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รายชื่อวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนปทุมพิทยาคม พุทธศักราช 2561
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(ปรับปรุง พ.ศ. 2560)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
สาระที่ 4 เทคโนโลยี

งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มงานวิชาการ
โรงเรียนปทุมพิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี
สหวิทยาเขต 2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทนา
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นี้ได้กาหนดสาระ การเรียนรู้
ออกเป็น 4 สาระ ได้แก่
สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ
สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ
สาระที่ 4 เทคโนโลยี
มีสาระเพิ่มเติม 4 สาระ ได้แก่ สาระชีววิทยา สาระเคมี สาระฟิสิกส์ และสาระโลกดารา
ศาสตร์และอวกาศ ซึ่งองค์ประกอบของหลักสูตร ทั้งในด้านของเนื้อหา การจัดการเรียนการสอน และการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้นั้น มีความสาคัญอย่างยิ่งในการวางรากฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของ
ผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น ให้มี ความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 สาหรับกลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้กาหนดตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้
แกนกลาง ที่ผู้เรียนจาเป็นต้องเรียน เป็นพื้นฐาน เพื่อให้สามารถนาความรู้นี้ไปใช้ในการดารงชีวิตหรือ
ศึกษาต่อในวิชาชีพที่ต้องใช้ วิทยาศาสตร์ได้โดยจัดเรียงลาดับความยากง่ายของเนื้อหาแต่ละสาระในแต่ละ
ระดับชั้นให้มีการเชื่อมโยง ความรู้กับกระบวนการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาความคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ มีทักษะที่สาคัญทั้งทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะในศตวรรษที่ 21 ในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ ด้วย
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจ โดยใช้ข้อมูล
หลากหลายและประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ตระหนักถึงความสาคัญ ของ
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่มุ่งหวังให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียนมากที่สุด จึงได้จัดทาตัวชี้วัด และสาระ
การเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ขึ้น เพื่อให้สถานศึกษา ครูผู้สอน ตลอดจนหน่วยงาน
ต่าง ๆ ได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหนังสือเรียน คู่มือครูสื่อประกอบการเรียน การสอน ตลอดจนการ
วัดและประเมินผล โดยตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่จัดทาขึ้นนี้ ได้
ปรับปรุงเพื่อให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกันภายในสาระ การเรียนรู้เดียวกัน และระหว่างสาระการ
เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตลอดจน การเชื่อมโยงเนื้อหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์ด้วย นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงเพื่อให้มี ความทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง และความ
เจริญก้าวหน้าของวิทยาการต่าง ๆ และทัดเทียมกับ นานาชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สรุปเป็น
แผนภาพได้ ดังนี้
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เป้าหมายของวิทยาศาสตร์
ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ค้นพบความรู้ด้วยตนเองมากที่สุด
เพื่อให้ได้ทั้งกระบวนการและความรู้จากวิธีการสังเกต การสารวจตรวจสอบ การทดลอง แล้วนาผลที่ได้
มาจัดระบบเป็นหลักการ แนวคิด และองค์ความรู้ การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จึงมีเป้าหมายที่
สาคัญ ดังนี้
1. เพื่อให้เข้าใจหลักการ ทฤษฎีและกฎที่เป็นพื้นฐานในวิชาวิทยาศาสตร์
2. เพื่อให้เข้าใจขอบเขตของธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตร์และข้อจากัดในการศึกษา วิชา
วิทยาศาสตร์
3. เพื่อให้มีทักษะที่สาคัญในการศึกษาค้นคว้าและคิดค้นทางเทคโนโลยี
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4. เพื่อให้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีมวลมนุษย์ และ
สภาพแวดล้อมในเชิงที่มีอิทธิพลและผลกระทบซึ่งกันและกัน
5. เพื่อนาความรู้ความเข้าใจ ในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อ
สังคมและการดารงชีวิต
6. เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหา และ การ
จัดการ ทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ
7. เพื่อให้เป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
เรียนรู้อะไรในวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่เน้นการ เชื่อมโยง
ความรู้กับกระบวนการ มีทักษะสาคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้ กระบวนการในการสืบ
เสาะหาความรู้และแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ทุกขั้นตอน มีการทากิจกรรม
ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น โดยกาหนดสาระสาคัญ ดังนี้
✧ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เรียนรู้เกี่ยวกับ ชีวิตในสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต การ
ดารงชีวิตของมนุษย์และสัตว์การดารงชีวิตของพืช พันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ และ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ✧ วิทยาศาสตร์กายภาพ เรียนรู้เกี่ยวกับ ธรรมชาติของสาร การเปลี่ยนแปลง
ของสาร การเคลื่อนที่ พลังงาน และคลื่น
✧ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ เรียนรู้เกี่ยวกับ องค์ประกอบของเอกภพ ปฏิสัมพันธ์
ภายในระบบสุริยะ เทคโนโลยีอวกาศ ระบบโลก การเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ และผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

