.๑/๑๒, ม.๑/๑๓, ม.๑/๑๔, ม.๑/๑๕, ม.๑/๑๖, ม.๑/๑๗, ม.๑/๑๘ 
ว  ๒.๑  ม.๑/๑, ม.๑/๒ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕, ม.๑/๖, ม.๑/๗,ม.๑/๘, ม.๑/๙, ม.๑/๑๐ 
ว ๔.๑     ม.๑/๑,  ม.๑/๒,  ม.๑/๓ , ม.๑/๔,  ม.๑/๕    
 
รวมทั้งหมด  ๓๓  ตัวช้ีวัด 

 
 
 



๗๓ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม 
 

คอมพิวเตอร์       กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑     ภำคเรียนที่ ๑          เวลำ ๔๐ ชั่วโมง                 จ ำนวน ๑ หน่วยกิต 
 

ศึกษาแนวคิคเชิงนามธรรม การคัดเลือกคุณลักษณะที่จ าเป็นต้องการแก้ปัญหา ขั นตอนการ
แก้ปัญหาการเขียนรหัสล าลองและผังงาน การเขียนออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายที่มีการใช้งาน
ตัวแปร เงื่อนไข และการวนซ้ํา เพ่ือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์การรวบรวมข้อมูลปฐม
ภูมิ การประมวลผลข้อมูล การสร้างทางเลือกและประเมินผลเพ่ือตัดสินใจซอฟต์แวร์และบริการบน
อินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการจัดการข้อมูล แนวทางการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ปลอดภัย การ
จัดการอัตลักษณ์ การพิจารณาความเหมาะสมของเนื อหา ข้อตกลงและข้อก าหนดการใช้สื่อและ
แหล่งข้อมูล 

น าแนวคิดเชิงนามธรรมและขั นตอนการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรม หรือ
การแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวบรวมข้อมูลและสร้างทางเลือก ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ตระหนักถึงการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และไม่สร้าง
ความเสียหายให้แก่ผู้อ่ืน 

 
ตัวช้ีวัด 
ว. ๔.๒ คอมพิวเตอร์ 
๑. ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงนามธรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรืออธิบายการท างานที่พบใน

ชีวิตจริง 
๒. ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพ่ือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ 
๓. รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ประมวลผล ประเมินผล น าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ตาม

วัตถุประสงค์โดยใชซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย 
๔. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ใช้สื่อและแหล่งข้อมูลตามข้อก าหนดและข้อตกลง 
 

รวมทั้งหมด ๔ ตัวชี้วัด 
 
 
 

 
 



๗๔ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม 
 

ว ๒๑๒๐๑ โครงงำนวิทยำศำสตร์    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ ภำคเรยีนที่ ๑     เวลำ ๔๐ ชั่วโมง จ ำนวน  ๑  หน่วยกิต 
 

ศึกษา วิเคราะห์ บันทึกและอธิบายผลการสังเกต ตั งค าถามที่ก าหนดประเด็นหรือตัวแปรที่

ส าคัญในการส ารวจตรวจสอบหรือศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจได้อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้ สร้าง

สมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้และวางแผนการส ารวจตรวจสอบหลายๆวิธี เลือกเทคนิควิธีการส ารวจ

ตรวจสอบทั งเชิงปริมาณและคุณภาพที่ได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภัย โดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม 

เก็บข้อมูล จัดท าข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ วิเคราะห์ และประเมินความสอดคล้องของประจักษ์

พยานกับข้อสรุปทั งที่สนับสนุนหรือขัดแย้งกับสมมติฐาน และความผิดปกติของข้อมูล จากการส ารวจ

ตรวจสอบ สร้างแบบจ าลอง หรือรูปแบบที่อธิบายหรือแสดงผลของการส ารวจตรวจสอบ สร้างค าถาม

น าไปสู่การส ารวจตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ ค้นคว้า

เพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ น าเสนอเค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์ ให้ผู้อ่ืน

เข้าใจได้ โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ มีสมรรถนะส าคัญ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ น าความรู้และกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ไปใช้ในการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ อยู่อย่างพอเพียง และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การ

คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และมีจิตวิทยาศาสตร์ 

 

ผลกำรเรียนรู้ 

๑. ก าหนดปัญหาและตั งสมมติฐาน ออกแบบการทดลองในสิ่งทีต้องการศึกษาได้ 

๒.   อธิบายความหมายและประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ 

๓.   สืบค้นข้อมูล    วิเคราะห์   และอธิบายขั นตอนการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ 

๔.   อธิบาย  และ วิเคราะห์รูปแบบการเขียนเค้าโครงงานวิทยาศาสตร์ 

๕.   ส ารวจ   ตรวจสอบ   อธิบายตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องแบบเต็มรูปได้ 

 

 
 



๗๕ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
ว ๒๑๑๐๒  วิทยำศำสตร์ ๒               กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑    ภำคเรียนที่ ๒             เวลำ ๖๐ ชั่วโมง            จ ำนวน ๑.๕ หน่วยกิต 
 
 ศึกษาอธิบายอุณหภูมิและการวัดอุณหภูมิ สังเกตและอธิบายการถ่ายโอนความร้อน และน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์  อธิบายการดูดกลืน การคายความร้อน โดยการแผ่ รังสีและน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ วิเคราะห์และอธิบายสมดุลความร้อนและผลของความร้อนต่อการขยายตัวของสาร และน า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันสืบค้นและอธิบายองค์ประกอบและการแบ่งชั นบรรยากาศท่ีปกคลุมผิวโลก 
ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง อุณหภูมิ ความชื นและความกดอากาศที่มีผลต่อปรากฏการณ์
ทางลมฟ้าอากาศสังเกต วิเคราะห์และ อภิปรายการเกิดปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศที่มีผลต่อมนุษย์  
สืบค้น วิเคราะห์ และแปลความหมายข้อมูลจากการพยากรณ์อากาศสืบค้น วิเคราะห์ และอธิบายผล
ของลมฟ้าอากาศต่อการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อมสืบค้น วิเคราะห์  และอธิบายปัจจัยทาง
ธรรมชาติและการกระท าของมนุษย์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก 
 ศึกษาแนวคิดเชิงนามธรรม การคัดเลือกคุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการแก้ปัญหา ขั นตอนการ
แก้ปัญหา การเขียนรหัสล าลองและผังงาน การเขียนออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายที่มีการใช้
งานตัวแปร เงื่อนไข และการวนซ  า เพ่ือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์การรวบรวมข้อมูล
ปฐมภูมิ การประมวลผลข้อมูล การสร้างทางเลือกและประเมินผลเพ่ือตัดสินใจซอฟต์แวร์และบริการบน
อินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการจัดการข้อมูล แนวทางการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ปลอดภัย  การ
จัดการอัตลักษณ์ การพิจารณาความเหมาะสมของเนื อหา ข้อตกลงและข้อก าหนดการใช้สื่อและ
แหล่งข้อมูลน าแนวคิดเชิงนามธรรมและขั นตอนการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรม หรือ 
การแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวบรวมข้อมูลและสร้างทางเลือก ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ตระหนักถึงการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และไม่สร้าง
ความเสียหายให้แก่ผู้อ่ืน 
  
ตัวช้ีวัด 
ว  ๒.๒ ม.๑/๑ 
ว  ๒.๓ ม.๑/๑, ม.๑/๒ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕, ม.๑/๖, ม.๑/๗   
ว  ๓.๒ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕, ม.๑/๖, ม.๑/๗  
ว  ๔.๒     ม๑/๑ , ม๑/๒, ม๑/๓, ม๑/๔ 
รวมทั้งหมด  ๑๙  ตัวชี้วัด 
 
 



๗๖ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม 
 

คอมพิวเตอร์       กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑   ภำคเรียนที่ ๒                         เวลำ ๔๐ ชั่วโมง    จ ำนวน ๑ หน่วยกิต 
 

