
 

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* 
 
สาระท่ี  4 เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ  
  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การท างาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมี 
  ประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.6 1. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอ 
และแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย มีจริยธรรม 
และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีผลต่อการด าเนินชีวิต อาชีพ 
สังคม และวัฒนธรรม 

 การน าเสนอและแบ่งปันข้อมูล เช่น การเขียนบล็อก  
 อัปโหลดวิดีโอ ภาพอินโฟกราฟิก 
 การน าเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย เช่น  
 ระมัดระวังผลกระทบที่ตามมา เมื่อมีการแบ่งปันข้อมูล 
 หรือเผยแพร่ข้อมูล ไม่สร้างความเดือดร้อนต่อตนเองและ
 ผู้อื่น 
 จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 เทคโนโลยีเกิดใหม่ แนวโน้มในอนาคต การเปลี่ยนแปลง 
 ของเทคโนโลยี 
 นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ 
 ชีวิตประจ าวัน 
 อาชีพเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการด าเนินชีวิต  
 อาชีพ สังคม และวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ)                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6     เวลา 40 ชั่วโมง/ปี 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย การน าเสนอและแบ่งปันข้อมูลสารสนเทศ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอ การน าเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย จริยธรรม จรรยาบรรณ 
และกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีกับชีวิตประจ าวัน และ
ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่าง ๆ  
 โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบอภิปราย วิธีการสอนแบบกระบวนการท างานกลุ่ม 
และวิธีการสอนแบบบรรยาย เพ่ือเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญสถานการณ์การแก้ปัญหา วาง
แผนการเรียนรู้ ตรวจสอบการเรียนรู้ ละน าเสนอผ่านการท ากิจกรรมโครงงาน เพื่อให้เกิดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ 
และทักษะในการวิเคราะห์ โจทย์ปัญหา จนสามารถน าเสนอแนวคิกเชิงค านวณมาประยุกต์ใช้ในโครงงานได้ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการคิดเชิงค านวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็นขั้นตอน
และเป็นระบบ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รักษาข้อมูลส่วนตัว และการสื่อสารเบื้องต้นในการแก้ปัญหาที่
พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนน าความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และน าเทคโนโลยีใหม่ที่
เกิดข้ึนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และการด ารงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ 
ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ และเป็นผู้ที่มี
จิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
 
ตัวช้ีวัด 
ว 4.2  ม.6/1  
 
รวม  1  ตัวช้ีวัด 



 

โครงสร้างรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ชั้น ม.6 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน 

การเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
มโนทัศน์ส าคัญ 

เวลา  
(ชม.) 

1. การใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 
อย่างปลอดภัย 

ว 4.2  ม.6/1 
 

ในปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกัน
อย่างแพร่หลายในด้านต่าง ๆ ของ
ชีวิตประจ าวัน ไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการน าเสนอ แบ่งปันข้อมูล เขียน
บล็อก อัปโหลดวิดีโอ สร้างภาพอินโฟกราฟิก 
จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามี
บทบาทในชีวิตประจ าวันอย่างมากมาย แต่ทั้งนี้
ทั้งนั้น ผู้ใช้งานควรค านึงถึงความเหมาะสมใน
การเผยแพร่ข้อมูล จริยธรรม และจรรยาบรรณ
รวมถึงกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อใช้งาน 
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2. การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ว 4.2  ม.6/1 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศถูกพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ โดย
อาศั ยความรู้ ท า งวิ ทยาศาสตร์ กั บระบบ
สารสนเทศ ตั้งแต่กระบวนการจัดเก็บข้อมูล 
การประมวลผลข้อมูลเพ่ือแปลงข้อมูลเป็น
สารสนเทศ รวมถึงการเผยแพร่สารสนเทศเพ่ือ
ช่วยให้ได้สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
และตรงตามความต้องการ โดยเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ถูกพัฒนาขึ้นมีดังนี้  เทคโนโลยี
หุ่นยนต์ เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เป็นต้น 
ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในด้านต่าง ๆ เช่น ด้าน
การด าเนินชีวิต อาชีพ สังคม วัฒนธรรม และ
ปัจจุบันสายงานที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศถือว่าเป็นสายงานที่มีความส าคัญใน
อนาคต เนื่องจากโลกอยู่ในยุคของเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่าง
รวดเร็ว 
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หมายเหตุ : 2 ช่ัวโมงท่ีหายไปให้ใช้ส าหรับการสอบกลางภาคหรือการสอบปลายภาค ท้ังนี้ยืดหยุ่นไดต้ามดลุยพินิจของครผูู้สอน 



