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ค าน า  
 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มกีารปรับปรุงหลักสูตรวทิยาศาสตร์ ฉบับปรับปรุง ปี 2560 
และเพิ่มสาระเทคโนโลยีไว้ในหลักสูตร โดยไดก้ าหนดค าอธิบายรายวิชา มาตรฐาน และตวัชี้วัด 
รวมถึงสาระการเรียนรู้แกนกลางก าหนดขอบเขตการจดัการเรียนรู้เพื่อให้แต่ละโรงเรียนได้ทราบ
ขอบข่ายเนื้อหาในการจดัการเรียนการสอนตรงตามมาตรฐานตัวชีว้ัดเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและ
ผู้สอนสามารถด าเนินการจัดการเรียนการสอนไดอ้ย่างหลากหลายในกรอบของหลักสูตรแกนกลาง
ฉบับปรับปรุงนี ้ ซึ่งในปีการศกึษา 2563 นักเรียนในทุกระดับชั้นจะได้เรียนวิชาเทคโนโลยีครบทุก
ระดับชั้นตามที่ได้ก าหนดได้ไว ้ 
 ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไดจ้ัดท าโครงสรา้งหลักสูตรวิชาเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีฉบับสมบูรณ์ครบทุกระดับชั้นเป็นที่เรียบร้อยเพื่อมอบให้กับวิชาการโรงเรียนและเพื่อ
น าไปจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ต่อไป ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดท าโครงสร้างหลักสูตรวิชาเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรยีนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี้จะเป็นประโยชน์แก่นักเรียน ครูผู้สอนและทา่นผู้ที่ได้น าไปศึกษา ในครั้ง
นี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้สนบัสนุนส่งเสริมให้ข้าพเจ้าได้จัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพเสมอมาและขอขอบคุณสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ส าหรับข้อมูลหลักสูตรมาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้และค าอธิบายรายวชิา ที่ข้าพเจา้ได้น ามา
อ้างอิงในการจัดท าโครงสร้างหลักสูตรวิชาเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ 
 
 
 
      (นางสุนันทา สร้อยสวัสดิ)์ 
     ต าแหน่ง     ครู วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ 
         7 เมษายน 2563 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
สาระท่ี 4 เทคโนโลยี วิชาเทคโนโลยี 

 
มาตรฐาน ว 4.1    
 เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนา
งานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสมโดยค านึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อม 
มาตรฐาน ว 4.2  
 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็น
ระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การท างานและการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 
คุณภาพผู้เรียน 
 จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
       แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหา มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเบื้องต้น รักษาข้อมูลส่วนตัว 
 จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
       ค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและประเมินความน่าเชื่อถือ ตัดสินใจเลือกข้อมูลใช้
เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการท างานร่วมกันเข้าใจ
สิทธิและหน้าที่ของตน เคารพสิทธิของผู้อื่น 
       ตั้งค าถามหรือก าหนดปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนรู้ตามที่ก าหนดให้หรือตามความ
สนใจ คาดคะเนค าตอบหลายแนวทาง สร้างสมมติฐานที่สอดคล้องกับค าถามหรือปัญหาที่จะส ารวจ 
ตรวจสอบ วางแผนและส ารวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสม ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
        วิเคราะห์ข้อมูล ลงความเห็น และสรุปความสัมพันธ์ของข้อมูลที่มาจากการส ารวจ
ตรวจสอบในรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อสื่อสารความรู้จากผลการส ารวจตรวจสอบได้อย่างมีเหตุผลและ
หลักฐานอ้างอิง 
        แสดงถึงความสนใจ มุ่งมั่นในสิ่งที่จะเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่จะ
ศึกษาตามความสนใจของตนเอง แสดงความคิดเห็นของตนเอง ยอมรับในข้อมูลที่มีหลักฐานอ้างอิง 
และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
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ตัวชี้วัดและสาระการเรยีนรู้แกนกลาง สาระท่ี 4 เทคโนโลยี 

มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอน
และเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้การท างาน และการแก้ปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแ้กนกลาง 
ป.1 1.แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การลองผิด

ลองถูก การเปรียบเทียบ 
 
 

 การแก้ปัญหาให้ประสบความส าเร็จท าได้โดใช้
ขั้นตอนการแก้ปัญหา 
 ปัญหาอย่างง่าย เช่นเกมเขาวงกต เกมหาจุด
แตกต่างของภาพ การจัดหนังสือใส่กระเป๋า 

2.แสดงล าดับข้ันตอนการท างานหรือ
การแก้ปัญหาอย่างงา่ยโดยใช้ภาพ 
สัญลักษณ์ หรือข้อความ 

 การแสดงข้ันตอนการแก้ปัญหา ท าได้โดยการ
เขียน บอกเล่า วาดภาพหรือใช้สัญลักษณ์ 
ปัญหาอย่างง่าย เช่นเกมเขาวงกต เกมหาจุด 
แตกต่างของภาพ การจดัหนังสือใส่กระเป๋า 

3.เขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้
ซอฟต์แวร์หรือสื่อ 

การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างล าดับของค าสั่ง 
ให้คอมพิวเตอร์ท างาน  
ตัวอยา่งโปรแกรมเช่นเขียนโปรแกรมสั่งให้  
ตัวละครยา้ยต าแหน่ง ย่อขยายขนาด 
เปลี่ยนรูปร่าง  
ซอฟต์แวร์หรือสื่อที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม 
เช่นใช้บัตรค าสั่งแสดงการเขียนโปรแกรม, 
Code.org 

4.ใช้เทคโนโลยีในการสรา้ง จดัเก็บ 
เรียกใช้ข้อมูล ตามวตัถุประสงค์ 

การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบ้ืองต้น เช่น การ
ใช้เมาส์ คีย์บอรด์ จอสัมผัส การเปิด-ปิด อุปกรณ์
เทคโนโลย ี 
การใช้งานซอฟต์แวร์เบ้ืองต้น เช่น การเข้าและ 
ออกจากโปรแกรม การสร้างไฟล์ การจดัเก็บ การ
เรียกใช้ไฟล ์ท าได้ในโปรแกรม เช่น โปรแกรม 
ประมวลค า โปรแกรมกราฟิก โปรแกรมน าเสนอ 
การสรา้งและจัดเก็บไฟล์อย่างเป็นระบบจะท า
ให้ เรียกใช ้ค้นหาข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว 
 

 

 



๑๐ 

 

แหล่งข้อมูลมาตรฐานตัวชีว้ัดอ้างอิงจากสถาบันสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสุนันทา สร้อยสวัสด์ิ โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 1 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแ้กนกลาง 
ป.1 5.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 

ปฏิบัติ ตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์
ร่วมกัน ดูแลรู้จักข้อมูลส่วนตัว อันตราย
จากการเผยแพร่ รักษาอุปกรณ์เบื้องต้น 
ใช้งานอย่างเหมาะสม 

 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 
เช่น ตามข้อตกลงในการใช้คอมพวิเตอรร์่วมกัน 
ดรูแล้จักข้อมูลส่วนตวั อนัตรายจากการ
เผยแพร่ รักษาอุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งานอย่าง
เหมาะสมข้อมูลส่วนตัว และไม่บอกข้อมูล
ส่วนตัวกับบุคคลอื่นยกเวน้ผู้ปกครองหรือคร ู
แจ้งผู้เกี่ยวข้อ เมื่อต้องการความช่วยเหลือ
เกี่ยวกับการใช้งาน 
ข้อปฏิบัติในการใช้งานและการดูแลรกัษา
อุปกรณ์ เช่น ไม่ขีดเขียนบนอุปกรณ์ ท าความ
สะอาด ใช้อุปกรณ์อยา่งถูกวิธ ี
การใช้งานอย่างเหมาะสม เช่น จัดทา่นั่งให้
ถูกต้อง การพกัสายตาเมื่อใช้อุปกรณ์เป็น
เวลานาน ระมดัระวังอุบตัิเหตุจากการใช้งาน 

ป.2 ๑. แสดงล าดับข้ันตอนการท างานหรือการ
แก้ปัญหา อย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ 
หรือข้อความบอกเล่า 

การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาท าได้โดยการ
เขียน อย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือ
ข้อความบอกเล่า วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์ 
ปัญหาอย่างง่าย เช่น เกมตัวต่อ ๖-๑๒ ชิ้น 
การแต่งตัวมาโรงเรียน 

 2.เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้
ซอฟต์แวร ์หรือสื่อและตรวจหา
ข้อผิดพลาดของโปรแกรม 

ตัวอย่างโปรแกรม เช่น เขียนโปรแกรมสั่งให้ 
หรื อสื่ อ  และตรวจหาข้ อ ผิ ดพลาดของ
โปรแกรมตัวละครท างานตามที่ต้องการ และ
ตรวจสอบข้อผิดพลาด ปรับแก้ไขให้ได้ผลลัพธ์
ตามที่ก าหนด 
การตรวจหาข้อผิดพลาดท าได้โดยตรวจสอบ
ค าสั่ง ที่แจ้งข้อผิดพลาด หรือหากผลลัพธ์ไม่
เป็นไปตาม ที่ต้องการให้ตรวจสอบการท างาน
ทีละค าสั่ง 
ซอฟต์แวร์หรือสื่อที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม 
เช่น ใช้บัตรค าสั่งแสดงการเขียนโปรแกรม , 
Code.org 

 

 



๑๑ 

 

แหล่งข้อมูลมาตรฐานตัวชีว้ัดอ้างอิงจากสถาบันสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสุนันทา สร้อยสวัสด์ิ โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 1 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแ้กนกลาง 
 3. ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดหมวดหมู่ 

ค้นหา จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์ 

การใช้งานซอฟต์แวร์เบ้ืองต้น เช่น การเข้า 
จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ และ
ออกจากโปรแกรม การสร้างไฟล ์การจดัเก็บ 
การเรียกใช้ไฟล ์การแก้ไขตกแต่งเอกสาร ท า
ได้ในโปรแกรม เช่น โปรแกรมประมวลค า 
โปรแกรมกราฟิก โปรแกรมน าเสนอ 
การสรา้ง คดัลอก ยา้ย ลบ เปลี่ยนชื่อ จัด
หมวด หมู่ไฟล ์และโฟลเดอร์อยา่งเป็นระบบ
จะท าให้ เรียกใช้ ค้นหาข้อมูลได้ง่ายและ
รวดเรว็ 

 4.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์
ร่วมกัน ดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งาน
อย่างเหมาะสม 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 
เช่น ตามข้อตกลงในการใช้คอมพวิเตอรร์่วมกัน 
รู้จักข้อมูลส่วนตวั อันตรายจากการเผยแพร่ 
รักษาอุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งานอย่างเหมาะสม 
และไม่บอกข้อมูลส่วนตัวกับบุคคล 
อื่นยกเว้นผู้ปกครองหรือครู แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อ 
ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งาน 
ข้อปฏิบัติในการใช้งานและการดูแลรกัษา
อปุกรณ์ เช่น ไม่ขีดเขียนบนอุปกรณ์ ท าความ
สะอาด ใช้อุปกรณ์อยา่งถูกวิธ ี

ป.3 ๑. แสดงอัลกอริทึมในการท างานหรือการ
แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ 
หรือข้อความ 

การแสดงอัลกอริทึม ท าได้โดยการเขียน 
บอกเล่าวาดภาพ หรือใชส้ัญลักษณ์ 
ตัวอยา่งปัญหา เช่น เกมเศรษฐี เกมบันไดงู 
เกม Tetris เกม OX การเดินไปโรงอาหาร การ
ท าความสะอาดห้องเรียน 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 

 

แหล่งข้อมูลมาตรฐานตัวชีว้ัดอ้างอิงจากสถาบันสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสุนันทา สร้อยสวัสด์ิ โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 1 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแ้กนกลาง 
 2.เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้

ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และ 
ตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม 

การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างล าดับของ
ค าสั่ง หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดของ
โปรแกรมให้คอมพวิเตอร์ท างาน 
ตัวอยา่งโปรแกรม เช่น เขียนโปรแกรมที่สั่ง
ให้ ตัวละครท างานซ้ าไมส่ิ้นสุด 
การตรวจหาข้อผิดพลาดท าไดโ้ดยตรวจสอบ
ค าสั่ง ที่แจ้งข้อผิดพลาด หรือหากผลลัพธ์ไม่
เป็นไปตาม ที่ต้องการให้ตรวจสอบการท างาน
ทีละค าสั่ง  
ซอฟต์แวร์หรือสื่อที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม 
เช่น ใช้บัตรค าสั่งแสดงการเขียนโปรแกรม, 
Code.org 

 ๓. ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้  อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ช่วยให ้
การติดตอ่สื่อสารท าได้สะดวกและรวดเร็ว 
และเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ที่ช่วยในการเรียน 
และการด าเนินชีวิต 
 เว็บเบราว์เซอร์เป็นโปรแกรมส าหรับอ่าน
เอกสารบนเว็บเพจ 
การสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ท าได้โดยใช ้
เว็บไซต์ส าหรับสืบค้น และต้องก าหนดค าค้น 
ที่เหมาะสมจึงจะได้ข้อมูลตามต้องการ 
ข้อมูลความรู้ เช่น วธิีท าอาหาร วธิีพับ
กระดาษเป็นรูปต่าง ๆ ขอ้มูลประวัติศาสตร์
ชาติไทย(อาจเป็นความรูใ้นวิชาอื่น ๆ หรือเรื่อง
ที่เป็นประเด็นที่สนใจในช่วงเวลานั้น) 
การใช้อินเทอร์เน็ตอยา่งปลอดภัยควรอยู่ 
ในการดูแลของครู หรือผูป้กครอง 

 

 

 

 

 



๑๓ 

 

แหล่งข้อมูลมาตรฐานตัวชีว้ัดอ้างอิงจากสถาบันสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสุนันทา สร้อยสวัสด์ิ โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 1 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแ้กนกลาง 
 4.รวบรวม ประมวลผล และน าเสนอ

ข้อมูล โดยใช้ซอฟต์แวรต์ามวตัถุประสงค์ 
การรวบรวมข้อมูล ท าได้โดยก าหนดหัวข้อ 
ซอฟต์แวรต์ามวตัถุประสงค์ที่ต้องการ เตรียม
อุปกรณ์ในการจดบันทึก 
 การประมวลผลอย่างงา่ย เช่น เปรียบเทียบ 
จัดกลุ่ม เรียงล าดับ 
การน าเสนอข้อมูลท าได้หลายลักษณะตาม 
ความเหมาะสม เช่น การบอกเล่า การท า
เอกสาร รายงาน การจดัท าป้ายประกาศ 
 การใช้ซอฟต์แวร์ท างานตามวตัถุประสงค์ 
เช่นใช้ซอฟต์แวร์น าเสนอ หรือซอฟต์แวร์
กราฟิกสรา้งแผนภูมิรูปภาพ ใช้ซอฟต์แวร์
ประมวลค าท าป้ายประกาศหรือ
เอกสารรายงาน ใช้ซอฟต์แวร์ตารางท างานใน
การประมวลผลข้อมูล 

 5.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 
ปฏิบัติ ตามข้อตกลงในการใช้อินเทอร์เน็ต 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 
เช่น ตามข้อตกลงในการใช้อินเทอร์เน็ต 
ปกป้องข้อมูลส่วนตัว 
 ขอความช่วยเหลือจากครูหรือผู้ปกครอง 
เมื่อ 
เกิดปัญหาจากการใช้งาน เมื่อพบข้อมูลหรือ 
บุคคลที่ท าให้ไม่สบายใจ 
 การปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้
อินเทอร์เน็ต 
จะท าให้ไม่เกิดความเสียหายต่อตนเองและ
ผู้อื่น เช่น ไม่ใช้ค าหยาบ ล้อเลียน ด่าทอ ท าให้
ผู้อื่นเสียหายหรือเสียใจ 
 ข้อดีและข้อเสียในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร 

 

 

 

 



๑๔ 

 

แหล่งข้อมูลมาตรฐานตัวชีว้ัดอ้างอิงจากสถาบันสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสุนันทา สร้อยสวัสด์ิ โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 1 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแ้กนกลาง 
ป.4 ๑. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา 

การอธิบาย การท างาน การคาดการณ์
ผลลัพธ์ จากปัญหาอยา่งง่าย 

การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการน ากฎเกณฑ์ 
การท างาน การคาดการณ์ผลลัพธ ์จากปัญหา 
หรือเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีมาใชพ้ิจารณา 
อย่างง่ายในการแก้ปัญหา การอธิบายการ
ท างาน หรอื การคาดการณ์ผลลัพธ์ 
 สถานะเริ่มต้นของการท างานที่แตกต่างกัน
จะให้ผลลัพธ์ที่แตกตา่งกนั 
 ตวัอย่างปัญหา เช่น เกม OX โปรแกรมที่ม ี
การค านวณ โปรแกรมทีม่ีตัวละครหลายตัว 
และมีการสั่งงานที่แตกตา่งหรือมีการสื่อสาร 
ระหว่างกัน การเดินทางไปโรงเรียน โดยวธิีการ 
ต่าง ๆ 

 ๒. ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย 
โดยใช ้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหา
ข้อผิดพลาดและแก้ไข 

การออกแบบโปรแกรมอย่างง่ายเช่นการ
ออกแบบ ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหา
ข้อผิดพลาดโดยใช ้storyboard หรือการ
ออกแบบอัลกอริทึม 
และแก้ไข 
การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างล าดับของ
ค าสั่งให้คอมพวิเตอร์ท างาน เพื่อให้ได้ผลลพัธ์
ตามความต้องการ หากมขี้อผิดพลาดให้
ตรวจสอบการท างานทีละค าสั่ง เมื่อพบจุดทีท่ า
ให้ผลลััพธ์ไม่ถูกต้อง ให้ท าการแก้ไขจนกว่าจะ
ได้ผลลัพธท์ี่ถูกต้อง 
ตัวอยา่งโปรแกรมที่มีเรือ่งราว เช่น นิทานที่ม ี
การโต้ตอบกับผู้ใช้การต์นูสั้นเล่ากิจวัตร
ประจ าวัน ภาพเคลื่อนไหว 
การฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดจากโปรแกรม
ของผู้อื่นจะช่วยพัฒนาทกัษะการหาสาเหตุของ
ปัญหาได้ดียิ่งขึ้น 
ซอฟต์แวร์ที่ใชใ้นการเขียนโปรแกรม เช่น 
Scratch, logo 

 

 



๑๕ 

 

แหล่งข้อมูลมาตรฐานตัวชีว้ัดอ้างอิงจากสถาบันสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสุนันทา สร้อยสวัสด์ิ โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 1 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแ้กนกลาง 
ป.4 3.ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู ้และ

ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
•การใช้ค าค้นที่ตรงประเด็น กระชับ จะท าให้
ได้ความนา่เชื่อถือของข้อมูลผลลัพธ์ทีร่วดเร็ว
และตรงตามความต้องการ 
การประเมินความน่าเชือ่ถือของข้อมูล เช่น 
พิจารณาประเภทของเว็บไซต์ (หน่วยงาน
ราชการ ส านักข่าว องคก์ร) ผู้เขียน วันที่
เผยแพร่ข้อมูล การอ้างองิ 
เมื่อได้ข้อมูลที่ต้องการจากเว็บไซต์ต่าง ๆ 
จะต้อง น าเน้ือหามาพิจารณา เปรียบเทียบ 
แล้วเลือก ข้อมูลที่มีความสอดคล้องและ
สัมพันธ์กัน 
การท ารายงานหรือการน าเสนอข้อมูลจะต้อง 
น าข้อมูลมาเรียบเรียง สรุป เป็นภาษาของ
ตนเอง ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและ
วิธีการน าเสนอ (บูรณาการกับวิชาภาษาไทย) 

 4.รวบรวม ประเมินน าเสนอข้อมูลและ
สารสนเทศ โดยใช้ซอฟตแ์วร์ที่หลากหลาย 
เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน  

 การรวบรวมข้อมูล ท าได้โดยก าหนดหัวข้อ 
โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย เพื่อแก้ปัญหาที่
ต้องการ เตรียมอุปกรณ์ในการจดบันทึก 
ในชีวิตประจ าวัน 
การประมวลผลอยา่งง่าย เช่น เปรียบเทียบ 
จัดกลุ่ม เรียงล าดับ การหาผลรวม 
วิเคราะห์ผลและสร้างทางเลือกที่เป็นไปได้ 
ประเมินทางเลือก (เปรียบเทียบ ตัดสิน) 
การน าเสนอข้อมูลท าได้หลายลักษณะตาม
ความ เหมาะสม เช่น การบอกเล่า 
เอกสารรายงาน โปสเตอร์ โปรแกรมน าเสนอ 
การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น การส ารวจเมนูอาหาร
กลางวันโดยใช้ ซอฟต์แวร์สร้างแบบสอบถาม
และเก็บข้อมูล ใช้ ซอฟตแ์วร์ตารางท างานเพื่อ
ประมวลผลข้อมูล รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
คุณค่าทางโภชนาการและ สร้างรายการอาหาร
ส าหรับ ๕ วัน ใช้ซอฟต์แวร์ น าเสนอผลการ
ส ารวจรายการอาหารที่เป็น ทางเลือกและ
ข้อมูลด้านโภชนาการ 

 



๑๖ 

 

แหล่งข้อมูลมาตรฐานตัวชีว้ัดอ้างอิงจากสถาบันสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสุนันทา สร้อยสวัสด์ิ โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 1 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแ้กนกลาง 
ป.4 5.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 

เข้าใจ สิทธิและหน้าที่ของตน เคารพใน
สิทธิของผู้ อื่ นสิทธิ และหน้าที่ ของตน 
เคารพในสิทธิของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อ
พบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 
เข้าใจ สิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิ
ของผู้อื่นสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิ
ของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือ
บุคคลที่เช่นไม่สร้างข้อความเท็จและส่งให้ผู้อื่น 
ไม่สร้างความเดือดร้อนตอ่ผู้อื่นโดยการส่ง
สแปม ข้อความลูกโซ่ส่งต่อโพสต์ที่มีข้อมูล
ส่วนตัวของผู้อื่น ส่งค าเชิญเล่นเกม ไม่เข้าถึง
ข้อมูลส่วนตัวหรือ การบ้านของบุคคลอื่นโดย
ไม่ได้รับอนุญาต ไม่ใช้เครื่องคอมพวิเตอร์/ชื่อ
บัญชีของผู้อื่น 
การสื่อสารอย่างมีมารยาทและรู้กาลเทศะ 
การปกป้องข้อมูลส่วนตัว เช่น การออกจาก
ระบบ เมื่อเลิกใช้งาน ไม่บอกรหัสผ่าน ไม่บอก
เลข ประจ าตัวประชาชน 

ป.5 ๑. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา 
การอธิบาย การท างาน การคาดการณ์
ผลลัพธ์ จากปัญหาอย่างง่าย  

การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการน ากฎเกณฑ์ 
หรือ การท างาน การคาดการณ์ผลลัพธ์  
สถานะเริ่มต้นของการท างานที่แตกต่างกัน
จะให้ผลลัพธ์ที่แตกตา่งกนั 
ตัวอยา่งปัญหา เช่น เกม Sudoku โปรแกรม 
ท านายตวัเลข โปรแกรมสร้างรูปเรขาคณติ 
ตามค่าข้อมูลเข้า การจดัล าดับการท างานบ้าน 
ในช่วงวันหยุด จัดวางของในครัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 

 