✧ เทคโนโลยี
● การออกแบบและเทคโนโลยี
เรียนรู้เกี่ยวกับ เทคโนโลยีเพื่อการดารงชีวิต ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนา
งานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบ เชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
โดยคานึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
● วิทยาการคานวณ
เรียนรู้เกี่ยวกับ การคิดเชิงคานวณ การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา เป็นขั้นตอนและ
เป็นระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ในการ
แก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งไม่มีชีวิต กับสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอด
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พลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของ ประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลาเลียงสาร
เข้า และออกจากเซลล์ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่
ทางานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทางานสัมพันธ์กัน
รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความสาคัญของการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม สารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย ทางชีวภาพ
และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่าง
สมบัติของ สสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติ ของการเปลี่ยนแปลง
สถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิด ปฏิกิริยาเคมี
มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจาวัน ผลของแรงที่กระทาต่อวัตถุ
ลักษณะ การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุรวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอน
พลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจาวัน ธรรมชาติ ของคลื่น
ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้ง นาความรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ
มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอก
ภพ กาแล็กซีดาวฤกษ์และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ ที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต และการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ
มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการ
เปลี่ยนแปลง ภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้า อากาศและ
ภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
สาระที่ 4 เทคโนโลยี
มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดารงชีวิตในสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และ ศาสตร์อื่น ๆ เพื่อ
แก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดยคานึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคานวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่าง
เป็น ขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทางาน และการ
แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม
คุณภาพผู้เรียน
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
❖ เข้าใจลักษณะและองค์ประกอบที่สาคัญของเซลล์สิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของการ
ทางานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์การดารงชีวิตของพืช การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การ
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เปลี่ยนแปลงของยีนหรือโครโมโซม และตัวอย่างโรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม ประโยชน์
และผลกระทบของสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ ปฏิสัมพันธ์ ขององค์ประกอบ
ของระบบนิเวศและการถ่ายทอดพลังงานในสิ่งมีชีวิต
❖ เข้าใจองค์ประกอบและสมบัติของธาตุ สารละลาย สารบริสุทธิ์ สารผสม หลักการแยก
สาร การเปลี่ยนแปลงของสารในรูปแบบของการเปลี่ยนสถานะ การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยา
เคมีและสมบัติทางกายภาพ และการใช้ประโยชน์ของวัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุผสม
❖ เข้าใจการเคลื่อนที่ แรงลัพธ์และผลของแรงลัพธ์กระทาต่อวัตถุ โมเมนต์ของแรง แรงที่
ปรากฏในชีวิตประจาวัน สนามของแรง ความสัมพันธ์ของงาน พลังงานจลน์ พลังงานศักย์โน้มถ่วง กฎการ
อนุรักษ์พลังงาน การถ่ายโอนพลังงาน สมดุลความร้อน ความสัมพันธ์ของปริมาณทางไฟฟ้า การต่อ
วงจรไฟฟ้าในบ้าน พลังงานไฟฟ้า และหลักการเบื้องต้นของวงจรอิเล็กทรอนิกส์
❖ เข้าใจสมบัติของคลื่น และลักษณะของคลื่นแบบต่าง ๆ แสง การสะท้อน การหักเหของ
แสงและทัศนอุปกรณ์
❖ เข้าใจการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ การเกิดฤดู การเคลื่อนที่ ปรากฏของ
ดวงอาทิตย์การเกิดข้างขึ้นข้างแรม การขึ้นและตกของดวงจันทร์การเกิดน้าขึ้นน้าลง ประโยชน์ของ
เทคโนโลยีอวกาศและความก้าวหน้าของโครงการสารวจอวกาศ
❖ เข้าใจลักษณะของชั้นบรรยากาศ องค์ประกอบและปัจจัยที่มีผลต่อลมฟ้าอากาศ การ
เกิดและผลกระทบของพายุฟ้าคะนอง พายุหมุนเขตร้อน การพยากรณ์อากาศ สถานการณ์ การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก กระบวนการเกิดเชื้อเพลิงซากดึกดาบรรพ์และการใช้ประโยชน์ พลังงาน
ทดแทนและการใช้ประโยชน์ลักษณะโครงสร้างภายในโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลง ทางธรณีวิทยาบนผิว
โลก ลักษณะชั้นหน้าตัดดิน กระบวนการเกิดดิน แหล่งน้าผิวดิน แหล่งน้าใต้ดิน กระบวนการเกิดและ
ผลกระทบของภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย
❖ เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีได้แก่ ระบบทางเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลง ของ
เทคโนโลยีความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือ คณิตศาสตร์
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเพื่อเลือกใช้เทคโนโลยีโดยคานึงถึงผลกระทบ ต่อชีวิต สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะ และทรัพยากรเพื่อออกแบบและสร้าง ผลงานสาหรับการแก้ปัญหา
ในชีวิตประจาวันหรือการประกอบอาชีพ โดยใช้กระบวนการออกแบบ เชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์และเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย รวมทั้ง คานึงถึงทรัพย์สินทาง
❖ นาข้อมูลปฐมภูมิเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ ประเมิน นาเสนอข้อมูล และ
สารสนเทศได้ตามวัตถุประสงค์ ใช้ทักษะการคิดเชิงคานวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริง และเขียน
โปรแกรมอย่างง่ายเพื่อช่วยในการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อย่างรู้เท่าทันและ
รับผิดชอบต่อสังคม
❖ ตั้งคาถามหรือกาหนดปัญหาที่เชื่อมโยงกับพยานหลักฐาน หรือหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ที่มีการกาหนดและควบคุมตัวแปร คิดคาดคะเนคาตอบหลายแนวทาง สร้างสมมติฐาน ที่
สามารถนาไปสู่การสารวจตรวจสอบ ออกแบบและลงมือสารวจตรวจสอบโดยใช้วัสดุและเครื่องมือ ที่
เหมาะสม เลือกใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพที่ได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภัย
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❖ วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของข้อมูลที่ได้จากการสารวจตรวจสอบ จาก
พยานหลักฐาน โดยใช้ความรู้และหลักการทางวิทยาศาสตร์ในการแปลความหมายและลงข้อสรุป และ
สื่อสารความคิด ความรู้จากผลการสารวจตรวจสอบหลากหลายรูปแบบ หรือใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ
เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างเหมาะสม
❖ แสดงถึงความสนใจ มุ่งมั่น รับผิดชอบ รอบคอบ และซื่อสัตย์ ในสิ่งที่จะเรียนรู้ มี
ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตามความสนใจของตนเอง โดยใช้เครื่องมือและวิธีการ ที่ให้
ได้ผลถูกต้อง เชื่อถือได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ แสดงความคิดเห็นของ ตนเอง รับฟัง
ความคิดเห็นผู้อื่น และยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรู้ที่ค้นพบ เมื่อมีข้อมูล และประจักษ์พยานใหม่
เพิ่มขึ้นหรือโต้แย้งจากเดิม
❖ ตระหนักในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจาวัน ใช้
ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการดารงชีวิต และการประกอบอาชีพ แสดง
ความชื่นชม ยกย่อง และเคารพสิทธิในผลงานของผู้คิดค้น เข้าใจผลกระทบทั้งด้านบวกและ ด้านลบของ
การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ต่อสิ่งแวดล้อมและต่อบริบทอื่น ๆ และศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติม ทาโครงงาน
หรือสร้างชิ้นงานตามความสนใจ
❖ แสดงถึงความซาบซึ้ง ห่วงใย มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสมดุล ของระบบ
นิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
❖ เข้าใจการลาเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์กลไกการรักษาดุลยภาพของ มนุษย์
ภูมิคุ้มกันในร่างกายของมนุษย์และความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน การใช้ประโยชน์จากสาร ต่าง ๆ ที่
พืชสร้างขึ้น การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วิวัฒนาการ ที่ทาให้เกิด
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ความสาคัญและผลของเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอต่อมนุษย์ สิ่งมีชีวิต และ
สิ่งแวดล้อม
❖ เข้าใจความหลากหลายของไบโอมในเขตภูมิศาสตร์ต่าง ๆ ของโลก การเปลี่ยนแปลง
แทนที่ในระบบนิเวศ ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
❖ เข้าใจชนิดของอนุภาคสาคัญที่เป็นส่วนประกอบในโครงสร้างอะตอม สมบัติ บาง
ประการของธาตุ การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ ชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคและสมบัติ ต่าง ๆ
ของสารที่มีความสัมพันธ์กับแรงยึดเหนี่ยว พันธะเคมีโครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ การเกิดปฏิกิริยา
เคมีปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและการเขียนสมการเคมี
❖ เข้าใจปริมาณที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ ความสัมพันธ์ระหว่างแรง มวลและความเร่ง ผล
ของความเร่งที่มีต่อการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ แรงโน้มถ่วง แรงแม่เหล็ก ความสัมพันธ์ ระหว่าง
สนามแม่เหล็กและกระแสไฟฟ้า และแรงภายในนิวเคลียส
❖ เข้าใจพลังงานนิวเคลียร์ความสัมพันธ์ระหว่างมวลและพลังงาน การเปลี่ยน พลังงาน
ทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า เทคโนโลยีด้านพลังงาน การสะท้อน การหักเห การเลี้ยวเบน และการรวมคลื่น
การได้ยิน ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง สีกับการมองเห็นสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และประโยชน์ของคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า
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❖ เข้าใจการแบ่งชั้นและสมบัติของโครงสร้างโลก สาเหตุ และรูปแบบการเคลื่อนที่ ของ
แผ่นธรณีที่สัมพันธ์กับการเกิดลักษณะธรณีสัณฐาน สาเหตุกระบวนการเกิดแผ่นดินไหว ภูเขาไฟ ระเบิด สึ
นามิผลกระทบ แนวทางการเฝ้าระวัง และการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย
❖ เข้าใจผลของแรงเนื่องจากความแตกต่างของความกดอากาศ แรงคอริออลิส ที่มี ต่อการ
หมุนเวียนของอากาศ การหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูด และผลที่มีต่อภูมิอากาศ ความสัมพันธ์
ของการหมุนเวียนของอากาศ และการหมุนเวียนของกระแสน้าผิวหน้าในมหาสมุทร และผลต่อลักษณะลม
ฟ้าอากาศ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง ภูมิอากาศโลก และแนว
ปฏิบัติเพื่อลดกิจกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก รวมทั้งการแปลความหมาย
สัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศที่สาคัญจากแผนที่อากาศ และข้อมูลสารสนเทศ
❖ เข้าใจการกาเนิดและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน สสาร ขนาด อุณหภูมิของ เอกภพ
หลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง ประเภทของกาแล็กซีโครงสร้างและองค์ประกอบของ กาแล็กซีทาง
ช้างเผือก กระบวนการเกิดและการสร้างพลังงาน ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส่องสว่างของ ดาวฤกษ์และ
ความสัมพันธ์ระหว่างความส่องสว่างกับโชติมาตรของดาวฤกษ์ความสัมพันธ์ระหว่างสี อุณหภูมิผิว และ
สเปกตรัมของดาวฤกษ์วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการของ ดาวฤกษ์กระบวนการเกิด
ระบบสุริยะ การแบ่งเขตบริวารของดวงอาทิตย์ลักษณะของดาวเคราะห์ ที่เอื้อต่อการดารงชีวิต การเกิดลม
สุริยะ พายุสุริยะและผลที่มีต่อโลก รวมทั้งการสารวจอวกาศและ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ
❖ ระบุปัญหา ตั้งคาถามที่จะสารวจตรวจสอบ โดยมีการกาหนดความสัมพันธ์ระหว่าง ตัว
แปรต่าง ๆ สืบค้นข้อมูลจากหลายแหล่ง ตั้งสมมติฐานที่เป็นไปได้หลายแนวทาง ตัดสินใจเลือก ตรวจสอบ
สมมติฐานที่เป็นไปได้
❖ ตั้งคาถามหรือกาหนดปัญหาที่อยู่บนพื้นฐานของความรู้และความเข้าใจทาง
วิทยาศาสตร์ ที่แสดงให้เห็นถึงการใช้ความคิดระดับสูงที่สามารถสารวจตรวจสอบหรือศึกษาค้นคว้า ได้
อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้สร้างสมมติฐานที่มีทฤษฎีรองรับหรือคาดการณ์สิ่งที่จะพบ เพื่อนา ไปสู่การ
สารวจตรวจสอบ ออกแบบวิธีการสารวจตรวจสอบตามสมมติฐานที่กาหนดไว้ได้อย่างเหมาะสม มีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ เลือกวัสดุ อุปกรณ์ รวมทั้งวิธีการในการสารวจตรวจสอบอย่างถูกต้อง ทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ และบันทึกผลการสารวจตรวจสอบอย่างเป็นระบบ
❖ วิเคราะห์แปลความหมายข้อมูล และประเมินความสอดคล้องของข้อสรุป เพื่อ
ตรวจสอบกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงวิธีการสารวจตรวจสอบ จัดกระทาข้อมูล และ
นาเสนอข้อมูลด้วยเทคนิควิธีที่เหมาะสม สื่อสารแนวคิด ความรู้จากผลการสารวจตรวจสอบ โดยการพูด
เขียน จัดแสดงหรือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจโดยมีหลักฐานอ้างอิง หรือมีทฤษฎีรองรับ
❖ แสดงถึงความสนใจ มุ่งมั่น รับผิดชอบ รอบคอบ และซื่อสัตย์ ในการสืบเสาะ หาความรู้
โดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่ให้ได้ผลถูกต้อง เชื่อถือได้มีเหตุผลและยอมรับได้ว่าความรู้ ทางวิทยาศาสตร์
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
❖ แสดงถึงความพอใจและเห็นคุณค่าในการค้นพบความรู้พบคาตอบ หรือแก้ปัญหาได้
ทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์แสดงความคิดเห็นโดยมีข้อมูลอ้างอิงและเหตุผลประกอบ เกี่ยวกับผล
ของการพัฒนาและการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรมต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม และ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
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❖ เข้าใจความสัมพันธ์ของความรู้วิทยาศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยี ประเภทต่าง
ๆ และการพัฒนาเทคโนโลยีที่ส่งผลให้มีการคิดค้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้า ผลของเทคโนโลยีต่อ
ชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
❖ ตระหนักถึงความสาคัญและเห็นคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการดารงชีวิต และการ
ประกอบอาชีพ แสดงความชื่นชม ภูมิใจ ยกย่อง อ้างอิงผลงาน ชิ้นงานที่เป็นผลมาจาก ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ทาโครงงานหรือ สร้างชิ้นงานตามความสนใจ
❖ แสดงความซาบซึ้ง ห่วงใย มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้และรักษาทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า เสนอตัวเองร่วมมือปฏิบัติกับชุมชนในการป้องกัน ดูแล ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
❖ วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยีได้แก่ ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือ
คณิตศาสตร์วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเพื่อเลือกใช้เทคโนโลยีโดยคานึงถึงผลกระทบ ต่อชีวิต
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะ ทรัพยากรเพื่อออกแบบ สร้างหรือพัฒนา
ผลงาน สาหรับแก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อสังคม โดยใช้กระบวนการออกแบบ เชิงวิศวกรรม ใช้ซอฟต์แวร์
ช่วยในการออกแบบและนาเสนอผลงาน เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์และ เครื่องมือได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
ปลอดภัย รวมทั้งคานึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา
❖ ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและ การ
สื่อสาร เพื่อรวบรวมข้อมูลในชีวิตจริงจากแหล่งต่าง ๆ และความรู้จากศาสตร์อื่น มาประยุกต์ใช้ สร้าง
ความรู้ใหม่ เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีผลต่อการดาเนินชีวิต อาชีพ สังคม วัฒนธรรม และ
ใช้อย่างปลอดภัย มีจริยธรรม
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โครงสร้างรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สาระที่ 4 เทคโนโลยี (เน้นวิทย์ และ ไม่เน้นวิทย์)
ระดับชั้น ภาคเรียน
ม. 4
ม.5
ม.6