 

    โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ม.6 
เวลา 40 ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ วิธีสอน/วิธีการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู ้ ทักษะที่ได้ การประเมิน เวลา 

(ชั่วโมง) 
1. การใช้เทคโนโลยี
 สารสนเทศ 
 อย่างปลอดภัย 

แผนฯที่ 1 การน าเสนอและ 
 แบ่งปันข้อมูล
 สารสนเทศ 
 
 
 

1.  รูปแบบการสอน 
  แบบการอภิปราย 
 

1. ทักษะการคิดวิจารณญาณ 
 

1. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรยีน 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การใช้เทคโนโลยี
 สารสนเทศอย่างปลอดภัย 
2. ตรวจใบงานท่ี 1.1.1 เรื่อง การน าเสนอ
 ข้อมูลและการแบ่งปัน 
3. สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบคุคล 

2 

แผนฯที่ 2 การเขียนบล็อก 
  และการอัปโหลด
  วิดีโอ 
 
 

1.  รูปแบบการสอน 
  แบบการอภิปราย 
 

1. ทักษะการคิดวิจารณญาณ 
2. ทักษะความคิดสร้างสรรค ์
 
 

1. ตรวจใบงานท่ี 1.2.1 เรื่อง การเขียน
 บล็อกและการสตรมีมิงวีดีโอ 
2. ตรวจการสรา้งบล็อกบนเว็บไซต์ 
 Wordpress.com 
3. สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบคุคล 

4 

แผนฯที่ 3 การใช้ภาพ 
  อินโฟกราฟิก 
 

1.  รูปแบบการสอน 
  แบบการอภิปราย 
 

1. ทักษะความคิดสร้างสรรค ์
 

1. ตรวจใบงานท่ี 1.3.1 เรื่อง การใช้ภาพ 
 อินโฟกราฟิก 
2. สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบคุคล 

2 

แผนฯที่ 4 การน าเสนอและ
  แบ่งปันข้อมูล 
  อย่างปลอดภัย 

1.  รูปแบบการสอน 
  แบบการอภิปราย 
 

1. ทักษะการคิดวิจารณญาณ 
 

1. ตรวจใบงานท่ี 1.4.1 เรื่อง การน าเสนอ
 และแบ่งปันข้อมูลอยา่งปลอดภัย 
2. สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบคุคล 

3 

 แผนฯที่ 5 จริยธรรม  
  จรรยาบรรณ และ
  กฎหมายเทคโนโลยี
  สารสนเทศ 
 

1.  รูปแบบการสอน 
  แบบการอภิปราย 
 

1. ทักษะการคิดวิจารณญาณ 
 

1. ตรวจใบงานท่ี 1.5.1 
 เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
 สารสนเทศอย่างปลอดภัย 
2. สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบคุคล 
3. การประเมินช้ินงาน/ภาระงาน 
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หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ วิธีสอน/วิธีการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู ้ ทักษะที่ได้ การประเมิน เวลา 

(ชั่วโมง) 
 
 
 

 (รวบยอด) 
4. ตรวจการตอบค าถามแบบฝึกหดัท้ายบท 
 Self Check และ Unit Question 1 
5. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
6. ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การใช้เทคโนโลยี
 สารสนเทศอย่างปลอดภัย 