แหล่งข้อมูลมาตรฐานตัวชีว้ัดอ้างอิงจากสถาบันสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสุนันทา สร้อยสวัสด์ิ โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 1 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแ้กนกลาง 
ป.5 2.ออกแบบ และเขียนโปรแกรมที่มีการใช้

เหตุผลเชิงตรรกะอย่างงา่ย ตรวจหา
ข้อผิดพลาดและแก้ไข 

 การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการ
ตรวจสอบเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีเพื่อให้
ได้ผลลัพธท์ี่ถูกต้องตรงตามความต้องการ 
 หากมีข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบการท างาน 
ทีละค าสั่ง เมื่อพบจุดที่ท าให้ผลลััพธ์ไม่ถูกต้อง 
ให้ท าการแก้ไขจนกว่าจะได้ผลลัพธท์ี่ถูกต้อง 
 การฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดจากโปรแกรม
ของผู้อื่น จะช่วยพัฒนาทักษะการหาสาเหตุ
ของปัญหาได้ดียิ่งขึ้น 
 ตัวอย่างโปรแกรม เชน่ โปรแกรมตรวจสอบ
เลขคู่ เลขคี่ โปรแกรมรับข้อมูลน้ าหนักหรือ
ส่วนสูงแล้วแสดงผลความสมส่วนของร่างกาย 
โปรแกรมสั่งให้ตัวละครท าตามเงื่อนไขที่
ก าหนด 
 ซอฟต์แวร์ทีใ่ช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น 
Scratch, logo 

 3.ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล 
ติดต่อสือ่สารและท างานร่วมกัน ประเมิน
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต และการ
พิจารณาและท างานรว่มกัน ประเมินความ
น่าเชือ่ถือผลการค้นหา ของข้อมูล  
 การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น 
อีเมล 
บล็อก โปรแกรมสนทนา  
 การเขียนจดหมาย (บูรณาการกับวชิา
ภาษาไทย) 
 การใช้อินเทอร์เน็ตในการติดตอ่สื่อสารและ
ท างานรว่มกัน เช่น ใช้นัดหมายในการประชุม
กลุ่ม ประชาสัมพันธ์กิจกรรมในห้องเการียน
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นในการเรียน 
ภายใต้การดูแล ของครู 
 การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล เช่น 
เปรียบเทียบความสอดคล้อง สมบูรณ์ของ
ข้อมูลจากหลายแหล่ง แหล่งต้นตอของข้อมูล 
ผู้เขียน วันที่เผยแพร่ข้อมูล 
ข้อมูลที่ดีต้องมรีายละเอียดครบทุกด้าน เช่น 
ข้อดี และข้อเสีย ประโยชน์และโทษ 

 

 



๑๘ 

 

แหล่งข้อมูลมาตรฐานตัวชีว้ัดอ้างอิงจากสถาบันสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสุนันทา สร้อยสวัสด์ิ โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 1 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแ้กนกลาง 
ป.5 4.รวบรวม ประเมินน าเสนอข้อมูลและ

ตามวตัถุประสงค์หรือบรกิารบน
อินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย เพื่อแก้ปัญหา
ในชีวิตประจ าวัน 

 การรวบรวมข้อมูล ประมวลผล สรา้ง
ทางเลือก ประเมินผล จะท าให้ได้สารสนเทศ
เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาหรือการตดัสินใจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
การใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ต 
ที่หลากหลายในการรวบรวม ประมวลผล 
สร้างทางเลือก ประเมินผล น าเสนอ จะช่วยให้ 
การแก้ปัญหาท าได้อย่างรวดเรว็ ถูกต้อง และ 
แม่นย า 
ตัวอยา่งปัญหา เช่น ถ่ายภาพ และส ารวจ
แผนที่ ในท้องถิ่นเพื่อน าเสนอแนวทางในการ
จัดการ พื้นที่วา่งให้เกิดประโยชน์ ท าแบบ
ส ารวจความ คดิเห็นออนไลน์และวิเคราะห์
ข้อมูลน าเสนอข้อมูล โดยการใช้ blog หรือ 
web page 

 5.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
มีมารยาท เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน 
เคารพในสิทธิของ ผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
เมื่อพบข้อมูลหรือบุคคล ที่ไม่เหมาะสม 

อันตรายจากการใช้งานและอาชญากรรม 
ทางอินเทอร์เน็ต  
มารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต 
ที่ไม่เหมาะสม(บูรณาการกับวิชาที่เกี่ยวข้อง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙ 

 

แหล่งข้อมูลมาตรฐานตัวชีว้ัดอ้างอิงจากสถาบันสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสุนันทา สร้อยสวัสด์ิ โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 1 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแ้กนกลาง 
ป.6 ๑. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและ

ออกแบบ วิธีการแก้ปัญหาที่พบใน
ชีวิตประจ าวัน 

การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนจะช่วยให้
แก้ปัญหา วิธีการแก้ปัญหาที่พบใน
ชีวิตประจ าวัน ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการน ากฎเกณฑ์ 
หรือ เง่ือนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีมาใช้
พิจารณา ในการแก้ปัญหา 
แนวคิดของการท างานแบบวนซ้ า และเงื่อนไข 
การพิจารณากระบวนการท างานที่มีการ
ท างานแบบวนซ้ าหรือเงื่อนไขเป็นวิธีการทีจ่ะ
ช่วยให้การออกแบบวิธีการแก้ปัญหาเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวอย่างปัญหา เช่น การค้นหาเลขหน้าที่
ต้องการ ให้เร็วที่สุด การทายเลข ๑-
๑,๐๐๐,๐๐๐ โดย ตอบให้ถูกภายใน ๒๐ 
ค าถาม การค านวณเวลา ในการเดินทาง โดย
ค านึงถึงระยะทาง เวลา จุดหยุดพกั 

 ๒. ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย 
เพื่อ แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ตรวจหา
ข้อผิดพลาดของโปรแกรมและแก้ไข 

 การออกแบบโปรแกรมสามารถท าได้โดย
เขียน เป็นข้อความหรือผังงาน 
 การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช้
ตัวแปร การวนซ้ า การตรวจสอบเงื่อนไข 
หากมีข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบการท างานทีละ 
ค าสั่ง เมื่อพบจุดที่ท าใหผ้ลลัพธ์ไม่ถูกต้อง ให้
ท าการแก้ไขจนกว่าจะไดผ้ลลัพธ์ที่ถูกต้อง 
การฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดจากโปรแกรม
ของผู้อื่นจะช่วยพัฒนาทกัษะการหาสาเหตุของ
ปัญหาได้ดียิ่งขึ้นตัวอย่างโปรแกรม เช่น 
โปรแกรมเกม โปรแกรม หาค่า ค.ร.น. เกมฝึก
พิมพ ์ซอฟต์แวร์ที่ใชใ้นการเขียนโปรแกรม เช่น 
Scratch, logo 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 

 

แหล่งข้อมูลมาตรฐานตัวชีว้ัดอ้างอิงจากสถาบันสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสุนันทา สร้อยสวัสด์ิ โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 1 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแ้กนกลาง 
ป.6 3.ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลอย่าง

มี ประสิทธิภาพ 
การค้นหาอย่างมีประสทิธิภาพ เป็นการ
ค้นหาประสิทธิภาพข้อมลูที่ได้ตรงตามความ
ต้องการในเวลาทีร่วดเร็วจากแหล่งข้อมูลที่
น่าเชื่อถือหลายแหล่งและข้อมูลมีความ
สอดคล้องกัน 
การใช้เทคนิคการค้นหาขั้นสูง เช่น การใช้ 
ตัวด าเนินการ การระบุรปูแบบของข้อมูล หรือ
ชนิดของไฟล์ 
การจัดล าดับผลลัพธ์จากการค้นหาของ
โปรแกรมค้นหา 
การเรียบเรียง สรุปสาระส าคัญ (บูรณาการ
กับ วิชาภาษาไทย) 

 4.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท างานร่วมกัน
อย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของ
ต น  เ ค า ร พ  ใ น สิ ท ธิ ข อ ง ผู้ อื่ น  แ จ้ ง
ผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่
เหมาะสม 

อันตรายจากการใช้งานและอาชญากรรม 
ทางอินเทอร์เน็ต แนวทางในการป้องกัน  
วิธีก าหนดรหัสผ่าน 
 การก าหนดสิทธิ์การใช้งาน (สิทธิ์ในการ
เข้าถึง) 
 แนวทางการตรวจสอบและป้องกันมัลแวร์ 
 อันตรายจากการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่อยู่บน
อินเทอร์เน็ต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 

 

แหล่งข้อมูลมาตรฐานตัวชีว้ัดอ้างอิงจากสถาบันสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสุนันทา สร้อยสวัสด์ิ โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 1 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา  ว ๑๑๑๐๑ เทคโนโลยี                     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  

ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑                                                   เวลาเรียน 20 ชั่วโมง 

  
 เขียน อธิบาย บอกเล่า สามารถ การแก้ปัญหาให้ประสบความส าเร็จท าได้โดยใช้ขั้นตอนการ
แก้ปัญหาอย่างง่าย การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา ท าได้โดยการเขียน บอกเล่า วาดภาพหรือใช้
สัญลักษณ์ ปัญหาอย่างง่ายแตกต่างของภาพ การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างล าดับของค าสั่ง ให้
คอมพิวเตอร์ท างาน ซอฟต์แวร์หรือสื่อที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยี 
เบ้ืองต้น เช่น การใช้เมาส์ คีย์บอร์ด จอสัมผัส การเปิด-ปิด อุปกรณ์เทคโนโลยี การใช้งานซอฟต์แวร์ 
เบื้องต้น เช่น การเข้าและออกจากโปรแกรม การสร้างไฟล์ การจัดเก็บ การเรียกใช้ไฟล์ ท าได้ใน
โปรแกรม เช่น โปรแกรม ประมวลค า โปรแกรมกราฟิก โปรแกรมน าเสนอ การสร้าง 
และจัดเก็บไฟล์อย่างเป็นระบบจะท าให้ เรียกใช้ ค้นหาข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว    การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัย เช่น ตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน ดูแลรู้จักข้อมูลส่วนตัว 
อันตรายจากการเผยแพร่ รักษาอุปกรณ์เบ้ืองต้น ใช้งานอย่างเหมาะสม ไม่บอกข้อมูลส่วนตัวกับบุคคล
อื่นยกเว้นผู้ปกครองหรือครู ข้อปฏิบัติในการใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัย  
 
รหัส 
               ว 4.2   ป.1/1, ป.1/2 , ป.1/3,ป.1/4,ป.1/5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 

 

แหล่งข้อมูลมาตรฐานตัวชีว้ัดอ้างอิงจากสถาบันสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสุนันทา สร้อยสวัสด์ิ โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 1 

 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา  ว ๑2๑๐๑ เทคโนโลยี                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2                                                   เวลาเรียน 20 ชั่วโมง 

  
 เขียน อธิบาย บอกเล่า สามารถ การแสดงข้ันตอนการแก้ปัญหาท าได้โดยการเขียน อย่างง่าย
โดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความบอกเล่า วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์ ตรวจหาข้อผิดพลาดของ
โปรแกรมตัวละครท างานตามที่ต้องการ และตรวจสอบข้อผิดพลาด ปรับแก้ไขให้ได้ผลลัพธ์ตามที่
ก าหนด การตรวจหาข้อผิดพลาดท าได้โดยตรวจสอบค าสั่ง ที่แจ้งข้อผิดพลาด หรือหากผลลัพธ์ไม่
เป็นไปตาม ที่ต้องการให้ตรวจสอบการท างานทีละค าสั่ง ซอฟต์แวร์หรือสื่อที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม 
การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น เช่น การเข้า จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ และออกจาก
โปรแกรม การสร้างไฟล์ การจัดเก็บ 
การเรียกใช้ไฟล์ การแก้ไขตกแต่งเอกสาร ท าได้ในโปรแกรม เช่น โปรแกรมประมวลค า 
โปรแกรมกราฟิก โปรแกรมน าเสนอ การสร้าง คัดลอก ย้าย ลบ เปลี่ยนชื่อ จัดหมวด หมู่ไฟล์ และ
โฟลเดอร์อย่างเป็นระบบจะท าให้ เรียกใช้ ค้นหาข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างปลอดภัย เช่น ตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน รู้จักข้อมูลส่วนตัว อันตรายจากการ
เผยแพร่ รักษาอุปกรณ์เบ้ืองต้น ใช้งานอย่างเหมาะสม และไม่บอกข้อมูลส่วนตัวกับบุคคล 
อื่นยกเว้นผู้ปกครองหรือครู แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งาน 
ข้อปฏิบัติในการใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์ ท าความสะอาด ใช้อุปกรณ์อย่างถูกวิธี  การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย  
 