1
2
1
2
1
2

รหัส
ว30111
ว30114
ว30112
ว30115
ว30113
-

ชื่อรายวิชา
วิทยาการคานวณ 1
ออกแบบเทคโนโลยี 1
วิทยาการคานวณ 2
ออกแบบเทคโนโลยี 2
วิทยาการคานวณ 3
-

เวลาเรียนรายภาค
1 ชั่วโมง/สัปดาห์
1 ชั่วโมง/สัปดาห์
1 ชั่วโมง/สัปดาห์
1 ชั่วโมง/สัปดาห์
1 ชั่วโมง/สัปดาห์

(0.5 หน่วยกิต)
(0.5 หน่วยกิต)
(0.5 หน่วยกิต)
(0.5 หน่วยกิต)
(0.5 หน่วยกิต)
-
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ว31111 วิทยาการคานวณ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 20 ชัว่ โมง จานวน 0.5 หน่วยกิต
ศึกษาการประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคานวณในการพัฒนาโครงงาน การพัฒนาโครงงานทางด้าน
เทคโนโลยี การนาแนวคิดเชิงคานวณพัฒนาโครงงานที่เกี่ยวกับชีวิตประจาวัน ตลอดจนใช้ในการพัฒนา
โครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่น อย่างสร้างสรรค์และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง
โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning) และการ
เรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) เพื่อเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะ
การคิด เผชิญสถานการณ์การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้ ตรวจสอบการเรียนรู้ และนาเสนอผ่านการทา
กิจกรรมโครงงาน เพื่อให้เกิดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา จน
สามารถนาเอาแนวคิดเชิงคานวณมาประยุกต์ใช้ในการสร้างโครงงานได้
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อรวบรวมข้อมูลในชีวิตจริงจากแหล่งต่างๆ และความรู้จากศาสตร์อื่น มา
ประยุกต์ใช้ สร้างความรู้ใหม่ เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีผลต่อการดาเนินชีวิต อาชีพ สังคม
วัฒนธรรม และใช้อย่างปลอดภัย มีจริยธรรม ตลอดจนนาความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และการดารงชีวิต และเป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
รหัสตัวชี้วัด
ว 4.2
รวม 1 ตัวชี้วัด