ศึกษาแนวคิคเชิงนามธรรม การคัดเลือกคุณลักษณะที่จ าเป็นต้องการแก้ปัญหา ขั นตอนการ
แก้ปัญหา การเขียนรหัสล าลองและผังงาน การเขียนออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายที่มีการใช้
งานตัวแปร เงื่อนไข และการวนซ้ํา เพ่ือแก้ปัญหา ทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์การรวบรวมข้อมูล
ปฐมภูมิ การประมวลผลข้อมูล การสร้างทางเลือกและประเมินผลเพ่ือตัดสินใจซอฟต์แวร์และบริการบน
อินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการจัดการข้อมูล แนวทางการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ปลอดภัย การ
จัดการอัตลักษณะ การพิจารณาความเหมาะสมของเนื อหา ข้อตกลงและข้อก าหนดการใช้สื่อและ
แหล่งข้อมูลน าแนวคิดเชิงนามธรรมและขั นตอนการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรม หรือ
การแก้ปัญหา ในชีวิตจริง รวบรวมข้อมูลและสร้างทางเลือกในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ตระหนักถึงการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เกิดประโยชน์ต้องการเรียนรู้ และไม่สร้าง
ความเสียหายให้แกผู่้อื่น 

ตัวช้ีวัด 
ว. ๔.๒ คอมพิวเตอร์ 
๑. ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงนามธรรมเพ่ือแก้ปัญหา หรืออธิบายการท างานที่พบใน

ชีวิตจริง 
๒. ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพ่ือแก้ปัญหา ทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ 
๓. รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ประมวลผล ประเมินผล น าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ตาม

วัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย 
๔. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ใช้สื่อและแหล่งข้อมูลตามข้อก าหนดและข้อตกลง 
 

รวมทั้งหมด ๔ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 

 

 



๗๗ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 

ว ๒๒๑๐๑ วิทยำศำสตร์ ๓     กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๒ ภำคเรยีนที่ ๑    เวลำ ๖๐ ชั่วโมง          จ ำนวน ๑.๕ หน่วยกิต 
 

 ศึกษา  วิเคราะห์  ความส าคัญของ โครงสร้างและการท างานของระบบย่อยอาหาร ระบบ
หมุนเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบสืบพันธุ์ ของมนุษย์และสัตว์ รวมทั งระบบประสาท
ของมนุษย์ ความสัมพันธ์ของระบบต่างๆของมนุษย์  พฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์ที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า
ภายนอกและภายใน หลักการและผลของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ์ปรับปรุงพันธุ์ และ
เพ่ิมผลผลิตของสัตว์  สารอาหารในอาหารมีปริมาณพลังงานและสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย ผล
ของสารเสพติดต่อระบบต่างๆของร่างกายและน าเสนอแนวทางในการป้องกันตนเองจากสารเสพติด 
องค์ประกอบ สมบัติของธาตุและสารประกอบ เปรียบเทียบสมบัติของธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ ธ าตุกึ่ง
โลหะและธาตุกัมมันตรังสี หลักการแยกสารด้วยวิธีการกรอง การเปลี่ยนแปลงสมบัติ มวลและพลังงาน
เมื่อสารเกิดปฏิกิริยา เคมีรวมทั งอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการตกผลึก การสกัด การกลั่น และโครมาโทก
ราฟี การเปลี่ยนแปลงสมบัติ มวลและพลังงานเมื่อสารเกิดปฏิกิริยา เคมีรวมทั งอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อ
การเกิดปฏิกิริยา เขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาของสารต่าง ๆ ผลของสารเคมีต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง ปลอดภัย วิธีป้องกันและแก้ไขอันตรายที่เกิดขึ นจากการใช้
สารเคมี  

ศึกษาสาเหตุหรือปัจจัยที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ตลอดจนคาดการณ์แนวโน้ม
เทคโนโลยี ในอนาคต เลือกใช้เทคโนโลยีโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ นต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และทรัพยากร โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบและเลือกข้อมูลที่จ าเป็นเพ่ือ
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาใน ชุมชนหรือท้องถิ่นในด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม การเกษตรและอาหาร และ
สร้างชิ นงานหรือพัฒนาวิธีการโดย ใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั งเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ 
เครือ่งมือในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย 