รหัส 
 ว 4.2 ป.2/1,ป.2/2,ป.2/3,ป.2/4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 

 

แหล่งข้อมูลมาตรฐานตัวชีว้ัดอ้างอิงจากสถาบันสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสุนันทา สร้อยสวัสด์ิ โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 1 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา  ว ๑3๑๐๑ เทคโนโลยี                 กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3                                                   เวลาเรียน 20 ชั่วโมง 

 

 สามารถ เขียน บอกเล่า อธิบาย การแสดงอัลกอริทึม ท าได้โดยการเขียน บอกเล่าวาดภาพ 
หรือใช้สัญลักษณ์ การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างล าดับของค าสั่ง หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาด
ของโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์ท างาน การตรวจหาข้อผิดพลาดท าได้โดยตรวจสอบค าสั่ง ที่แจ้ง
ข้อผิดพลาด หรือหากผลลัพธ์ไม่เป็นไปตาม ที่ต้องการให้ตรวจสอบการท างานทีละค าสั่ง  ซอฟต์แวร์
หรือสื่อที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ช่วยให้การติดต่อสื่อสารท าได้
สะดวกและรวดเร็ว และเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ที่ช่วยในการเรียนและการด าเนินชีวิต  เว็บเบราว์เซอร์
เป็นโปรแกรมส าหรับอ่านเอกสารบนเว็บเพจ  การสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ท าได้โดยใช้เว็บไซต์
ส าหรับสืบค้น และต้องก าหนดค าค้นที่เหมาะสมจึงจะได้ข้อมูลตามต้องการ  การใช้อินเทอร์เน็ตอย่าง
ปลอดภัยควรอยู่ ในการดูแลของครู หรือผู้ปกครอง การรวบรวมข้อมูล ท าได้โดยก าหนดหัวข้อ
ซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เตรียมอุปกรณ์ในการจดบันทึก  การประมวลผลอย่างง่าย เช่น 
เปรียบเทียบ จัดกลุ่ม เรียงล าดับ การน าเสนอข้อมูลท าได้หลายลักษณะตามความเหมาะสม  การใช้
ซอฟต์แวร์ท างานตามวัตถุประสงค์ ใช้ซอฟต์แวร์ตารางท างานในการประมวลผลข้อมูล การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ปกป้องข้อมูลส่วนตัว  ขอความช่วยเหลือจากครูหรือผู้ปกครอง 
เมื่อ เกิดปัญหาจากการใช้งาน เมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ท าให้ไม่สบายใจ  การปฏิบัติตามข้อตกลงใน
การใช้อินเทอร์เน็ตจะท าให้ไม่เกิดความเสียหายต่อตนเองและผู้อื่น เช่น ไม่ใช้ค าหยาบ ล้อเลียน ด่าทอ 
ท าให้ผู้อื่นเสียหายหรือเสียใจ  ข้อดีและข้อเสียในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
รหัส 
 ว4.2 ป.3/1,ป.3/2,ป.3/3 , ป.3/4 ,ป.3/5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 

 

แหล่งข้อมูลมาตรฐานตัวชีว้ัดอ้างอิงจากสถาบันสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสุนันทา สร้อยสวัสด์ิ โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 1 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา  ว ๑4๑๐๑ เทคโนโลยี                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4                                                  เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 

 

 การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการน ากฎเกณฑ์ การท างาน การคาดการณ์ผลลัพธ์ จากปัญหา 
หรือเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีมาใช้พิจารณาในการแก้ปัญหา การอธิบายการท างาน หรือ การ
คาดการณ์ผลลัพธ์ สถานะเริ่มต้นของการท างานที่แตกต่างกันจะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน 
การออกแบบโปรแกรมอย่างง่ายเช่นการออกแบบ ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดโดยใช้ 
storyboard หรือการออกแบบอัลกอริทึม การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างล าดับของค าสั่งให้
คอมพิวเตอร์ท างาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามความต้องการ หากมีข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบการท างานที
ละค าสั่ง เมื่อพบจุดที่ท าให้ผลลััพธ์ไม่ถูกต้อง ให้ท าการแก้ไขจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง 
การฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดจากโปรแกรมของผู้อื่นจะช่วยพัฒนาทักษะการหาสาเหตุของปัญหาได้ดี
ยิ่งขึ้น ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น Scratch, logo •การใช้ค าค้นที่ตรงประเด็น กระชับ 
จะท าให้ได้ความน่าเชื่อถือของข้อมูลผลลัพธ์ที่รวดเร็วและตรงตามความต้องการ  การประเมินความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล เช่น พิจารณาประเภทของเว็บไซต์ (หน่วยงานราชการ ส านั กข่าว องค์กร) 
ผู้เขียน วันที่เผยแพร่ข้อมูล การอ้างอิง เมื่อได้ข้อมูลที่ต้องการจากเว็บไซต์ต่าง ๆ จะต้อง น าเนื้อหามา
พิจารณา เปรียบเทียบ แล้วเลือก ข้อมูลที่มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน  การท ารายงานหรือการ
น าเสนอข้อมูลจะต้อง น าข้อมูลมาเรียบเรียง สรุป เป็นภาษาของตนเอง ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
และวิธีการน าเสนอ (บูรณาการกับวิชาภาษาไทย) การรวบรวมข้อมูล ท าได้โดยก าหนดหัวข้อ โดยใช้
ซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย เพื่อแก้ปัญหาที่ต้องการ เตรียมอุปกรณ์ในการจดบันทึกในชีวิตประจ าวัน 
การประมวลผลอย่างง่าย เช่น เปรียบเทียบ จัดกลุ่ม เรียงล าดับ การหาผลรวม วิเคราะห์ผล 
และสร้างทางเลือกที่เป็นไปได้ ประเมินทางเลือก (เปรียบเทียบ ตัดสิน) การน าเสนอข้อมูลท าได้หลาย
ลักษณะตามความ เหมาะสม เช่น การบอกเล่า เอกสารรายงาน โปสเตอร์ โปรแกรมน าเสนอ 
การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน เช่น การส ารวจเมนูอาหารกลางวันโดยใช้ ซอฟต์แวร์
สร้างแบบสอบถามและเก็บข้อมูล ใช้ ซอฟต์แวร์ตารางท างานเพื่อประมวลผลข้อมูล รวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการและ สร้างรายการอาหารส าหรับ ๕ วัน ใช้ซอฟต์แวร์ น าเสนอผลการ
ส ารวจรายการอาหารที่เป็น ทางเลือกและข้อมูลด้านโภชนาการ 
 
รหัส 
 ว4.2 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 ป.4/4, ป.4/5 
 
 
 
 



๒๕ 

 

แหล่งข้อมูลมาตรฐานตัวชีว้ัดอ้างอิงจากสถาบันสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสุนันทา สร้อยสวัสด์ิ โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 1 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา  ว ๑5๑๐๑ เทคโนโลยี                     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5                                                  เวลาเรียน 40 ชั่วโมง
  

 การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการน ากฎเกณฑ์ หรือ การท างาน การคาดการณ์ผลลัพธ์  
สถานะเริ่มต้นของการท างานที่แตกต่างกันจะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน การจัดล าดับการท างานบ้าน 
ในช่วงวันหยุด จัดวางของในครัว  การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการตรวจสอบเงื่อนไขที่
ครอบคลุมทุกกรณีเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องตรงตามความต้องการ  หากมีข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบ
การท างานทีละค าสั่ง เมื่อพบจุดที่ท าให้ผลลััพธ์ไม่ถูกต้องให้ท าการแก้ไขจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง 
 การฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดจากโปรแกรมของผู้อื่น จะช่วยพัฒนาทักษะการหาสาเหตุของปัญหาได้ดี
ยิ่งข้ึน  ตัวอย่างโปรแกรม เช่น โปรแกรมตรวจสอบเลขคู่ เลขคี่ โปรแกรมรับข้อมูลน้ าหนักหรือส่วนสูง
แล้วแสดงผลความสมส่วนของร่างกาย โปรแกรมสั่งให้ตัวละครท าตามเง่ือนไขที่ก าหนด  ก า ร ค้ น ห า
ข้อมูลในอินเทอร์เน็ต และการพิจารณาและท างานร่วมกัน ประเมินความน่าเชื่อถือผลการค้นหา ของ
ข้อมูล การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น อีเมล บล็อก โปรแกรมสนทนา  การเขียนจดหมาย 
สามารถบูรณาการกับวิชาภาษาไทย อันตรายจากการใช้งานและอาชญากรรม ทางอินเทอร์เน็ต  
มารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตที่ไม่เหมาะสม สามารถบูรณาการกับวิชาที่เกี่ยวข้อง 
การใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารและท างานร่วมกัน  การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
เปรียบเทียบความสอดคล้อง สมบูรณ์ของข้อมูลจากหลายแหล่ง แหล่งต้นตอของข้อมูล ผู้เขียน วันที่
เผยแพร่ข้อมูล ข้อมูลที่ดีต้องมีรายละเอียดครบทุกด้าน เช่น ข้อดีและข้อเสีย ประโยชน์และโทษ  
การรวบรวมข้อมูล ประมวลผล สร้างทางเลือก ประเมินผล จะท าให้ได้สารสนเทศเพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหาหรือการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ต 
ที่หลากหลายในการรวบรวม ประมวลผล สร้างทางเลือก ประเมินผล น าเสนอ จะช่วยให้ 
การแก้ปัญหาท าได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นย า มารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต 
ที่ไม่เหมาะสมสามารถบูรณาการกับวิชาที่เกี่ยวข้อง 

รหัส 

 ว 4/2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 , ป.5/4, ป.5/5 
 

 

 

 

 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 



๒๖ 

 

แหล่งข้อมูลมาตรฐานตัวชีว้ัดอ้างอิงจากสถาบันสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสุนันทา สร้อยสวัสด์ิ โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 1 

รหัสวิชา  ว ๑6๑๐๑ เทคโนโลยี                     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6                                                      เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 
 
  การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนจะช่วยให้แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการ
แก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจ าวัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการน ากฎเกณฑ์ 
หรือ เงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีมาใช้พิจารณา ในการ การพิจารณากระบวนการท างานที่มีการ
ท างานแบบวนซ้ าหรือเงื่อนไขเป็นวิธีการที่จะช่วยให้การออกแบบวิธีการแก้ปัญหาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ การออกแบบโปรแกรมสามารถท าได้โดยเขียน เป็นข้อความหรือผังงาน การออกแบบ
และเขียนโปรแกรมที่มีการใช้ตัวแปร การวนซ้ า การตรวจสอบเงื่อนไข หากมีข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบ
การท างานทีละ ค าสั่ง เมื่อพบจุดที่ท าให้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง ให้ท าการแก้ไขจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่
ถูกต้อง การฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดจากโปรแกรมของผู้อื่นจะช่วยพัฒนาทักษะการหาสาเหตุของ
ปัญหาได้ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างโปรแกรม เช่น โปรแกรมเกม โปรแกรม หาค่า ค.ร.น. เกมฝึกพิมพ์  
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น Scratch, logo  การค้นหาอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการ
ค้นหา ประสิทธิภาพข้อมูลที่ได้ตรงตามความต้องการในเวลาที่รวดเร็วจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
หลายแหล่งและข้อมูลมีความสอดคล้องกัน การใช้เทคนิคการค้นหาขั้นสูง เช่น การใช้ ตัวด าเนินการ 
การระบุรูปแบบของข้อมูล หรือชนิดของไฟล์ การจัดล าดับผลลัพธ์จากการค้นหาของโปรแกรมค้นหา 
การเรียบเรียง สรุปสาระส าคัญ อันตรายจากการใช้งานและอาชญากรรม ทางอินเทอร์เน็ต แนวทาง
ในการป้องกัน  
 