ม. 4/1
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ว31112 วิทยาการคานวณ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 20 ชัว่ โมง จานวน 0.5 หน่วยกิต
ศึกษาการนาความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้
แก้ปัญหา กับชีวิตจริง การเพิ่มมูลค่าให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ การเก็บข้อมูลและการจัดเตรียมข้อมูลให้
พร้อม กับการประมวลผล การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การประมวลผลข้อมูล และเครื่องมือ การทา
ข้อมูลให้เป็นภาพ (data visualization) เช่น bar chart, scatter, histogram
อธิบาย อภิปราย ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และฝึกปฏิบัติทักษะการใช้ซอฟต์แวร์ ในการการประมวลผลข้อมูล และ การทาข้อมูลให้เป็นภาพ
(data visualization) เช่น bar chart, scatter, histogram เป็นต้น
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อรวบรวมข้อมูลในชีวิตจริงจากแหล่งต่างๆ และความรู้จากศาสตร์อื่น มา
ประยุกต์ใช้ สร้างความรู้ใหม่ เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีผลต่อการดาเนินชีวิต อาชีพ สังคม
วัฒนธรรม และใช้อย่างปลอดภัย มีจริยธรรม ตลอดจนนาความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และการดารงชีวิต และเป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
รหัสตัวชี้วัด
ว 4.2
รวม 1 ตัวชี้วัด

ม. 5/1
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ว31113 วิทยาการคานวณ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 20 ชัว่ โมง จานวน 0.5 หน่วยกิต
ศึกษาวิธีการนาเสนอและแบ่งปันข้อมูล เช่น การเขียน บล็อก อัปโหลดวิดีโอ ภาพอินโฟ
กราฟิก การนาเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย เช่น ระมัดระวังผลกระทบที่ตามมา เมื่อมีการ
แบ่งปันข้อมูลหรือเผยแพร่ข้อมูล ไม่สร้าง ความเดือดร้อนต่อตนเองและผู้อื่น จริยธรรมในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเกิดใหม่แนวโน้มในอนาคต การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี นวัตกรรม
หรือเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับชีวิตประจาวัน อาชีพเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการ ดาเนินชีวิต อาชีพ สังคม และวัฒนธรรม
อธิบาย อภิปราย ผลกระทบการนาเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย จริยธรรมในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเกิดใหม่แนวโน้มในอนาคต การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี นวัตกรรม
หรือเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับชีวิตประจาวัน และฝึกปฏิบัติทักษะการเขียน บล็อก อัปโหลด
วิดีโอ ภาพอินโฟกราฟิก
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อรวบรวมข้อมูลในชีวิตจริงจากแหล่งต่างๆ และความรู้จากศาสตร์อื่น มา
ประยุกต์ใช้ สร้างความรู้ใหม่ เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีผลต่อการดาเนินชีวิต อาชีพ สังคม
วัฒนธรรม และใช้อย่างปลอดภัย มีจริยธรรม ตลอดจนนาความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และการดารงชีวิต และเป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
รหัสตัวชี้วัด
ว 4.2
รวม 1 ตัวชี้วัด

ม. 6/1
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ว31114 ออกแบบเทคโนโลยี 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 20 ชัว่ โมง จานวน 0.5 หน่วยกิต
ศึกษาระบบทางเทคโนโลยี ตัวป้อน (Input) กระบวนการ (process) และ ผลผลิต (output) ที่
สัมพันธ์กันข้อมูลย้อนกลับ (feedback) เพื่อใช้ปรับปรุงการทางานได้ตาม สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของระบบทาง
เทคโนโลยี ปัญหาหรือความต้องการที่มีผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสังคม สุขภาพและการแพทย์การบริการ การ
วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา การดาเนินการสืบค้น รวบรวมข้อมูล ความรู้จาก ศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
นาไปสู่การออกแบบ แนวทางการแก้ปัญหา การวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูล ทรัพย์สินทาง
ปัญญา เงื่อนไขและทรัพยากร วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ ในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม การออกแบบแนว
ทางการแก้ปัญหาทาได้ เช่น การร่างภาพ การเขียนแผนภาพ การเขียนผังงาน เป็นต้น การเลือกใช้ซอฟต์แวร์
ช่วยในการออกแบบและนาเสนอ เช่น การทาแผ่นนาเสนอผลงาน การจัด นิทรรศการ การนาเสนอผ่านสื่อ
ออนไลน์หรือ การนาเสนอต่อภาคธุรกิจ ให้เหมาะกับงาน เพื่อการพัฒนาต่อยอด สู่งานอาชีพ การกาหนด
ขั้นตอนและระยะเวลาในการทางาน การทดสอบ ประเมินผล และดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของชิ้นงาน การ
เลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน เช่น ไม้สังเคราะห์ โลหะ เป็นต้น การใช้ความรู้เรื่องกลไก ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์เช่น LDR sensor เฟือง รอก คาน วงจรสาเร็จรูป การเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือ ให้ถูกต้อง
เหมาะสม ปลอดภัย และการเก็บรักษา
อธิบาย อภิปราย วิเคราะห์ เปรียบเทียบ เกี่ยวกับระบบทางเทคโนโลยี ตัวป้อน (Input)
กระบวนการ (process) และ ผลผลิต (output) ที่สัมพันธ์กันข้อมูลย้อนกลับ (feedback) เพื่อใช้ปรับปรุงการ
ทางานได้ตาม สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของระบบทางเทคโนโลยี ปัญหาหรือความต้องการที่มีผลกระทบของ
เทคโนโลยีต่อสังคม สุขภาพและการแพทย์การบริการ การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา การดาเนินการสืบค้น
รวบรวมข้อมูล ความรู้จาก ศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปสูก่ ารออกแบบ แนวทางการแก้ปัญหา การ
วิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูล ทรัพย์สนิ ทางปัญญา เงื่อนไขและทรัพยากร วัสดุ เครื่องมือและ
อุปกรณ์ ในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาทาได้ เช่น การร่างภาพ การเขียน
แผนภาพ การเขียนผังงาน เป็นต้น การกาหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการทางาน การทดสอบ ประเมินผล
และดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของชิ้นงาน การเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน เช่น ไม้สังเคราะห์
โลหะ เป็นต้น การใช้ความรู้เรื่องกลไก ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์เช่น LDR sensor เฟือง รอก คาน วงจรสาเร็จรูป
การเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือ ให้ถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย และการเก็บรักษา
ฝึกปฏิบัติทักษะการใช้ซอฟต์แวร์ เพื่อช่วยในการออกแบบ และนาเสนอ เช่น การทาแผ่นนาเสนอ
ผลงาน การจัด นิทรรศการ การนาเสนอผ่านสื่อออนไลน์หรือ การนาเสนอต่อภาคธุรกิจ เป็นต้น ให้เหมาะกับงาน
เพื่อการพัฒนาต่อยอด สู่งานอาชีพ
เพื่ อให้ผู้ เรีย นสามารถใช้ ความรู้ ความเข้า ใจในวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ไ ปใช้ ให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม และการดารงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการ
แก้ปัญหา และเป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อย่างสร้างสรรค์
รหัสตัวชี้วัด
ว 4.1 ม. 4/1-5
รวม 5 ตัวชี้วัด