 
ตัวช้ีวัด 
ว  ๑.๒ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕, ม.๒/๖,ม.๒/๗, ม.๒/๘, ม.๒/๙, ม.๒/๑๐, 

 ม.๒/๑๑, ม.๒/๑๒,ม.๒/๑๓, ม.๒/๑๔, ม.๒/๑๕, ม.๒/๑๖, ม.๒/๑๗ 
ว  ๒.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓ม.๒/๔, ม.๒/๕, ม.๒/๖ 
ว ๔.๑     ม๒/๑ , ม๒/๒  ม๒/๓ ,ม๒/๔,ม๒/๕ 
 
รวมทั้งหมด  ๒๘  ตัวช้ีวัด 



๗๘ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม 
 

คอมพิวเตอร์               กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๒     ภำคเรียนที่ ๑     เวลำ ๔๐ ชั่วโมง          จ ำนวน ๑ หน่วยกิต 
 

ศึกษาแนวคิดเชิงค านวณ การแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงค านวณ การเขียนโปรแกรมที่มีการ
ใช้ตรรกะและฟังก์ชั่น องค์ประกอบและหลักการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อสาร แนว
ทางการปฏิบัติเมื่อพบเนื อหาที่ไม่เหมาะสม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ วิธีการ
สร้างและก าหนดสิทธิความเป็นเจ้าของผลงาน  
        น าแนวคิดเชิงค านวณไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมหรือการแก้ปัญหาในชีวิตจริง สร้างและ
ก าหนดสิทธิ์การใช้ข้อมูล ตระหนักถึงผลกระทบในการเผยแพร่ข้อมูล 
 
 ตัวชีวัด 
 ว ๔.๑ เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ 
 ๑. คาดการณ์แนวโน้มเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ นโดยพิจารณาจากสาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และวิเคราะห์เปรียบเทียบ ตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี โดยค านึงถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ นต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 ๒. ระบุปัญหาหรือความต้องการในชุมชนหรือท้องถิ่น สรุปกรอบของปัญหา รวบรวม 
วิเคราะห์ ข้อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา 
 ๓. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จ าเป็น
ภายใต้เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู่ น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ วางแผนขั นตอนการ
ท างานและด าเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั นตอน 
 ๔. ทดสอบ ประเมินผล และอธิบายปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ น ภายใต้กรอบเงื่อนไข
พร้อมทั งหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และน าเสนอผลการแก้ปัญหา 
 ๕. ใช้ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแก้ปัญหา
หรือพัฒนางานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย 
 
จ ำนวน ๕ ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 



๗๙ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
ว ๒๒๑๐๒ วิทยำศำสตร์ ๔     กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๒ ภำคเรยีนที่ ๒                    เวลำ ๖๐ ชั่วโมง         จ ำนวน ๑.๕ หน่วยกิต 
 
 ศึกษา  วิเคราะห์  ความส าคัญของการหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในระนาบเดียวกันที่
กระท าต่อวัตถุ แรงลัพธ์ที่กระท าต่อวัตถุที่หยุดนิ่งหรือวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว การสะท้อนของ
แสง การหักเหของแสง และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ผลของความสว่างของแสงที่มีต่อมนุษย์และ
สิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ การดูดกลืนแสงสี การมองเห็นสีของ วัตถุ  ลักษณะของชั นหน้าตัดของดิน สมบัติของดิน
และกระบวนการเกิดดิน การใช้ประโยชน์และการปรับปรุงคุณภาพของดิน กระบวนการเกิดและอธิบาย
องค์ประกอบของหิน องค์ประกอบและสมบัติของหินเพ่ือจ าแนกประเภทของหิน  ลักษณะทางกายภาพ
ของแร่และการน าไปใช้ประโยชน์  กระบวนการเกิดลักษณะและสมบัติของปิโตรเลียม ถ่านหิน หินน  ามัน  
ลักษณะแหล่งน  าธรรมชาติ การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์แหล่งน  าในท้องถิ่น การเกิดแหล่งน  าบนดิน
แหล่งน  าใต้ดิน กระบวนการผุพังอยู่กับที่  การกร่อน การพัดพา การทับถม การตกผลึก  สร้าง
แบบจ าลองและอธิบายกระบวนการสร้างและองค์ประกอบของโลก 
 ศึกษาแนวคิดเชิงค านวณ การแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงค านวณ การเขียนโปรแกรมที่มีการ
ใช้ตรรกะและฟังก์ชัน องค์ประกอบและหลักการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อสาร แนว
ทางการปฏิบัติเมื่อพบเนื อหาที่ไม่เหมาะสม  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ  วิธีการ
สร้างและก าหนดสิทธิความเป็นเจ้าของผลงาน   