รหัส 
 ว4.2 ป.6/1 ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๒๗ 

 

แหล่งข้อมูลมาตรฐานตัวชีว้ัดอ้างอิงจากสถาบันสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสุนันทา สร้อยสวัสด์ิ โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 1 

ตารางวิเคราะห์มาตรฐาน และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฉบับปรับปรุง (2560) โรงเรียนวดัสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 1 
รายวิชา  ว 11101    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วิชาเทคโนโลยี ระดับช้ัน ประถมศึกษาปีที่  1 

จ านวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ความรู้ (K) ทักษะกระบวนการ (P) คุณลักษณะ (A) สมรรถนะ (C) 
ตัวชี้วัด ว. 4.2  เทคโนโลยี 
(วิทยาการค านวณ)  
 1. แกปญหาอยางงายโดยใชการ
ลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ 
  2. แสดงล าดับข้ันตอนการท างาน
หรือการแกปญหาอยางงายโดยใช
ภาพ สัญลกัษณ หรือขอความ 
  3. เขียนโปรแกรมอยางงายโดยใช
ซอฟตแวรหรือสื่อ   
4. ใชเทคโนโลยีในการสราง จัดเก็บ 
เรียกใชขอมูลตามวัตถุประสงค 
  5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง
ปลอดภัย ปฏิบัติตามขอตกลงในการ
ใชคอมพวิเตอรรวมกัน               
ดูแลรักษาอุปกรณเบ้ืองตน ใชงาน 
อยางเหมาะสม  
 

 
 
บอกวิธีการแก้ปัญหาอย่าง
ง่ายแบบเป็นขั้นตอน 
บอกวิธีการเขียนโปรแกรม
อย่างง่ายจากการใช้บัตรค าสั่ง
หรือการใช้ Scratch, 
Code.org ได้ 
บอกวิธีการสร้าง จัดเกบ็ 
เรียกใช้ข้อมูลได้ตาม
วัตถุประสงค์ 
บอกวิธีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภยั 

 
 
 สามารถการแก้ไขปัญหา 
สามารถเรียงล าดับแบบเป็น
ขั้นตอนและสลับไปมา 
สามารถเปรียบเทียบ 
 การลองผดิลองถูก 
 การเขียนค าสั่งอย่างงา่ย 

 
 
1.มีจิตสาธารณะต่อ
สิง่แวดล้อม 

 2. มีความสามัคคชี่วยเหลือ
การท างานกลุ่ม 

     3. มีวินัย 
     4. มุ่งมั่นในการท างาน 

 
 

 
 
- ความสามารถในการคดิ 
- ความสามารถในการสือ่สาร 
- ความสามารถในการแก้ปัญหา 
- ความสามารถในการใชท้ักษะ 
ชีวิต 
-ทักษะการใช้เทคโนโลย ี
 
 

  



๒๘ 

 

แหล่งข้อมูลมาตรฐานตัวชีว้ัดอ้างอิงจากสถาบันสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสุนันทา สร้อยสวัสด์ิ โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 1 

โครงสร้างรายวิชาเทคโนโลยี โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                                ระดับชั้น ป.1 

รหัสวิชา ว 11101                                                                เวลา 20 ชั่วโมง/ปี 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้ /
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 การเปรียบเทียบ ว. 4.2   
ป.1/1 แกปญหาอย
างงายโดยใชการลอง
ผิดลองถูก การ
เปรียบเทียบ 

เปรียบเทียบความเหมือน
และความแตกตา่งของสิ่ง
ต่างๆ 
ค้นหาสิ่งของจากภาพหรือ
สถานการณ์จริงอย่างเป็น
ระบบ 

2 3 

2 การเรียงล าดับ ว. 4.2   
ป.1/2 แสดงล าดับ
ขั้นตอนการท างานหรือ
การแก้ปัญหา อยา่ง
ง่ายโดยใช้ภาพ
สัญลักษณ์ 
หรือข้อความ 

เล่าเหตุการณ์หรือเรื่องราว
ได้อย่างถูกต้องตามล าดบั 

2 2 

3 การแก้ปัญหา ว. 4.2   
ป.1/2 แสดงล าดับ
ขั้นตอนการท างานหรือ
การแก้ปัญหา อยา่ง
ง่ายโดยใช้ภาพ
สัญลักษณ์หรือ
ข้อความ 

แก้ปัญหาโดยการลองผดิ
ลองถูก 
แก้ปัญหาโดยแสดงล าดับ
ขั้นตอนที่ชัดเจนและครบถ้วน
จากปัญหาที่มีเป้าหมาย
ต่อเน่ืองกันมากกวา่ 1 
เป้าหมาย 

2 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 

 

แหล่งข้อมูลมาตรฐานตัวชีว้ัดอ้างอิงจากสถาบันสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสุนันทา สร้อยสวัสด์ิ โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 1 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ /

ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

4 การเขียนโปรแกรม ว. 4.2   
ป.1/3 เขียนโปรแกรม
อย่างง่ายโดยใช้
ซอฟต์แวร ์
หรือสื่อ   
 

แก้ปัญหาโดยแสดงล าดับ
ขั้นตอนที่ชัดเจนและครบถ้วน 
เขียนโปรแกรมเบ้ืองต้น
เพื่อให้ตัวละครเคลื่อนที ่
แสดงล าดับข้ันตอนในการ
แก้ปัญหาที่ชัดเจนและ
ครบถ้วนจากปัญหาที่มี
เง่ือนไข โดยใช้บัตรค าสั่ง 
Software Scratch, 
Code.org 

8 5 

5 การจัดการไฟล ์  
 

ว. 4. 2 
ป.1/4 ใช้เทคโนโลยีใน
การสร้างจดัเก็บ
เรียกใช้ข้อมูล ตาม
วัตถุประสงค์  
 

การใช้งานอุปกรณ์
เทคโนโลยีเบื้องต้นเช่น 
การใช้ เมาส ์คีย์บอร์ด จอ
สัมผัส การเปิด-ปิดอุปกรณ์ 
เทคโนโลยี 
การใช้งานซอฟต์แวร์
เบ้ืองต้น เช่นการเข้าและ ออก
จากโปรแกรม การสร้าง
ไฟล์ การจดัเก็บ   
การเรียกใช้ไฟล์ท าได้ใน
โปรแกรม เช่น โปรแกรม 
ประมวลค า โปรแกรมกราฟิก 
โปรแกรมน าเสนอ 
การสรา้งและจัดเก็บไฟล์
อย่างเป็นระบบจะท าให้ 
เรียกใช ้ ค้นหาข้อมูลได้ง่าย
และรวดเร็ว 

3 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 

 

แหล่งข้อมูลมาตรฐานตัวชีว้ัดอ้างอิงจากสถาบันสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสุนันทา สร้อยสวัสด์ิ โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 1 

 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้ /
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

6 การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่าง
ปลอดภัยและการดูแล
รักษาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร ์

ว. 4.2   
ป.1/5 ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่าง
ปลอดภัยปฏิบัติ ตาม
ข้อตกลงในการใช้
คอมพิวเตอร์ร่วมกัน
ดูแล รักษาอุปกรณ์
เบ้ืองต้นใช้งานอย่าง
เหมาะสม 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างปลอดภัย 
เช่นรู้จักข้อมูลส่วนตัว
อันตรายจากการเผยแพร่ 
ข้อมูลส่วนตัวและไม่บอก
ข้อมูลส่วนตัวกับ บุคคลอื่น
ยกเว้นผู้ปกครองหรือครแูจ้ง
ผู้เกี่ยวข้อง เมื่อต้องการความ
ช่วยเหลือเกี่ยวกับการใชง้าน 
ข้อปฏิบัติในการใช้งานและ
การดูแลรักษาอุปกรณ์เชน่ไม่
ขีดเขียนบนอุปกรณ์ ท า
ความสะอาด   
ใช้อุปกรณ์อยา่งถูกวิธกีารใช้
งานอย่างเหมาะสมเช่นจัดท่า
นั่งให้ถูกต้องการพักสายตา
เมื่อใช้อุปกรณ์เป็นเวลานาน 
ระมัดระวังอุบัติเหตุจากการ
ใช้งาน 

3 5 

 20 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การวัดผลประเมินผลแบ่งออกเป็นวัดผลด้านความรู้ ความเข้าใจ  



๓๑ 

 

แหล่งข้อมูลมาตรฐานตัวชีว้ัดอ้างอิงจากสถาบันสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสุนันทา สร้อยสวัสด์ิ โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 1 

ทักษะกระบวนการและพฤติกรรม 
 
วัดผลประเมินผล  
       1) วิธีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู ้
 - การตอบค าถามในใบงาน 
          - การสังเกต 
       2) วิธีการ เครื่องมอื เกณฑ ์
    2.1) เครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมินด้านความรู้ 
  ตรวจให้คะแนนจากการตอบค าถามในใบงาน แลว้ใช้เกณฑ์ในการให้คะแนนดังนี้ 
  มากกวา่ 80 % ได้ 3 คะแนน 
  50 % - 75 % ได้ 2 คะแนน 
  ต่ ากว่า 50 %   ได ้1 คะแนน 
      2.2) เครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมินทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
  -สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  โดยใช้แบบประเทินทักษะทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมเีกณฑ์ในการวัดผลดังนี้ 
  - มากกวา่ 80 % ได้ 3 คะแนน 
  - 50%-79 %     ได้ 2 คะแนน 
      - ต่ ากวา่ 50 % ได้ 1  คะแนน 
   2.3) เครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมินด้านคณุธรรม 
สังเกตคุณลักษณะดา้นคุณธรรมโดยใช้แบบประเมินด้านคุณธรรม 
                     - มากกว่า 80 % ได้ 3 คะแนน 
  - 50%-79 %     ได้ 2 คะแนน 
      - ต่ ากวา่ 50 % ได้ 1  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๓๒ 

 

แหล่งข้อมูลมาตรฐานตัวชีว้ัดอ้างอิงจากสถาบันสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสุนันทา สร้อยสวัสด์ิ โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 1 

ตารางวิเคราะห์มาตรฐาน และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฉบับปรับปรุง (2560) โรงเรียนวดัสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 1 
รายวิชา  ว 12101    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วิชาเทคโนโลยี ระดับช้ัน ประถมศึกษาปีที่  2 

จ านวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ความรู้ (K) ทักษะกระบวนการ (P) คุณลักษณะ (A) สมรรถนะ (C) 
ตัวชี้วัด ว. 4.2  เทคโนโลยี 
(วิทยาการค านวณ)  
1. แสดงล าดับข้ันตอนการท างาน

หรือการแก้ปัญหาอย่างงา่ยโดย
ใช้ภาพ สัญลักษณ ์หรือ
ข้อความ 

2. เขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้
ซอฟต์แวร์หรือสื่อและตรวจหา
ข้อผิดพลาดของโปรแกรม 

3.ใช้เทคโนโลยีในการสรา้งจัด
หมวดหมู่ ค้นหา จดัเก็บ เรียกใช้
ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ 
4.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการ
ใช้คอมพวิเตอรร์่วมกันใชง้านอย่าง
เหมาะสม 