15
ว31115 ออกแบบเทคโนโลยี 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2

คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เวลา 20 ชั่วโมง จานวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษาขั้นตอนการทาโครงการ โดยการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากศาสตร์ต่างๆ
รวมทั้งทรัพยากร ในการสร้างหรือพัฒนาชิ้นงานหรือวิธีการ เพื่อแก้ปัญหาหรืออานวยความสะดวกใน
การทางาน
ปฏิบัติการทาโครงงานออกแบบเทคโนโลยี และนาเสนอโครงงาน อย่างน้อย 1 โครงงาน
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม และการดารงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถใน
การแก้ปัญหา และเป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์

รหัสตัวชี้วัด
ว 4.1
รวม 1 ตัวชี้วัด

ม. 5/1
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รายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม สาระที่ 4 เทคโนโลยี (เน้นวิทย์ และ ไม่เน้นวิทย์)
ระดับชั้น

ม. 4-6

ภาคเรียน

รหัส

1-2

ว30290
ว30291
ว30292
ว30293
ว30294
ว30295
ว30296
ว30297
ว30298
ว30299

ชื่อรายวิชา
การใช้โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
การเขียนโปรแกรมเขียนภาษา
การใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ
การใช้โปรแกรมวาดรูป
การใช้โปรแกรมสร้างงาน 3 มิติ
การใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
การใช้แกรมตารางคานวณ
การใช้โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ
การใช้โปรแกรมภาพเคลื่อนไหว
การใช้โปรแกรมนาเสนอ

เวลาเรียนรายภาค
5 ชั่วโมง/สัปดาห์
2 ชั่วโมง/สัปดาห์
2 ชั่วโมง/สัปดาห์
2 ชั่วโมง/สัปดาห์
2 ชั่วโมง/สัปดาห์
2 ชั่วโมง/สัปดาห์
2 ชั่วโมง/สัปดาห์
2 ชั่วโมง/สัปดาห์
2 ชั่วโมง/สัปดาห์
2 ชั่วโมง/สัปดาห์

(2.5 หน่วยกิต)
(1.0 หน่วยกิต)
(1.0 หน่วยกิต)
(1.0 หน่วยกิต)
(1.0 หน่วยกิต)
(1.0 หน่วยกิต)
(1.0 หน่วยกิต)
(1.0 หน่วยกิต)
(1.0 หน่วยกิต)
(1.0 หน่วยกิต)
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ง30290 การใช้โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
เวลา 100 ชั่วโมง จานวน 2.5 หน่วยกิต
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ การใช้งานโปรแกรมสร้างเว็บไซต์
เช่น Dreamweaver เป็นต้น การสร้างและจัดการข้อความ การใช้และจัดการภาพกราฟิก การสร้าง
ตาราง การเชื่อมโยง การจัดการเฟรม การสร้างเลเยอร์ การสร้างฟอร์ม การสร้างมัลติมิเดีย การตกแต่ง
เว็บเพ็จ ด้วย Timeline และ Behaviors และการอัพโหลดเว็บไซต์เข้าสู่อินเทอร์เน็ต
อธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ การใช้งานโปรแกรม เช่น
Dreamweaver เป็นต้น ฝึกปฏิบัติทักษะการสร้างและจัดการข้อความ การใช้และจัดการภาพกราฟิก
การสร้างตาราง การเชื่อมโยง การจัดการเฟรม การสร้างเลเยอร์ การสร้างฟอร์ม การสร้างมัลติมิเดีย
การตกแต่งเว็บเพ็จ ด้วย Timeline และ Behaviors และการอัพโหลดเว็บไซต์เข้าสู่อินเทอร์เน็ต และ
สร้างสรรค์พัฒนาชิ้นงานด้านเว็บไซต์ได้อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน
เพื่อให้เห็นคุณค่าของการทางานเกี่ยวกับเว็บไซต์ สามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ใน
ชีวิตประจาวัน และประยุกต์ใช้กับวิชาอื่น ๆ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสมในการทางานเกี่ยวกับ
งานด้านเว็บไซต์ และอินเทอร์เน็ต