2. การเปลีย่นแปลงของ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

แผนฯที่ 1 การเปลีย่นแปลงของ 
  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. วิธีการสอนแบบกระบวนการ
กลุ่ม (Group Process) 
2. เทคนิคการสร้างภาพ 
Infographic 

1. ทักษะการสื่อสาร 
2. ทักษะการท างานร่วมกัน 
 

1. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรยีน 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเปลี่ยนแปลง
 ของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2. ตรวจใบงานท่ี 2.1.1 
 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
 สารสนเทศ 
3. ประเมินการน าเสนอผลงาน 
4. สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบคุคล 

2 
 

แผนฯที่ 2 ปัญญาประดิษฐ ์ 1.  รูปแบบการสอน 
  แบบการอภิปราย 
 

1. ทักษะการสื่อสาร 
2. ทักษะการท างานร่วมกัน 
3. ทักษะการคิดวิจารณญาณ 
4. ทักษะความคิดสร้างสรรค ์

1. ตรวจใบงานท่ี 2.2.1 
 เรื่อง ปัญญาประดิษฐ ์
2. สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบคุคล 

2 

แผนฯที่ 3 เทคโนโลยีหุ่นยนต ์ 1.  รูปแบบการสอน 
  แบบการอภิปราย 
 

1. ทักษะการสื่อสาร 
2. ทักษะการท างานร่วมกัน 
3. ทักษะการคิดวิจารณญาณ 
4. ทักษะความคิดสร้างสรรค ์

1. ตรวจใบงานท่ี 2.3.1 เรื่อง เทคโนโลยี
 หุ่นยนต ์
2. การตอบค าถามในช้ันเรียน 
3. สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบคุคล 

4 

แผนฯที่ 4 เทคโนโลย ี
 ความเป็นจริงเสริม 

1. รูปแบบการสอนแบบบรรยาย 
(Lecture) 

1. ทักษะการสื่อสาร 
2. ทักษะการท างานร่วมกัน 
3. ทักษะการคิดวิจารณญาณ 
4. ทักษะความคิดสร้างสรรค ์

1. ตรวจใบงานท่ี 2.4.1 เรื่อง เทคโนโลยี
 ความเป็นจริงเสริม 
2. สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบคุคล 

2 



 

หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ วิธีสอน/วิธีการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู ้ ทักษะที่ได้ การประเมิน เวลา 

(ชั่วโมง) 
แผนฯที่ 5 อาชีพทางด้าน

 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.  รูปแบบการสอน 
  แบบการอภิปราย 
 

1. ทักษะการสื่อสาร 
2. ทักษะการท างานร่วมกัน 
3. ทักษะการคิดวิจารณญาณ 

1. ตรวจใบงานท่ี 2.5.1 เรื่อง อาชีพ
 ทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2. สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบคุคล 
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แผนฯที่ 6 ผลกระทบของ
 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. รูปแบบการสอนแบบอภิปราย 
2. วิธีการสอนแบบกระบวนการ
กลุ่ม (Group Process) 
3. เทคนิคการน าเสนอผลงาน 
 

1. ทักษะการสื่อสาร 
2. ทักษะการท างานร่วมกัน 
3. ทักษะการคิดวิจารณญาณ 
4. ทักษะความคิดสร้างสรรค ์

1. ตรวจใบงานท่ี 2.6.1 เรื่อง ผลกระทบ
 ของการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
2. ตรวจรายงาน เรื่อง สายอาชีพ 
 ทางเทคโนโลย ี
3. ประเมินการน าเสนอผลงาน 
4. การประเมินช้ินงาน/ภาระงาน 
 (รวบยอด) 
5. สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบคุคล 
6. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
7. ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเปลี่ยนแปลง
 ของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

8 
 
 

 
หมายเหตุ : 2 ชั่วโมงท่ีหายไปให้ใช้ส าหรับการสอบกลางภาคหรือการสอบปลายภาค ทั้งนี้ยืดหยุ่นได้ตามดุลยพินิจของครูผู้สอน 