 
บอกหรือเขียนอธิบาย
ขั้นตอนการท างานในการ
แก้ปัญหาอย่างง่ายแบบเป็น
ขั้นเป็นตอน 
บอกหรือเขียนอธิบายการใช้
บัตรค าสั่งง่าย ๆ ได ้
อธิบายข้อผิดพลาดของ
โปรแกรมอย่างง่ายได ้
บอกวิธีการใช้เทคโนโลยีใน
การสร้างจดัหมวดหมู่ คน้หา 
จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูล 
บอกหรือเขียนอธิบายข้อ
ปฏิบัติการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภยั 

 
 การแสดงล าดับข้ันตอนการ
ท างาน 
 การแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้
ภาพ สัญลกัษณ์หรือข้อความ 
 ใช้เทคโนโลยีในการคน้หา
จัดเก็บเรียกใช้ตามวัตถุประสงค์ 
 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย 
 

 
1.มีจิตสาธารณะต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 2. มีความสามัคคชี่วยเหลือ
การท างานกลุ่ม 

     3. มีวินัย 
     4. มุ่งมั่นในการท างาน 

 
 

 
- ความสามารถในการคดิ 
- ความสามารถในการสือ่สาร 
- ความสามารถในการแก้ปัญหา 
- ความสามารถในการใชท้ักษะ 
ชีวิต 
-ทักษะการใช้เทคโนโลย ี
 
 

  



๓๓ 

 

แหล่งข้อมูลมาตรฐานตัวชีว้ัดอ้างอิงจากสถาบันสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสุนันทา สร้อยสวัสด์ิ โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 1 

โครงสร้างรายวิชาเทคโนโลยี โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                               ระดับชั้น ป.2      

  รหัสวิชา ว 12101                                                                 เวลา 20 ชั่วโมง/ป ี
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ /

ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 
การแสดงขั้นตอนการ

แก้ปัญหา การ
เปรียบเทียบ 

ว 4.2 ป.2/1 แสดง
ล าดับข้ันตอนการ
ท างานหรือการ

แก้ปัญหาอย่างง่ายโดย
ใช้ภาพ สัญลักษณ ์

หรือข้อความ 

 การแสดงข้ันตอนการ
แก้ปัญหาท าได้โดยการเขียน
บอกเล่า วาดภาพ หรือใช้
สัญลักษณ์ การเปรียบเทียบ 

 

1 3 

2 
การแก้ปัญหาอย่างง่าย 

การลองผิดลองถูก 

ปัญหาอย่างง่าย เช่น เกมตัว
ต่อภาพ การแต่งตัวมา
โรงเรียน 

1 2 

3 
เขียนโปรแกรมค าสั่งให้
ตัวละครท างานตามที่

ต้องการ 
ว 4.2 ป.2/2 เขียน
โปรแกรมอย่างง่ายโดย
ใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ
และตรวจหา
ข้อผิดพลาดของ
โปรแกรม 

การใช้บัตรค าสั่งใหต้ัวละคร
เดินไปยังจุดที่ต้องการ   

2 5 

4 
เขียนโปรแกรมด้วย
ซอฟต์แวร ์

นักเรียนเขียนโปรแกรมโดย
เว็บไซต์ 
Code.org 
 

4 3 

5 
ตรวจสอบข้อผิดพลาด
ของชุดค าสั่ง 

การตรวจหาข้อผิดพลาด
ของโปรแกรมหากโปรแกรมมี
ข้อผิดพลาดให้แก้ไขและบอก
ข้อผิดพลาด 
 

2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๔ 

 

แหล่งข้อมูลมาตรฐานตัวชีว้ัดอ้างอิงจากสถาบันสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสุนันทา สร้อยสวัสด์ิ โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 1 

โครงสร้างรายวิชาเทคโนโลยี โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 1 
สาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                               ระดับชั้น ป.2      

  รหัสวิชา ว 12101                                                                เวลา 20 ชั่วโมง/ป ี
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้ /
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

7 
การสร้างกล่องเก็บ

ชิ้นงาน 
ว 4.2 ป.2/3 ใช้
เทคโนโลยีในการสร้าง
จัดหมวดหมู่ ค้นหา 
จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูล
ตามวตัถุประสงค์ 

การสรา้งกล่องเก็บชิ้นงาน 2 2 

8 
การสร้างภาพกราฟิก

และจัดเก็บข้อมูล 
  

 การใช้งานซอฟต์แวร์
เบ้ืองต้น เช่น การเข้าและ
ออกจากโปรแกรม การสร้าง
ไฟล์ การจดัเก็บ การเรียกใช้
ไฟล์ การแก้ไขตกแต่งเอกสาร 
ท าได้ในโปรแกรม เช่น
โปรแกรมประมวลค า 
โปรแกรมกราฟิก โปรแกรม
น าเสนอ 

3 2 

9 
สร้างการ์ดง่าย ๆด้วย

โปรแกรมประมวลผลค า 
 

2 2 

10 ข้อมูลส าคัญ 

ว 4.2 ป.2/4 ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างปลอดภัย ปฏิบัติ
ตามข้อตกลงในการใช้
คอมพิวเตอร์ร่วมกันใช้
งานอย่างเหมาะสม 

 การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภยั 
เช่นรู้จักข้อมูลส่วนตัว 
อันตรายจากการเผยแพร่
ข้อมูลส่วนตัวและไม่บอก
ข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลอื่น
ยกเว้นผู้ปกครองหรือครแูจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องเมื่อต้องการความ
ช่วยเหลือเกี่ยวกับการใชง้าน 
 การใช้งานอย่างเหมาะสม 
เช่น จัดท่านั่งให้ถูกต้อง การ
พักสายตาเมื่อใช้อุปกรณเ์ป็น
เวลานาน ระมดัระวังอุบตัิเหตุ
การใช้งาน 

1 2 

11 
การดูแลเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

 ข้อปฏิบัติในการใช้งานและ
การดูแลรักษาอุปกรณ์ เช่นไม่
ขีดเขียนบนอุปกรณ์ ท าความ
สะอาด ใช้อุปกรณ์อยา่งถูกวิธ ี
 

1 2 

 20 25 
  



๓๕ 

 

แหล่งข้อมูลมาตรฐานตัวชีว้ัดอ้างอิงจากสถาบันสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสุนันทา สร้อยสวัสด์ิ โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 1 

เกณฑ์การวัดผลประเมินผลแบ่งออกเป็นวัดผลด้านความรู้ ความเข้าใจ  
ทักษะกระบวนการและพฤติกรรม 

 
วัดผลประเมินผล  
       1) วิธีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู ้
 - การตอบค าถามในใบงาน 
          - การสังเกต 
       2) วิธีการ เครื่องมอื เกณฑ ์
    2.1) เครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมินด้านความรู้ 
  ตรวจให้คะแนนจากการตอบค าถามในใบงาน แลว้ใช้เกณฑ์ในการให้คะแนนดังนี้ 
  มากกวา่ 80 % ได้ 3 คะแนน 
  50 % - 75 % ได้ 2 คะแนน 
  ต่ ากว่า 50 %   ได ้1 คะแนน 
      2.2) เครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมินทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
 
  -สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ โดยใช้แบบประเทินทักษะทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ซึ่งมีเกณฑ์ในการวัดผลดังนี้ 
  - มากกวา่ 80 % ได้ 3 คะแนน 
  - 50%-79 %     ได้ 2 คะแนน 
      - ต่ ากวา่ 50 % ได้ 1  คะแนน 
   2.3) เครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมินด้านคณุธรรม 
สังเกตคุณลักษณะดา้นคุณธรรมโดยใช้แบบประเมินด้านคุณธรรม 
                     - มากกว่า 80 % ได้ 3 คะแนน 
  - 50%-79 %     ได้ 2 คะแนน 
      - ต่ ากวา่ 50 % ได้ 1  คะแนน 
 
 
 
 

  



๓๖ 

 

แหล่งข้อมูลมาตรฐานตัวชีว้ัดอ้างอิงจากสถาบันสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสุนันทา สร้อยสวัสด์ิ โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 1 

ตารางวิเคราะห์มาตรฐาน และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฉบับปรับปรุง (2560) โรงเรียนวดัสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 1 
รายวิชา  ว 13101    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วิชาเทคโนโลยี ระดับช้ัน ประถมศึกษาปีที่  3 

จ านวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ความรู้ (K) ทักษะกระบวนการ (P) คุณลักษณะ (A) สมรรถนะ (C) 
ตัวชี้วัด ว. 4.2  เทคโนโลยี 
(วิทยาการค านวณ)  
๑. แสดงอัลกอริทึมในการท างาน
หรือการแก้ปัญหาอย่างงา่ยโดยใช้
ภาพ สัญลกัษณ์ หรือข้อความ 
2.เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้
ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และ 
ตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม 
๓. ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ 
4.รวบรวม ประมวลผล และน าเสนอ
ข้อมูล โดยใช้ซอฟต์แวรต์าม
วัตถุประสงค์ 
 
 

 
 
เขียนอธิบายการแก้ปัญหา
ได้อย่างเป็นข้ันตอนตาม
เง่ือนไขสถานการณ์ที่
ก าหนดให้หรือตามเหตุการณ์
ปัจจุบัน 
อธิบายการเขียนโปรแกรม
ได้อย่างเป็นข้ันเป็นตอน 
อธิบายการค้นหาความรู้จาก
อินเทอร์เน็ตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
อธิบายวธิีการรวบรวมข้อมูล
และประมวลผลเป็น
สารสนเทศได ้

 
 
สามารถแสดงอัลกอรทิมึในการ
ท างานและแก้ปัญญาอย่างง่าย
โดยใช้ภาพ สัญลกัษณ์ ขอ้ความ
ได้ 
สามารถเขียนโปรแกรมอย่าง
ง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อและ 
ตรวจหาข้อผิดพลาดของ
โปรแกรมได ้
สามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการ
ค้นหาความรู้ได ้
 สามารถรวบรวม ประมวลผล
และน าเสนอข้อมูล โดยใช้
ซอฟต์แวรต์ามวตัถุประสงค์ 

 
 
1.มีจิตสาธารณะต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 2. มีความสามัคคชี่วยเหลือ
การท างานกลุ่ม 

     3. มีวินัย 
     4. มุ่งมั่นในการท างาน 

 
 

 
 
- ความสามารถในการคดิ 
- ความสามารถในการสือ่สาร 
- ความสามารถในการแก้ปัญหา 
- ความสามารถในการใชท้ักษะ 
ชีวิต 
-ทักษะการใช้เทคโนโลย ี
 
 

 

 

 



๓๗ 

 

แหล่งข้อมูลมาตรฐานตัวชีว้ัดอ้างอิงจากสถาบันสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสุนันทา สร้อยสวัสด์ิ โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 1 

ตารางวิเคราะห์มาตรฐาน และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฉบับปรับปรุง (2560) โรงเรียนวดัสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 1  
รายวิชา  ว 15101    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สาระการเรยีนรู้เทคโนโลยี  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่  3 

จ านวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
 
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ความรู้ (K) ทักษะกระบวนการ (P) คุณลักษณะ (A) สมรรถนะ (C) 
5.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย ปฏิบัติ ตามข้อตกลงในการ
ใช้อินเทอร์เน็ต 

อธิบายการใช้สารสนเทศ
อย่างปลอดภัยได ้

สามารถปฏิบัติตามโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอยา่ง
ปลอดภัย ปฏิบัติ ตามข้อตกลงใน
การใช้อินเทอร์เน็ตร่วมกนั 

1.มีจิตสาธารณะต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 2. มีความสามัคคชี่วยเหลือ
การท างานกลุ่ม 

     3. มีวินัย 
     4. มุ่งมั่นในการท างาน 

 
 