ผลการเรียนรู้
1. อธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ ได้
2. อธิบายการใช้งานโปรแกรม เช่น Dreamweaver เป็นต้น ได้
3. ปฏิบัติการสร้างและจัดการข้อความได้
4. ปฏิบัติการใช้และจัดการภาพกราฟิก ได้
5. ปฏิบัติการสร้างตารางได้
6. ปฏิบัติการเชื่อมโยงได้
7. ปฏิบัติการจัดการเฟรมได้
8. ปฏิบัติการสร้างเลเยอร์ได้
9. ปฏิบัติการสร้างมัลติมิเดียได้
10. ปฏิบัติการการตกแต่งเว็บเพ็จ ด้วย Timeline และ Behaviors ได้
11. ปฏิบัติการอัพโหลดเว็บไซต์เข้าสู่อินเทอร์เน็ตได้
12. สร้างสรรค์พัฒนาชิ้นงานด้านเว็บไซต์ได้อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน
รวม 12 ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ง30291 การใช้โปรแกรมเขียนภาษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หน่วยกิต
ศึกษาหลักการเขียนโปรแกรมภาษาต่างๆ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ ภาษ C ภาษา C#
ภาษา C++ ภาษา JAVA ภาษา PHP ภาษา PYTHON การติดตั้งโปรแกรม องค์ประกอบของภาษา
ตัวแปร ชนิดของข้อมูล นิพจน์ ตัวดาเนินการ ฟั่งก์ชั่นการรับและแสดงผล ฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์ การ
ควบคุมเงื่อนไข การทางานเป็นรอบ อาเรย์ ฟังก์ชั่นการจัดการสตริงการสร้างฟังก์ชั่น และตัวแปรชนิด
พอยน์เตอร์ ข้อมูลชนิดโครงสร้าง และการจัดการแฟ้มข้อมูล
อธิบายการหลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น องค์ประกอบของภาษาซี ตัวแปร ชนิดของ
ข้อมูล นิพจน์ ตัวดาเนินการ ฝึกปฏิบัติทักษะการติดตั้งโปรแกรมภาษา การใช้คาสั่งฟังก์ชั่นการรับและ
แสดงผล ฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์ การใช้คาสั่งควบคุมเงื่อนไข การใช้คาสั่งการทางานเป็นรอบ การใช้
คาสัง่ อาเรย์ การใช้คาสั่งฟังก์ชั่นการจัดการสตริง การสร้างฟังก์ชั่นและตัวแปรชนิดพอยน์เตอร์ การใช้
คาสั่งจัดการข้อมูลชนิดโครงสร้าง และการจัดการแฟ้มข้อมูล
เพื่อให้เห็นคุณค่าความสาคัญของการเขียนโปรแกรม และมีคุณธรรม จริยธรรม เจตคติที่ดี
ในการทางานหรือการศึกษาต่อเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม
ผลการเรียนรู้
1. อธิบายการหลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นได้
2. อธิบายองค์ประกอบของภาษา ตัวแปร ชนิดของข้อมูล นิพจน์ ตัวดาเนินการได้
3. ปฏิบัติการติดตั้งโปรแกรมภาษาได้
4. ปฏิบัติการใช้คาสั่งฟังก์ชั่นการรับและแสดงผลได้
5. ปฏิบัติการใช้ฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์ได้
6. ปฏิบัติการใช้คาสั่งควบคุมเงื่อนไขได้
7. ปฏิบัติการใช้คาสั่งฟังก์ชั่นการจัดการสตริงได้
8. ปฏิบัติการสร้างฟังก์ชั่นและตัวแปรชนิดพอยน์เตอร์ได้
9. ปฏิบัติการใช้คาสั่งจัดการข้อมูลชนิดโครงสร้าง และการจัดการแฟ้มข้อมูลได้
10. ปฏิบัติการเขียนโปรแกรม ตามที่กาหนดให้ได้ อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน
รวม 10 ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ง30292 การใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หน่วยกิต
ศึกษาความรู้เกี่ยวกับความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น หลักการทางานและการแสดง
ผลของคอมพิวเตอร์กราฟิก หลักการของภาพกราฟิกแบบ Raster และ Vector ความแตกต่างของ
กราฟิกแบบ 2 มิติ หลักการใช้สีและแสงในคอมพิวเตอร์ แฟ้มภาพกราฟิกแบบ Raster และ Vector
คอมพิวเตอร์กราฟิกกับการประยุกต์ใช้งานด้านต่าง ๆ การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับงาน
กราฟิก โปรแกรมกราฟิกแบบ Raster คุณสมบัติของโปรแกรม Adobe Photoshop ตลอดจนคุณธรรม
จริยธรรมในการทางานเกี่ยวกับงานกราฟิก
ฝึกปฏิบัติทักษะการการติดตั้งโปรแกรม Adobe Photoshop การติดตั้งฟอนต์ไทย การติดตั้ง
Plug- In ส่วนประกอบของโปรแกรม Adobe Photoshop การเข้า-ออกโปรแกรม Adobe
Photoshop การกาหนดมุมมอง การสร้างไฟล์ใหม่ การเปิดไฟล์รูปภาพ การบันทึกไฟล์รูปภาพ
การสร้างรูปภาพในรูปแบบเว็บเพ็จ การพิมพ์รูปภาพออกทางเครื่องพิมพ์ การใช้งาน Layer การสร้าง
Selection การใช้ Extract แยกภาพออกจากพื้นหลัง การตัดรูปภาพ การคัดลอกรูปภาพ การย่อ
ขยายรูปภาพ ด้วยคาสั่ง Free Transform การปรับรูปทรงรูปภาพด้วยคาสั่ง Transform การใช้
เครื่องมือ Text สร้างตัวอักษร การตกแต่งข้อความแบบ Type Layer การสร้างข้อความแบบหลาย
บรรทัดและการจัดการข้อความ การใช้เครื่องมือ Pencil Eraser และ Brush การสร้างหัวพู่กัน การใช้
เครื่องมือในกลุ่ม Shape Tool การสร้างภาพเพิ่มในเครื่องมือ Shape การใช้สี การเติมสีและลวดลาย
ด้วยเครื่องมือ Paint Bucket การเติมสีด้วยเครื่องมือ Gradient การใช้เครื่องมือ Healing Brush และ
Patch การใช้เครื่องมือ Clone Stamp และ Pattern Stamp การเครื่องมือ Blur , Sharpen และ
Smudge การใช้เครื่องมือDodge , Burn และ Sponge การเครื่องมือ History Brush และ Art
History Brush การคาสั่ง Liquefy ในการปรับเปลี่ยนภาพ การใช้คาสั่ง Image ในการปรับสีและแสง
เงาของรูปภาพ การใช้คาสั่ง Curves , Color Balance และคาสั่ง Brightness / Contrast การใช้
คาสั่ง Hue Saturation การใช้คาสั่ง Desaturation , Replace Color , Selective Color และ
คาสั่ง Chanel Mixer การสร้างภาพแบบ Grayscale การใช้คาสั่ง Gradient Map, Invert ,
Equalize ,Threshold และคาสั่ง Posterize การใช้คาสั่ง Variations การใช้ Filter การใช้
Pallet Chanel ในการสร้าง Effect การใช้ Plug-In การใช้ Action ฝึกปฏิบัติงานตกแต่งรูปภาพ
ตามแบบที่กาหนดให้
เพื่อให้มคี วามรู้ความเข้าใจ มีทักษะและและคุณธรรม จริยธรรม เจตคติที่ดี ในการใช้โปรแกรม
กราฟิก เพื่อนาไปประยุกต์ใช้กับงานอื่น ๆ ในชีวิตประจาวันหรือให้บริการได้
ผลการเรียนรู้
1. บอกความหมายความสาคัญของงานคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้นได้
2. สามารถใช้งานโปรแกรมกราฟิก Adobe Photoshop ได้
3. สามารถสร้าง Selection ให้กับรูปภาพได้
4. สามารถการสร้างตัวอักษรและข้อความได้
5. สามารถการใช้เครื่องมือวาดภาพได้
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6. สามารถการใช้เครื่องมือวาดภาพได้
7. สามารถปรับสีและแสงเงาของรูปภาพได้
8. สามารถสร้าง Effect ให้กับรูปภาพได้
9. สามารถสร้างชิ้นงานกราฟิกตามแบบที่กาหนดให้ได้
รวม 9 ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ง30293 การใช้โปรแกรมวาดรูป
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หน่วยกิต
ศึกษาความเป็นมาของโปรแกรมที่ใช้วาดภาพ เช่น Adobe Illustrator CS3 เป็นต้น
ความต้องการของระบบ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสีในงานกราฟิก ส่วนประกอบของโปรแกรม เครื่องมือ
ต่าง ๆ ในทูลบาร์ พื้นที่ทางาน เครื่องมือวาดรูปทรงต่างๆ วัตถุ สัญลักษณ์ การทางานเกี่ยวกับสี การ
จัดการภาพ
การทางานงานกับตัวอักษร การใช้งาน Paint Brush Gradient Gradient Mesh การใช้งานฟิลเตอร์
และเอฟเฟกต์
อธิบายความรู้ และฝึกปฏิบัติทักษะการใช้ส่วนประกอบของโปรแกรม เครื่องมือต่าง ๆ ใน
ทูลบาร์ พื้นที่ทางาน เครื่องมือวาดรูปทรงต่างๆ วัตถุ สัญลักษณ์ การทางานเกี่ยวกับสี การจัดการภาพ
การทางานงานกับตัวอักษร การใช้งาน Paint Brush Gradient Gradient Mesh การใช้งานฟิลเตอร์
และเอฟเฟกต์ และสร้างชิ้นงานตามแบบที่กาหนดให้
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ และมีคุณธรรม จริยธรรม เจตคติที่ดี ในการวาดภาพ
ด้วยคอมพิวเตอร์ และใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้
ผลการเรียนรู้
1. บอกความรู้พื้นฐานของโปรแกรมที่ใช้วาดภาพได้
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับพื้นที่ทางาน (Work Area) ได้
3. ปฏิบัติการสร้างรูปทรงแบบต่างๆ ได้
4. ปฏิบัติการจัดการเกี่ยวกับวัตถุ (Object) และสร้างสัญลักษณ์ (Symbol) ได้
5. ปฏิบัติการทางานกับสีได้
6. ปฏิบัติการจัดการกับภาพได้
7. ปฏิบัติการทางานเกี่ยวกับตัวอักษรได้
8. ปฏิบัติการใช้งาน Paint Brush Gradient และ Gradient Mesh ได้
9. ปฏิบัติการปรับแต่งภาพด้วยฟิลเตอร์ (Filter) และเอฟเฟกต์ (Effect) ได้
10. ปฏิบัติการวาดภาพตามแบบที่กาหนดให้ได้
รวม 10 ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ง30294 การใช้โปรแกรมสร้างงาน 3 มิติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หน่วยกิต
ศึกษาความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมการสร้างงาน 3 มิติ เช่น โปรแกรม Pro /DESKTOP
หรือโปรแกรม Google SketchUp เป็นต้น การดาวน์โหลดโปรแกรมมาใช้ การติดตั้งโปรแกรม หน้าต่าง