 น าแนวคิดเชิงค านวณไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมหรือการแก้ปัญหาในชีวิตจริง สร้าง
และก าหนดสิทธิ์การใช้ข้อมูล ตระหนักถึงผลกระทบในการเผยแพร่ข้อมูล 

 
ตัวช้ีวัด 
ว  ๒.๒ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕, ม.๒/๖, ม.๒/๗, ม.๒/๘, ม.๒/๙, ม.๒/๑๐, 

ม.๒/๑๑, ม.๒/๑๒, ม.๒/๑๓, ม.๒/๑๔, ม.๒/๑๕  
ว  ๒.๓ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕, ม.๒/๖ 
ว  ๓.๒ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕, ม.๒/๖, ม.๒/๗, ม.๒/๘, ม.๒/๙, ม.๒/๑๐ 
ว. ๔.๒   ม๒/๑, ม๒/๒, ม๒/๓, ม๒/๔ 
รวมทั้งหมด  ๓๕  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 



๘๐ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำนวิทยำศำสตร์ 
 

คอมพิวเตอร์                 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๒    ภำคเรียนที่  ๒    เวลำ ๔๐ ชั่วโมง จ ำนวน ๑ หน่วยกิต 

 
ศึกษาแนวคิดเชิงค านวณ การแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงค านวณ การเขียนโปรแกรมที่มีการ

ใช้ตรรกะและฟังก์ชัน องค์ประกอบและหลักการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อสาร แนว
ทางการปฏิบัติเมื่อพบเนื อหาที่ไม่เหมาะสม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ วิธีการ
สร้างและก าหนดสิทธิความเป็นเจ้าของผลงาน   น าแนวคิดเชิงค านวณไปประยุกต์ใช้ในการเขียน
โปรแกรมหรือการแก้ปัญหาในชีวิตจริง สร้างและก าหนดสิทธิ์การใช้ข้อมูล ตระหนักถึงผลกระทบในการ
เผยแพร่ข้อมูล 

 
ตัวช้ีวัด ว. ๔.๒ เทคโนโลยี  

 ๑. ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหา หรือการท างานที่พบในชีวิต
จริง 

 ๒. ออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีใช้ตรรกะและฟังก์ชันในการ แก้ปัญหา 
 ๓. อภิปรายองค์ประกอบและหลักการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการ

สื่อสาร เพ่ือประยุกต์ใช้ 
งานหรือแก้ปัญหาเบื องต้น 
๔. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบ สร้างและแสดงสิทธิ์ในการ

เผยแพร่ผลงาน 
 
รวมทั้งหมด ๔ ตัวชี้วัด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
 

ว ๒๓๑๐๑ วิทยำศำสตร์ ๕                           กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓ ภำคเรยีนที่ ๑                    เวลำ  ๖๐ ชั่วโมง        จ ำนวน ๑.๕ หน่วยกิต 
 

