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ค�ำน�ำ
หนังสือเรียน เทคโนโลยี ชั้น ม.๑ นี้ มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ การออกแบบ
อั ล กอริ ทึ ม การออกแบบโปรแกรมอย่ า งง่ า ย การรวบรวมและประมวลผลข้ อ มู ล
การนำ�เสนอข้อมูลและสารสนเทศ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีสาระ
การเรียนรู้ทางเทคโนโลยีตรงตามมาตรฐาน ว ๘.๒ คือ “เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำ�นวณ
ในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อ สารในการเรี ย นรู้ การทำ � งาน และการแก้ ปั ญ หาได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
รู้เท่าทันและมีจริยธรรม ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นพื้นฐานที่สำ�คัญในพัฒนาโปรแกรม การนำ�เสนอ
ข้อมูลและสารสนเทศ และความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ”
ในการจัดทำ�หนังสือ เทคโนโลยี ชั้น ม.๑ นี้ ผู้เขียนได้เน้นเนื้อหาในเชิงการฝึก
ปฏิบัติการออกแบบโปรแกรมอย่างง่ายด้วยภาษาไพทอนด้วย โดยออกแบบขั้นตอนการ
เรียนเนื้อหาจากง่ายไปยากให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม และมีภาพประกอบเพื่อเสริมการเรียนรู้
ผู้ เรี ย นจึ ง สามารถใช้ ห นั ง สื อ นี้ เ ป็ น คู่ มื อ การเรี ย นได้ ทั้ ง การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง และฝึ ก
ปฏิบัติในชั้นเรียน แต่ละบทมีกิจกรรมและการประเมินผลการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะและทบทวนความรู้ อันจะทำ�ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการเขียน
โปรแกรมภาษาไพทอนเพิ่มขึ้น
ผู้ เขี ย นหวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า หนั ง สื อ เล่ ม นี้ จ ะเป็ น แนวทางให้ ผู้ เรี ย นได้ พั ฒ นา
ศั ก ยภาพในการออกแบบอั ล กอริ ทึ ม การออกแบบโปรแกรมภาษาไพทอน สามารถ
รวบรวมและนำ�เสนอข้อมูล และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยต่อไป
พัฒพงษ์ อมรวงศ์
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