การทางานและส่วนประกอบภายในโปรแกรม การใช้โปรแกรมเบื้องต้น การจัดการกับชิ้นงาน การวาดรูป
สร้างโมเดล การแก้ไขและตกแต่งโมเดล และการใช้โมเดลสาเร็จรูป
อธิบายความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมการสร้างงาน 3 มิติ เช่น โปรแกรม Pro/ DESKTOP หรือ
โปรแกรม Google SketchUp เป็นต้น และฝึกปฏิบัติทักษะการดาวน์โหลดโปรแกรม การติดตั้ง
โปรแกรม Google SketchUp การใช้งานหน้าต่างการทางานและส่วนประกอบภายในโปรแกรม การใช้
โปรแกรมเบื้องต้น การจัดการกับชิ้นงาน การวาดรูปสร้างโมเดล การแก้ไขและตกแต่งโมเดล การใช้
โมเดลสาเร็จรูป และการสร้างสรรค์ชิ้นงานตามแบบที่กาหนดให้อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้โปรแกรมการสร้างงาน 3 มิติ ตามต้องการ เพื่อเป็น
พื้นฐานในการนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่เหมาะสมในการทางานด้านการการสร้างงาน 3 มิติ โดยใช้คอมพิวเตอร์
ผลการเรียนรู้
1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมการสร้างงาน 3 มิติ ชนิดต่างๆ และดาวน์โหลด
โปรแกรมมาใช้ และติดตั้งโปรแกรมได้
2. สามารถใช้โปรแกรมเบื้องต้นได้
3. สามารถจัดการกับชิ้นงานได้
4. สามารถวาดรูปสร้างโมเดลได้
5. สามารถใช้โมเดลสาเร็จรูปได้
6. สามารถวัดระยะและลงรายละเอียดในแบบร่างได้
7. สามารถนาไฟล์ออกเป็นไฟล์ภาพ 2 และ3 มิติ และพิมพ์ไฟล์งานออกทางเครื่องพิมพ์ได้
8. สร้างสรรค์ชิ้นงานตามแบบที่กาหนดให้ได้ อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน
รวม 8 ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ง30295 การใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
กลุม่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หน่วยกิต
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ การจัดการ ประโยชน์ หลักการออกแบบ การใช้
โปรแกรมสร้างฐานข้อมูล ส่วนประกอบของโปรแกรม การใช้เครื่องมือต่าง ๆ การสร้างตาราง การสร้าง
แบบสอบถาม การสร้างฟอร์ม การสร้างรายงาน และการจัดการกับฐานข้อมูล เช่น การนาเข้าหรือ
ส่งออกข้อมูล การบีบอัดข้อมูล การกาหนดรหัสผ่าน การยกเลิก และการพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์
อธิบายความรู้ และฝึกปฏิบัติทักษะการใช้โปรแกรมสร้างฐานข้อมูล ส่วนประกอบของ
โปรแกรม การใช้เครื่องมือต่าง ๆ การสร้างตาราง การสร้างแบบสอบถาม การสร้างฟอร์ม การสร้าง
รายงาน และการจัดการกับฐานข้อมูล เช่น การนาเข้าหรือส่งออกข้อมูล การบีบอัดข้อมูล การกาหนด
รหัสผ่าน การยกเลิกรหัสผ่าน และการพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์ เป็นต้น
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและ และคุณธรรม จริยธรรม เจตคติที่ดี ใช้โปรแกรม
การจัดการฐานข้อมูล เพื่อนาไปประยุกต์ใช้กับงานอื่น ๆ ในชีวิตประจาวันได้
ผลการเรียนรู้
1. อธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล และโปรแกรมฐานข้อมูลได้
2. สามารถสร้างตารางเก็บข้อมูลได้
3. สามารถสร้างแบบสอบถามข้อมูลได้
4. สามารถสร้างฟอร์มกรอกข้อมูลได้
5. สามารถสร้างรายงานข้อมูลได้
6. สามารถจัดการฐานข้อมูลได้
7. ปฏิบัติงานตามแบบที่กาหนดให้ได้
รวม 7 ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ง30296 การใช้โปรแกรมตารางคานวณ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หน่วยกิต
ศึกษาความเป็นมาของโปรแกรมที่ใช้สร้างตารางคานวณ ความต้องการของระบบ
การติดตั้งโปรแกรม ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับโปรแกรม เช่น ส่วนประกอบของโปรแกรม แถบคาสั่ง
แถบเมนู แถบเครื่องมือ ฯลฯ เป็นต้น การเปิด-ปิดโปรแกรม การเปิด-ปิดงานใหม่และงานเก่า การทางาน
กับเวิร์กบุค การทางานกับเวิร์กชีต การป้อนข้อมูลในเซลล์ การจัดรูปแบบเซลล์ การสร้างแผนภูมิ การ
ทางานกับฐานข้อมูล การสร้างรายงานข้อมูล การคานวณและการใช้ฟังก์ชั่น การพิมพ์เอกสารออกทาง
เครื่องพิมพ์ และการตั้งค่าความปลอดภัยให้กับข้อมูล
อธิบายความรู้ และฝึกปฏิบัติทักษะการติดตั้งโปรแกรม การเปิด-ปิดโปรแกรม การเปิด-ปิด
งานใหม่และงานเก่า การทางานกับเวิร์กบุค การทางานกับเวิร์กชีต การป้อนข้อมูลในเซลล์ การจัดรูปแบบ
เซลล์ การสร้างแผนภูมิ การทางานกับฐานข้อมูล การสร้างรายงานข้อมูล การคานวณและการใช้ฟังก์ชั่น
การพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์ การตั้งค่าความปลอดภัยให้กับข้อมูล และการฝึกปฏิบัติงานการใช้
โปรแกรมตามแบบที่กาหนดให้
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ และมีคุณธรรม จริยธรรม เจตคติที่ดี ในการทางาน
เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมตารางคานวณ และใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือใช้เป็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพได้
ผลการเรียนรู้
1. บอกความเป็นมา ประโยชน์ และส่วนประกอบของโปรแกรมได้
2. สามารถทางานกับเวิร์กชีตได้
3. สามารถป้อนข้อมูลในตารางได้
4. สามารถจัดรูปแบบข้อมูลได้
5. สามารถทางานกับแผนภูมิได้
6. สามารถทางานกับฐานข้อมูลได้
7. สามารถสร้างรายงานได้
8. สามารถใช้ฟังก์ชั่น และการคานวณได้
9. สามารถใช้พิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์ได้
10. สามารถกาหนดค่าความปลอดภัยให้กับข้อมูลได้
11. สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กาหนดให้ได้
รวม 11 ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ง30297 การใช้โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หน่วยกิต
ศึกษาหลักการ ความหมาย บทบาทและประโยชน์ของการตัดต่อวิดีโอแบบต่าง ๆ คุณสมบัติ
และมาตรฐานของวิดีโอ ไฟล์วิดีโอ ระบบโทรทัศน์ กระบวนการตัดต่อวิดีโอ เลือกใช้โปรแกรมและ
คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับงานการสร้างงานวิดีโอ ศึกษาคาสั่ง เครื่องมือ การใช้งาน
เบื้องต้น การจับวิดีโอ การแก้ไขไฟล์วิดีโอ การเพิ่มเทคนิคและสีสันให้กับวิดีโอ การซ้อนวิดีโอ การจัดทา
ข้อความประกอบในงานตัดต่อวิดีโอ การใส่เสียงประกอบ ตลอดจนการนาไฟล์วิดีโอไปใช้งานในรูปแบบ
ต่าง ๆ หลักการทาโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนาเสนองาน
ในรูปแบบที่เหมาะสม
อธิบายความรู้ และฝึกปฏิบัติทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานจาก
จินตนาการหรืองานที่ทาในชีวิตประจาวัน
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจบทบาทคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน มีคุณธรรมจริยธรรมใน
การใช้ข้อมูลนาเสนอข้อมูลด้วยวิดีโออย่างมีจิตสานึกและมีความรับผิดชอบ และมีทักษะ ในการนาเสนอ
งานวิดีโอและสร้างงานในรูปแบบที่เมาะสมเพื่อการอาชีพ
ผลการเรียนรู้
1. อธิบายเครื่องมือการสร้างวีดีโอได้
2. สามารถเข้าโปรแกรมและอธิบายองค์ประกอบของโปรแกรมตัดต่อวีดีโอได้
3. อธิบายเครื่องมือตัดต่อวีดีโอได้
4. ปฏิบัติการตัดต่อวีดีโอและปรับแต่งวีดีโอได้
5. ปฏิบัติการเพิ่มเทคนิควีดีโอแบบต่าง ๆ ได้
6. ปฏิบัติการสร้างส่วนตอนต้นของวีดีโอ
7. แปลงไฟล์และบันทึกสื่อเพื่อนาไปใช้งานได้
8. จัดทาโครงงานขนาดเล็กได้
รวม 8 ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ง30298 การใช้โปรแกรมภาพเคลื่อนไหว
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หน่วยกิต
ศึกษาความเป็นมาของโปรแกรมที่ใช้สร้างภาพเคลื่อนไหว เช่นโปรแกรม Flash เป็นต้น ความ
ต้องการของระบบ การติดตัง้ โปรแกรม ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับโปรแกรม เช่น ส่วนประกอบของโปรแกรม
แถบคาสั่ง แถบเมนู แถบเครื่องมือ ฯลฯ เป็นต้น การใช้อุปกรณ์ในการวาดภาพ การทางานกับสี เครื่องมือตกแต่ง
ภาพ การจัดการกับวัตถุ การใช้ข้อความ การทางานกับซิมโบลส์ (Symbols) การทางานกับเลเยอร์ (Layer)
การสร้างภาพเคลื่อนไหว การเขียนสตอรี่บอร์ด และการใส่เสียง
อธิบายความรู้ และฝึกปฏิบัติทกั ษะการติดตั้งโปรแกรม การใช้โปรแกรม เช่น ส่วนประกอบของ
โปรแกรม แถบคาสั่ง แถบเมนู แถบเครื่องมือ ฯลฯ เป็นต้น การใช้อุปกรณ์ในการวาดภาพ การทางานกับสี
เครื่องมือตกแต่งภาพ การจัดการกับวัตถุ การใช้ข้อความ การทางานกับซิมโบลส์ (Symbols) การทางานกับเล
เยอร์ (Layer) การสร้างภาพเคลื่อนไหว การใส่เสียง การเขียนสตอรี่บอร์ด และการทาโครงงานภาพเคลื่อนไหว
ตามความสนใจ อย่างน้อย 1 ชิน้ งาน
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ
และมีคุณธรรม จริยธรรม เจตคติที่ดี ในการทางาน
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่น และใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือใช้เป็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพได้