อธิบาย สร้างแบบจ าลอง ตระหนักถึง บอก เปรียบเทียบ ระบุ  วิ เครา ะห์  ออกแบบ  
ปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบนิเวศที่ได้จากการส ารวจ รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต
กับสิ่งมีชีวิตรูปแบบต่างๆในแหล่งที่อยู่เดียวกันที่ได้จากากรส ารวจ ความสัมพันธ์ระหว่าง ยีน ดีเอ็นเอ 
และโครโมโซม โดยใช้แบบจ าลอง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากการผสมโดยพิจารณาลักษณะ
เดียวที่แอลลีลเด่นข่มแอลลีลด้อยอย่างสมบูรณ์ การเกิดจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของลูกและค านวณ
อัตราส่วนจากจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของรุ่นลูก ความแตกต่างของการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิส  
การเปลี่ยนแปลงของยีนหรือโครโมโซมอาจท าให้เกิดโรคทางพันธุกรรม พร้อมทั งยกตัวอย่างโรคทาง
พันธุกรรม  ประโยชน์และผลกระทบของสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมที่อาจมีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมโดย
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีข้อสนับสนุน ความหลากหลายทางชีวภาพ
ในระดับชนิดสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศต่างๆ ความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อการรักษา
สมดุลของระบบนิเวศและต่อมนุษย์ คุณค่าและความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีส่วน
ร่วมในการดูแลรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ สมบัติทางกายภาพและการใช้ประโยชน์วัสดุประเภท
พอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุผสมโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และสารสนเทศ คุณค่าของการใช้วัสดุ
ประเภทพอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุผสม โดยเสนอแนะแนวทางการใช้วัสดุอย่างประหยัดและคุ้มค่า  
การเกิดปฏิกิริยาเคมี รวมถึงการจัดเรียงตัวใหม่ของอะตอมเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีโยใช้แบบจ าลองและ
สมการข้อความ กฎทรงมวล โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ปฏิกิริยาดูดความร้อน และปฏิกิริยาคายความ
ร้อน  
 ศึกษาสาเหตุหรือปัจจัยที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและความสัมพันธ์ของ
เทคโนโลยีกับศาสตร์อ่ืนเพ่ือเป็นแนวทางแก้ปัญหา ตลอดจนคาดการณ์แนวโน้มเทคโนโลยี ในอนาคต 
เลือกใช้เทคโนโลยีโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ นต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ใช้ความรู้ 
ทักษะ และทรัพยากร โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบและเลือกข้อมูลที่จ าเป็นเพ่ือออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
ในชุมชนหรือท้องถิ่นในด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม พลังงาน การขนส่ง การเกษตรและอาหาร และสร้าง
ชิ นงานหรือพัฒนาวิธีการโดย ใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั งเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องกับลักษณะของงาน เหมาะสม และปลอดภัยเพื่อแก้ปัญหาหรือ
พัฒนางาน  
 
 



๘๒ 
 

ตัวช้ีวัด 
ว. ๑.๑     ม.๓/๑,  ม.๓/๒ ม. ๓/๓,  ม.๓/๔, ม. ๓/๕,  ม. ๓/๖ 
ว. ๑.๓     ม.๓/๑,  ม.๓/๒, ม. ๓/๓,  ม.๓/๔, ม. ๓/๕,  ม. ๓/๖, ม๓/๗, ม.๓/๘,  ม.๓/๙,  

                        ม. ๓/๑๐,  ม.๓/๑๑, ม. ๓/๑๒,  ม. ๓/๑๓ 
ว. ๒.๑     ม.๓/๑,  ม.๓/๒, ม. ๓/๓,  ม.๓/๔, ม. ๓/๕,  ม. ๓/๖, ม๓/๗, ม.๓/๘ 
ว.  ๔.๑    ม๓/๑,  ม๓/๒, ม๓/๓, ม๓/๔, ม๓/๕  
 

รวมทั้งหมด  ๓๒  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๘๓ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม 
 

คอมพิวเตอร์                             กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓     ภำคเรียนที่ ๑        เวลำ ๔๐ ชั่วโมง          จ ำนวน ๑ หน่วยกิต 
 

ศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุ หรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และ
ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยี และความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อท่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ 
หรือคณิตศาสตร์ เพ่ือเป็นแนวทางการแก้ปัญหาหรือการพัฒนางาน ระบุปัญหาหรือความต้องการของ
ชุมชนหรือท้องถิ่น เพื่อพัฒนางานอาชีพ สรุปกรอบของปัญหา รวบรวม วิเคราะหืข้อมูลและแนวคิดที่
เกี่ยวข้องกับปัญหา โดยค านึงถึงความถูกต้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดย
วิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จ าเป็นภายใต้เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู่ น าเสนอ
แนวทางการแก้ปัฐหาให้ผู้อ่ืนเข้าใจด้วยเทคนิคหรือวิธีการที่หลากหลาย วางแผนขั นตอนการท างานและ
ด าเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั นตอน 

ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์ และให้เหตุผลของปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ นภายใต้กรอบ
เงื่อนไข พร้อมทั งหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และน าเสนอการแก้ปัญหา ใช้ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับ
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้องกับลักษณะของงาน และปลอดภัยเพ่ือ
แก้ปัญหาหรือพัฒนางาน 

 
 ตัวช้ีวัด 
 ว ๔.๑ คอมพิวเตอร์ 
 ๑. วิเคราะห์สาเหตุ หรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความสัมพันธ์
ของเทคโนโลยี และความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อท่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือ
คณิตศาสตร์ เพ่ือเป็นแนวทางการแก้ปัญหาหรือการพัฒนางาน 
 ๒. ระบุปัญหาหรือความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่น เพื่อพัฒนางานอาชีพ สรุปกรอบของ
ปัญหา รวบรวม วิเคราะหืข้อมูลและแนวคิดที่เก่ียวข้องกับปัญหา โดยค านึงถึงความถูกต้องด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา 
 ๓. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จ าเป็น
ภายใต้เงือ่นไขและทรัพยากรที่มีอยู่ น าเสนอแนวทางการแก้ปัฐหาให้ผู้อ่ืนเข้าใจด้วยเทคนิคหรือวิธีการที่
หลากหลาย วางแผนขั นตอนการท างานและด าเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั นตอน 
 ๔. ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์ และให้เหตุผลของปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ นภายใต้
กรอบเงื่อนไข พร้อมทั งหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และน าเสนอการแก้ปัญหา 



๘๔ 
 

 ๕. ใช้ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้
ถูกต้องกับลักษณะของงาน และปลอดภัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน  
 
จ ำนวน ๕ ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๕ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
 
ว ๒๓๑๐๒ วิทยำศำสตร์ ๖                กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓ ภำคเรยีนที่ ๒               เวลำ ๖๐ ชั่วโมง          จ ำนวน ๑.๕ หน่วยกิต 
 
  ศึกษาวิเคราะห์ เขียนกราฟ ใช้ เขียนแผนภาพ อธิบาย ค านวณ สร้างแบบจ าลอง ออกแบบ
การทดลอง ทดลอง  วัดความสว่าง ยกตัวอย่าง  ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์  กระแสไฟฟ้าและ
ความต้านทาน ค านวณปริมาณที่เกี่ยวข้องโดยใช้สมการ V=IR จากหลักฐานเชิงประจักษ์ ความสัมพันธ์
ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า การใช้โวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์ในการวัดปริมาณทางไฟฟ้า 
ความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าเมื่อต่อตัวต้านทานหลายตัวแบบอนุกรมและแบบ
ขนาน  วงจรไฟฟ้าแสดงการต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมและแบบขนานจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
วงจรไฟฟ้าแสดงการต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมและแบบขนาน การท างานของชิ นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
อย่างง่ายในวงจร การต่อชิ นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายในวงจรไฟฟ้า  การหาค่าพลังงานไฟฟ้าโดยใช้
สมการ W=Pt การค านวณค่าไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน คุณค่าของการเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดย
น าเสนอวิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย  
 การเกิดคลื่นและส่วนประกอบของคลื่น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ประโยชน์
และอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน  
กฎการสะท้อนของแสง การเคลื่อนที่ของแสง การเกิดภาพจากกระจกเงา การหักเหของแสงเมื่อผ่าน
ตัวกลางโปร่งใส่ที่แตกต่างกัน การกระจายแสงของแสงขาวเมื่อผ่านปริซึม การเคลื่อนที่ของแสงแสดง
การเกิดภาพจากเลนส์บาง ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสงและการท างานของทัศนอุปกรณ์  การเคลื่อนที่
ของแสง การเกิดภาพของทัศนอุปกรณ์และเลนส์ตา ความสว่างที่มีต่อดวงตา การวัดความสว่างของแสง 
คุณค่าของความรู้เรื่อง ความสว่างของแสงที่มีต่อดวงตา โดยวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและเสนอแนะ
การจัดความสว่างให้เหมาะสมในการท ากิจกรรมต่างๆ 
การโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ด้วยแรงโน้มถ่วง  การเกิดฤดู และการเคลื่อนที่ปรากฏของดวง
อาทิตย์   การเกิดข้างขึ น ข้างแรม การเปลี่ยนแปลงเวลาการขึ นและตกของดวงจันทร์ และการเกิดน  า
ขึ นน  าลง การใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ  ความก้าวหน้าของโครงการส ารวจอวกาศ 
 ศึกษาขั นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน Internet of Things (IoT) การเขียนโปรแกรมเพ่ือ
พัฒนาแอปพลิเคชัน ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ การประมวลผลข้อมูล  การสร้างทางเลือกและ
ประเมินผล ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการจัดการข้อมูล การประเมินการความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล การสืบค้นหาแหล่งต้นตอของข้อมูล เหตุผลวิวัติ  ผลกระทบจากข่าวสารที่ผิดพลาด  
การรู้เท่าทันสื่อ  กฎหมายที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  การใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืนโดยชอบธรรม 