- ความสามารถในการคดิ 
- ความสามารถในการสือ่สาร 
- ความสามารถในการแก้ปัญหา 
- ความสามารถในการใชท้ักษะ 
ชีวิต 
-ทักษะการใช้เทคโนโลย ี
 
 

  

  



๓๘ 

 

แหล่งข้อมูลมาตรฐานตัวชีว้ัดอ้างอิงจากสถาบันสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสุนันทา สร้อยสวัสด์ิ โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 1 

โครงสร้างรายวิชาเทคโนโลยี โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                     ระดับชั้น ป.3     

  รหัสวิชา ว 13101                                                                          เวลา 20 ชั่วโมง/ป ี
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้ /
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 
การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ 
ในการแก้ปัญหาอย่างงา่ย 

ว 4.2 ป.3/1 
แสดงอัลกอริทึมในการ
ท างานหรือการ
แก้ปัญหาอย่างง่ายโดย
ใช้ภาพ สัญลักษณ์หรือ
ข้อความ 

อัลกอริทึมเป็นข้ันตอนที่ใช้ใน
การแก้ปัญหา 

4 5 

2 
การเขียนโปรแกรม 
บัตรค าสั่งและ 
Scratch หรือ Code.org 

ว 4.2 ป.3/2  
เขียนโปรแกรมอย่าง
ง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์
หรือสื่อ และตรวจหา
ข้อผิดพลาดของ
โปรแกรม 

การเขียนโปรแกรมเป็นการ
สร้างล าดับของค าสั่งให้
คอมพิวเตอร์ท างาน 
การตรวจหาข้อผิดพลาด 
ท าได้โดยตรวจสอบค าสั่งที่
แจ้งข้อผิดพลาดหรือหาก
ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่
ต้องการให้ตรวจสอบการ
ท างานทีละค าสั่ง 
ใช้โปรแกรม Scratch และ
เว็บไซต์ Code.org เพื่อฝึก
เขียนโปรแกรมในเบื้องต้น 

16 5 

3 
ค้นหาความรูจ้าก
แหล่งข้อมูล Internet 

ว 4.2 ป.3/3  
ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหา
ความรู ้

Internet เป็นเครือข่าย
ขนาดใหญ่ช่วยให้การ
ติดต่อสือ่สารท าได้สะดวก
และรวดเร็วและเป็น
แหล่งข้อมูลความรู้ที่ช่วยใน
การเรียนรู้และด าเนินชีวติ 
เว็บเบราเซอร์เป็นโปรแกรม
ส าหรับอ่านเอกสารบนเวบ็
เพจ 
การสืบค้นข้อมูลบน
อินเทอร์เน็ต ท าได้โดยใช้
เว็บไซต์ส าหรับสืบค้นและ
ต้องก าหนดค าค้นที่เหมาะสม 
จึงจะได้ข้อมูลตามต้องการ 

4 5 

 



๓๙ 

 

แหล่งข้อมูลมาตรฐานตัวชีว้ัดอ้างอิงจากสถาบันสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสุนันทา สร้อยสวัสด์ิ โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 1 

โครงสร้างรายวิชาเทคโนโลยี โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                        ระดับชั้น ป.3     

  รหัสวิชา ว 13101                                                                        เวลา 20 ชั่วโมง/ป ี
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้ /
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

4 ข้อมูลและสารสนเทศ 

ว 4.2 ป.3/4 
รวบรวม ประมวลผล
และน าเสนอข้อมูลโดย
ใช้ซอฟต์แวร์ตาม
วัตถุประสงค์ 

การรวบรวมข้อมูลโดย
วิธีการจดบันทึก 
การประมวลผลอยา่งง่ายจัด
กลุ่มและเรียงล าดับ 
การน าเสนอข้อมูลด้วยวิธีที่
เหมาะสมโดยใช้ซอฟต์แวร์
น าเสนอ หรือการน าเสนอด้วย
ภาพ ป้ายประกาศ หรือการด์
ที่สวยงาม 

4 5 

5 
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่าง

ปลอดภัย 

ว 4.2 ป.3/4 
ใช้สารสนเทศอยา่ง

ปลอดภัย ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงในการใช้

อินเทอร์เน็ต 

การปกป้องข้อมูล ส่วนตัว 
การปฏิบัติตัวในการใช้
อินเทอร์เน็ตหรือในการใช้ 
Social media 
ข้อดีและข้อเสียในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4 5 

 20 25 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 

 

แหล่งข้อมูลมาตรฐานตัวชีว้ัดอ้างอิงจากสถาบันสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสุนันทา สร้อยสวัสด์ิ โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 1 

เกณฑ์การวัดผลประเมินผลแบ่งออกเป็นวัดผลด้านความรู้ ความเข้าใจ 
ทักษะกระบวนการและพฤติกรรม 

 
วัดผลประเมินผล  
       1) วิธีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู ้
 - การตอบค าถามในใบงาน 
          - การสังเกต 
       2) วิธีการ เครื่องมอื เกณฑ ์
    2.1) เครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมินด้านความรู้ 
  ตรวจให้คะแนนจากการตอบค าถามในใบงาน แลว้ใช้เกณฑ์ในการให้คะแนนดังนี้ 
  มากกวา่ 80 % ได้ 3 คะแนน 
  50 % - 75 % ได้ 2 คะแนน 
  ต่ ากว่า 50 %   ได ้1 คะแนน 
      2.2) เครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมินทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  -สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  โดยใช้แบบประเทินทักษะทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมเีกณฑ์ในการวัดผลดังนี้ 
  - มากกวา่ 80 % ได้ 3 คะแนน 
  - 50%-79 %     ได้ 2 คะแนน 
      - ต่ ากวา่ 50 % ได้ 1  คะแนน 
   2.3) เครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมินด้านคณุธรรม 
สังเกตคุณลักษณะดา้นคุณธรรมโดยใช้แบบประเมินด้านคุณธรรม 
                     - มากกว่า 80 % ได้ 3 คะแนน 
  - 50%-79 %     ได้ 2 คะแนน 
      - ต่ ากวา่ 50 % ได้ 1  คะแนน 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 

 

แหล่งข้อมูลมาตรฐานตัวชีว้ัดอ้างอิงจากสถาบันสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสุนันทา สร้อยสวัสด์ิ โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 1 

ตารางวิเคราะห์มาตรฐาน และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฉบับปรับปรุง (2560) โรงเรียนวดัสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 1 
รายวิชา  ว 14101     กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วิชาเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4 

จ านวน 40 ชั่วโมง 1 หน่วยกิต 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ความรู้ (K) ทักษะกระบวนการ (P) คุณลักษณะ (A) สมรรถนะ (C) 

ว. 4.2  เทคโนโลยี (วิทยาการ
ค านวณ) 
1. ใชเหตุผลเชิงตรรกะในการแก
ปัญหาการอธิบายการท างานการคาด
การณผลลัพธ จากปญหาอยางงาย   
2. ออกแบบ และเขียนโปรแกรม 
อยางงาย โดยใชซอฟตแวรหรือสื่อ 
และตรวจหาขอผิดพลาดและแกไข  
3. ใชอินเทอรเน็ตคนหาความรู และ
ประเมินความนาเชื่อถือของขอมูล  
4. รวบรวม ประเมิน  น าเสนอขอมูล
และสารสนเทศ โดยใชซอฟตแวรที่
หลากหลาย เพื่อแกปญหาใน
ชีวิตประจ าวัน  
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง
ปลอดภัย เขาใจสิทธิและหนาที่ของ
ตน เคารพในสิทธิของผอูื่น       แจ
งผูเกี่ยวของเมื่อพบขอมูลหรือบุคคล
ที่ไมเหมาะสม 

 
 
อธิบายวธิีการแก้ปัญหาโดย
ใช้เหตุผลเชิงตรรกะ 
อธิบายวธิีการเขียน
โปรแกรม 
และหาข้อผิดพลาด 
อธิบายวธิีการค้นหาข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
อธิบายวธิีการรวบรวมข้อมูล
และประมวลผลโดยใช้
โปรแกรมประยุกต ์
อธิบายวธิีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภยั 
และเข้าใจสิทธิของตนเองและ
ผู้อื่นอย่างไร 

 
 
 ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการ
แก้ปัญหา 
ออกแบบและเขียนโปรแกรม
โดยใช้ Software 
ใช้อินเทอร์เน็ตหาความรู้และ
ประเมินความน่าเชื่อถอื 
 รวบรวม ประเมิน น าเสนอ
ข้อมูลและสารสนเทศ โดยใช้
ซอฟต์แวร์ที่หลากหลายเพื่อ
แก้ปัญหา 
การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย 
เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน 

 
 
1.มีจิตสาธารณะต่อ
สิ่งแวดล้อม 
2. มีความสามัคคชี่วยเหลือ
การท างานกลุ่ม 
 3. มีวินัย 
 4. มุ่งมั่นในการท างาน 

 
 

 
 
- ความสามารถในการคดิ 
- ความสามารถในการสือ่สาร 
- ความสามารถในการแก้ปัญหา 
- ความสามารถในการใชท้ักษะ 
ชีวิต 
-ทักษะการใช้เทคโนโลย ี
 
 

  



๔๒ 

 

แหล่งข้อมูลมาตรฐานตัวชีว้ัดอ้างอิงจากสถาบันสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสุนันทา สร้อยสวัสด์ิ โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 1 

โครงสร้างรายวิชาเทคโนโลยี โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                              ระดับชั้น ป.4 
รหัสวิชา ว 14101                                                                             เวลา 40 ชั่วโมง/ปี 

 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้ /
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 การแก้ปัญหาอย่างง่าย
โดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ 

ว 4.2 
ป.4/1 ใช้เหตุผลเชิง
ตรรกะในการแก้ปัญหา 
การอธิบาย การท างาน
การคาดการณ์ผลลัพธ์
จากปัญหา อยา่งง่าย 

รู้จักความหมายของ
อัลกอริทึม ยกตวัอย่าง
อัลกอริทึมทีใ่ช้แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน ใช้เหตุผลเชิง
ตรรกะในการแก้ปัญหา 
• การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็น
การน ากฎเกณฑ ์หรือเงื่อนไข
ที่ครอบคลุมทุกกรณีมาใช้
พิจารณา ในการแก้ปัญหา 
การอธิบายการท างาน หรือ 
การคาดการณ์ผลลัพธ์ 
• สถานะเริ่มต้นของการ
ท างานที่แตกต่างกันจะให้ 
ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน 

2 3 

2 ออกแบบการเขียน
โปรแกรมอย่างงา่ย 

ว 4.2  
ป.4/2 ออกแบบและ
เขียนโปรแกรมอย่าง
ง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์
หรือสื่อและตรวจหา
ข้อผิดพลาด 

เขียนออกแบบโปรแกรมแบบ
เป็นขั้นตอน เขียนรหัสล าลอง
และเขียนผังงาน 
(Flowchart) 

2 2 

3 โปรแกรม Scratch  ว 4.2  
ป.4/2ออกแบบและ
เขียนโปรแกรมอย่าง
ง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์
หรือสื่อและตรวจหา
ข้อผิดพลาด 

เขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วย
โปรแกรม Scratch 
ตรวจหาข้อผิดพลาดโดย
ตรวจสอบการท างานทีละ
ค าสั่ง 

16 5 

 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 

 

แหล่งข้อมูลมาตรฐานตัวชีว้ัดอ้างอิงจากสถาบันสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสุนันทา สร้อยสวัสด์ิ โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 1 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ /

ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

4 การสืบค้นข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลที่น่าเช่ือถือ 
 

ว 4.2  
ป.4/3 ใช้อินเทอร์เน็ต
ค้นหาความรู ้ และ
ประเมิน 
ความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูล 

การสืบค้นข้อมูลด้วยค าคน้ที่
กระชับ ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ที่
มีความสัมพันธ์กัน  

2 3 

5 ความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูล 

ว 4.2  
ป.4/3 ใช้อินเทอร์เน็ต
ค้นหาความรู ้ และ
ประเมินความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล 