ผลการเรียนรู้
1. บอกความเป็นมาของโปรแกรมที่ใช้สร้างภาพเคลื่อนไหวได้
2. บอกความเป็นมาของโปรแกรมที่ใช้สร้างภาพเคลื่อนไหวได้
3. อธิบายการทางานขัน้ พื้นฐานของโปรแกรมได้
4. สามารถใช้เครื่องมือในการวาดภาพ ได้
5. สามารถใช้สีในการทางาน (color) ได้
6. สามารถใช้เครื่องมือในการตกแต่งภาพ (tool) ได้
7. สามารถจัดการกับวัตถุ (object) ได้
8. สามารถใช้ข้อความ (text) ได้
9. สามารถทางานกับ ซิมโบลส์ (Symbols) ได้
10. สามารถใช้งานเลเยอร์ (layer) ได้
11. สามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวได้
12. สามารถในเสียงให้กับงานภาพเคลื่อนไหวได้
13.สามารถเขียนสตอรี่บอร์ด (storyboard) ได้
14. สามารถทาโครงงานภาพเคลื่อนไหว ตามความสนใจ อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน
รวม 14 ผลการเรียนรู้
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ง30299 การใช้โปรแกรมนาเสนอ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษา ความหมายและขั้นตอนการนาเสนอ ส่วนประกอบของโปรแกรม มุมมอง ลักษณะของการ
สร้างงานนาเสนอแต่ละแบบ การแทรกและกาหนดรูปแบบสไลด์แผ่นใหม่ การลบสไลด์ การบันทึกงาน การ
เปิดงานเก่ามาแก้ไข การสร้างงานใหม่ การจัดรูปแบบข้อความ สัญลักษณ์ หัวข้อ การตกแต่งสไลด์ การ
กาหนดและตกแต่งตัวอักษร การแทรกและจัดการรูปภาพ รูปทรง วัตถุต่าง ๆ ข้อความศิลป์ การสร้างและ
แก้ไขต้นแบบสไลด์ การใช้งานสไลด์สาเร็จรูป การสร้างและตกแต่งตาราง แผนภูมิ ผังองค์กร การควบคุมสไลด์
ขณะนาเสนอ การกาหนดการเคลื่อนไหวของสไลด์ การแทรกไฟล์วีดโี อ ไฟล์เสียง การอัดเสียงบรรยาย การ
กาหนดหัวท้ายกระดาษ การพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์ การสร้างอัลบั้มภาพ การสร้างปุ่มในการเชื่อมโยงแบบ
ต่าง ๆ การกาหนดรหัสผ่านในการนาเสนอและยกเลิกได้ หลักคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดีในการทางาน
อธิบายความรู้ และฝึกปฏิบัติทกั ษะการสร้างงานนาเสนอแต่ละแบบ การแทรกและกาหนดรูปแบบ
สไลด์แผ่นใหม่ การลบสไลด์ การบันทึกงาน การเปิดงานเก่ามาแก้ไข การสร้างงานใหม่ การจัดรูปแบบข้อความ
สัญลักษณ์ หัวข้อ การตกแต่งสไลด์ การกาหนดและตกแต่งตัวอักษร การแทรกและจัดการรูปภาพ รูปทรง วัตถุ
ต่าง ๆ ข้อความศิลป์ การสร้างและแก้ไขต้นแบบสไลด์ การใช้งานสไลด์สาเร็จรูป การสร้างและตกแต่งตาราง
แผนภูมิ ผังองค์กร การควบคุมสไลด์ขณะนาเสนอ การกาหนดการเคลื่อนไหวของสไลด์ การแทรกไฟล์วีดีโอ
ไฟล์เสียง การอัดเสียงบรรยาย การกาหนดหัวท้ายกระดาษ การพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์ การสร้างอัลบั้ม
ภาพ การสร้างปุ่มในการเชื่อมโยงแบบต่าง ๆ การกาหนดรหัสผ่านในการนาเสนอและยกเลิกได้ โดยยึดหลัก
คุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดีในการทางาน
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการใช้งานโปรแกรมนาเสนอ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่
ดี ในการทางานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการนาเสนองาน
ผลการเรียนรู้
1. บอกความหมายของการนาเสนอและขั้นตอนการนาเสนอ ส่วนประกอบของโปรแกรม
2. การกาหนดมุมมอง ลักษณะของการสร้างงานนาเสนอแต่ละแบบได้
3. สร้างงานใหม่ บันทึกงาน เปิดงานเก่ามาแก้ไขได้
4. สามารถจัดรูปแบบการนาเสนอได้
5. สามารถตกแต่งสไลด์ด้วยภาพได้
6. สามารถสร้างต้นแบบของสไลด์ได้
7. สามารถทางานกับตารางแผนภูมิและผังองค์กรได้
8. สามารถกาหนดการเคลื่อนไหวและนาเสนอได้
9. แทรกไฟล์เสียง อัดเสียงบรรยาย และ แทรกไฟล์วีดโี อได้
10. สร้างปุ่มเชื่อมโยงให้กับสไลด์และพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์ได้
11. ปฏิบัติงานนาเสนอโดย ตามความความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างน้อย 1 ชิน้ งาน
รวม 11 ผลการเรียนรู้