๘๖ 
 

 รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ  ประมวลผล  สร้างทางเลือก  และน าเสนอการตัดสินใจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ออกแบบและเขียนโปรแกรม เพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการบูรณาการกับวิชา
อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างรู้เท่าทัน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
ตัวช้ีวัด 
ว ๒.๓    ม.๓/๑,  ม.๓/๒, ม. ๓/๓,  ม.๓/๔,ม. ๓/๕,  ม. ๓/๖, ม.๓/๗, ม.๓/๘,  ม.๓/๙, ม. ๓/๑๐,   
            ม.๓/๑๑, ม. ๓/๑๒,  ม. ๓/๑๓ ,ม.๓/๑๔,  ม.๓/๑๕, ม.๓/๑๖,  ม.๓/๑๗, ม.๓/๑๘   
            ม. ๓/๑๙, ม๓/ ๒๐, ม.๓/๒๑ 
ว ๓.๑     ม.๓/๑,  ม.๓/๒, ม. ๓/๓ 
ว ๔.๒     ม๓/๑,  ม๓/๒, ม๓/๓, ม๓/๔ 
 
รวมทั้งหมด  ๒๘  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๗ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม 
 
คอมพิวเตอร์     กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓     ภำคเรียนที่ ๒     เวลำ ๔๐ ชั่วโมง          จ ำนวน ๑ หน่วยกิต 
 

ศึกษาและพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการบูรณาการกับวิชาอ่ืนอย่างสร้างสรรค์ รวบรวมข้อมูล 
ประมวลผล ประเมินผล น าเสนอข้อมูลและสารสนเทศตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบน
อินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล วิเคราะห์สื่อและผลกระทบจากการให้
ข่าวสารที่ผิด เพ่ือการใช้งานอย่างรู้เท่าทัน 

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติตามกฎหมาย
เกีย่วกับคอมพิวเตอร์ ใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืนโดยชอบธรรม 

 
 ตัวช้ีวัด 
 ว ๔.๒ คอมพิวเตอร์ 
 ๑. พัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการบูรณาการกับวิชาอ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 
 ๒. รวบรวมข้อมูล ประมวลผล ประเมินผล น าเสนอข้อมูลและสารสนเทศตามวัตถุประสงค์ 
โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย 
 ๓. ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล วิเคราะห์สื่อและผลกระทบจากการให้ข่าวสารที่ผิด เพื่อ
การใช้งานอย่างรู้เท่าทัน 
 ๔. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติตาม
กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรม 
   
รวมทั้งหมด ๔ ตัวชี้วัด 

 

 
 
 
 

 
 