• เมื่อได้ข้อมูลที่ต้องการจาก
เว็บไซต์ต่าง ๆ จะต้อง น า
เน้ือหามาพิจารณา 
เปรียบเทียบ แล้วเลือก ข้อมูล
ที่มีความสอดคล้องและ
สัมพันธ์กัน 
 • การท ารายงานหรอืการ
น าเสนอข้อมูลจะต้อง น า
ข้อมูลมาเรียบเรียง สรุป เป็น
ภาษาของตนเอง ที่เหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมายและวิธีการ
น าเสนอ  

3 2 

6 ซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหา
ในชีวิตประจ าวัน 

ว 4.2  
ป.4/4 รวบรวม
ประเมินน าเสนอขอ้มลู
และสารสนเทศโดยใช้
ซอฟต์แวร์ที่
หลากหลายเพื่อ
แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน 

การรวบรวมข้อมูล ท า
ได้โดยก าหนดหัวข้อที่ต้องการ 
เตรียมอุปกรณ์ในการจด
บันทึก 
การประมวลผลอยา่งง่าย
เช่นเปรียบเทียบ จัดกลุ่ม 
เรียงล าดับ การหาผลรวม.
วิเคราะห์ผลและสร้าง
ทางเลือกที่เป็นไปได้ประเมิน
ทางเลือก(เปรียบเทียบ 
ตัดสิน) โดยใช้โปรแกรม
ประมวลผล 
การน าเสนอข้อมูลท าได้
หลายลักษณะตามความ 
เหมาะสมเช่นการบอกเล่า 
เอกสารรายงานโปสเตอร์
โปรแกรมน าเสนอ  

10 5 

 
 



๔๔ 

 

แหล่งข้อมูลมาตรฐานตัวชีว้ัดอ้างอิงจากสถาบันสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสุนันทา สร้อยสวัสด์ิ โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 1 

 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ /

ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

8 การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย 

ว. 4.2  เทคโนโลย ี
(วิทยาการค านวณ)   
ป.4/5.ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย เข้าใจ สิทธิ
และหน้าที่ของตน
เคารพในสิทธิของผู้อื่น
แจ้งผู้เกี่ยวขอ้งเมื่อพบ
ข้อมูลหรือบุคคลที่ 
ไม่เหมาะสม 

• การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างปลอดภัย เข้าใจ สิทธิ
และหน้าที่ของตน เคารพใน
สิทธิของผู้อื่น เช่น ไม่สร้าง
ข้อความเท็จและส่งให้ผู้อื่น 
ไม่สร้าง ความเดือดร้อนต่อ
ผู้อื่นโดยการส่งสแปม 
ข้อความลูกโซ่ส่งต่อโพสต์ที่มี
ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น ส่งค า
เชิญเล่นเกม ไม่เข้าถึงข้อมูล
ส่วนตัวหรือ การบ้านของ
บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต 
ไม่ใช้ เครื่องคอมพิวเตอร/์ชื่อ
บัญชีของผู้อื่น 
 • การสื่อสารอย่างมีมารยาท
และรู้กาลเทศะ 
 • การปกป้องข้อมูลส่วนตัว 
เช่น การออกจากระบบ เมื่อ
เลิกใช้งาน ไม่บอกรหัสผา่น 
ไม่บอกเลข ประจ าตวั
ประชาชน 

5 5 

 40 25 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 

 

แหล่งข้อมูลมาตรฐานตัวชีว้ัดอ้างอิงจากสถาบันสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสุนันทา สร้อยสวัสด์ิ โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 1 

 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การวัดผลประเมินผลแบ่งออกเป็นวัดผลด้านความรู้ ความเข้าใจ 
ทักษะกระบวนการและพฤติกรรม 

 
วัดผลประเมินผล  
       1) วิธีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู ้
 - การตอบค าถามในใบงาน 
          - การสังเกต 
       2) วิธีการ เครื่องมอื เกณฑ ์
    2.1) เครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมินด้านความรู้ 
  ตรวจให้คะแนนจากการตอบค าถามในใบงาน แลว้ใช้เกณฑ์ในการให้คะแนนดังนี้ 
  มากกวา่ 80 % ได้ 3 คะแนน 
  50 % - 75 % ได้ 2 คะแนน 
  ต่ ากว่า 50 %   ได ้1 คะแนน 
      2.2) เครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมินทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  -สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  โดยใช้แบบประเทินทักษะทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมเีกณฑ์ในการวัดผลดังนี้ 
  - มากกวา่ 80 % ได้ 3 คะแนน 
  - 50%-79 %     ได้ 2 คะแนน 
      - ต่ ากวา่ 50 % ได้ 1  คะแนน 
   2.3) เครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมินด้านคณุธรรม 
สังเกตคุณลักษณะดา้นคุณธรรมโดยใช้แบบประเมินด้านคุณธรรม 
                     - มากกว่า 80 % ได้ 3 คะแนน 
  - 50%-79 %     ได้ 2 คะแนน 
      - ต่ ากวา่ 50 % ได้ 1  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
  



๔๖ 

 

แหล่งข้อมูลมาตรฐานตัวชีว้ัดอ้างอิงจากสถาบันสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสุนันทา สร้อยสวัสด์ิ โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 1 

ตารางวิเคราะห์มาตรฐาน และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฉบับปรับปรุง (2560) โรงเรียนวดัสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 1 
รายวิชา  ว 15101    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเทคโนโลยี ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่  5 

จ านวน 40 ชั่วโมง 1 หน่วยกิต 
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ความรู้ (K) ทักษะกระบวนการ (P) คุณลักษณะ (A) สมรรถนะ (C) 
ตัวชี้วัด ว. 4.2  เทคโนโลยี 
(วิทยาการค านวณ)  
1.ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการ 
แก้ปัญหา การอธิบาย การท างาน
การคาดการณ ์ผลลัพธ์จากปัญหา
อย่างง่าย 
2.ออกแบบและเขียนโปรแกรม ที่มี
การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ อย่างง่ายหา
ข้อผิดพลาด และแก้ไข 
3.ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล
ติดต่อสือ่สารและท างาน ร่วมกัน
ประเมินความ น่าเชื่อถือของข้อมูล 
4.รวบรวม ประเมิน น าเสนอ ข้อมูล
และสารสนเทศตามวัตถุประสงค์โดย
ใช้ ซอฟต์แวร์หรือบรกิารบน 
อินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย เพื่อ
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวนั 
 

 
 อธิบายการท างาน การคาด
การผลลพัธ์จากปัญหาอย่าง
ง่าย 
 อธิบายข้ันตอนวิธีการเขียน
โปรแกรมและวิธีการตรวจหา
ข้อผิดพลาด 
อธิบายการค้นหาข้อมลู
ข้อมูลที่น่าเชื่อถือโดยใช้
อินเทอร์เน็ต  
อธิบายวธิีการรวบรวมข้อมูล
ประเมิน น าเสนอในรูปแบบ
ของสารสนเทศได้โดยใช้
ซอฟต์แวร์ประยุกต ์
 

 การแสดงล าดับข้ันตอนการ
ท างาน 
 การใช้เหตุผลแก้ปัญหาอย่าง
ง่าย 
 อธิบายการท างานคาดการณ์
ผลลัพธ์จากปัญหาอย่างงา่ย 
 ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่
มีเหตุผลเชิงตรรกะ อยา่งง่าย 
 ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล
ติดต่อสือ่สารและท างานร่วมกัน 
 รวบรวม ประเมิน น าเสนอ
ข้อมูลและสารสนเทศตาม
วัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์
หรือบริการอินเทอร์เน็ตที่
หลากหลาย 
 

1.มีจิตสาธารณะต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 2. มีความสามัคคชี่วยเหลือ
การท างานกลุ่ม 

     3. มีวินัย 
     4. มุ่งมั่นในการท างาน 

 
 

- ความสามารถในการคดิ 
- ความสามารถในการสือ่สาร 
- ความสามารถในการแก้ปัญหา 
- ความสามารถในการใชท้ักษะ 
ชีวิต 
-ทักษะการใช้เทคโนโลย ี
 
 

 



๔๗ 

 

แหล่งข้อมูลมาตรฐานตัวชีว้ัดอ้างอิงจากสถาบันสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสุนันทา สร้อยสวัสด์ิ โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 1 

ตารางวิเคราะห์มาตรฐาน และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฉบับปรับปรุง (2560) โรงเรียนวดัสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 1 
รายวิชา  ว 15101    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเทคโนโลยี ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่  5 

จ านวน 40 ชั่วโมง 1 หน่วยกิต 
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ความรู้ (K) ทักษะกระบวนการ (P) คุณลักษณะ (A) สมรรถนะ (C) 
ตัวชี้วัด ว. 4.2  เทคโนโลยี 
(วิทยาการค านวณ)  
5.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่าง
ปลอดภัย มีมารยาท 
เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพ
ในสิทธิของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อ
พบข้อมูล หรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม 
 

 
อธิบายวธิีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภยั 
และมีมารยาท 

 
ใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับ
ชีวิตประจ าวันเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมไม่  
 เคารพในสิทธิของผู้อื่นแจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูล 
 

 
1.มีจิตสาธารณะต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 2. มีความสามัคคชี่วยเหลือ
การท างานกลุ่ม 

     3. มีวินัย 
     4. มุ่งมั่นในการท างาน 

 
 

 
- ความสามารถในการคดิ 
- ความสามารถในการสือ่สาร 
- ความสามารถในการแก้ปัญหา 
- ความสามารถในการใชท้ักษะ 
ชีวิต 
-ทักษะการใช้เทคโนโลย ี
 
 

 

 

  



๔๘ 

 

แหล่งข้อมูลมาตรฐานตัวชีว้ัดอ้างอิงจากสถาบันสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสุนันทา สร้อยสวัสด์ิ โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 1 

โครงสร้างรายวิชาเทคโนโลยี โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 1 
สาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                                 ระดับชั้น ป.5     

  รหัสวิชา ว 15101                                                                          เวลา 40 ชั่วโมง/ป ี
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้ /
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 
อธิบายการท างานแบบ 
อัลกอริทึมเพื่อแก้ปัญหา

อย่างง่าย .ว 4.2 ป.4/1 
.ใช้เหตุผลเชิงตรรกะใน
การแก้ปัญหา การ
อธิบาย การท างาน 
การคาดการณ ์ผลลัพธ์
จากปัญหาอย่างง่าย 

การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็น
การน ากฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่
ครอบคลุมทุกกรณีมาใช้
พิจารณาในการแก้ปัญหา 
การอธิบายการท างาน  
การคาดการณ์ผลลัพธ ์
สถานะเริ่มต้นของการท างาน
ที่แตกต่างกันจะให้ผลลัพธ์ที่ 
แตกต่างกัน  
 

5 3 

2 
ใช้เหตุผลเชิงตรรกะใน

การแก้ปัญหา 
5 2 

3 
การออกแบบโปรแกรม 

การเขียนผังงาน 

.ว 4.2 ป.4/2 
ออกแบบและเขียน
โปรแกรม ที่มีการใช้
เหตุผลเชิงตรรกะ 
อยาังงาัย
ตรวจหาขอ้ผดิพลาด 
และแก้ไข 

ออกแบบโปรแกรมโดยใช้ผัง
งาน (Flowchart) 
 

2 5 

4 
การเขียนโปรแกรมด้วย 

Scratch 

.ว 4.2 ป.4/2 
ออกแบบและเขียน
โปรแกรม ที่มีการใช้
เหตุผลเชิงตรรกะ 
อย่างง่ายตรวจหา
ข้อผิดพลาด และแก้ไข 

เขียนโปรแกรมที่มีการ
ตรวจสอบเงื่อนไข ที่
ครอบคลุมทุกกรณีเพื่อให้ได้
ผลลัพธ์ที่ถูกต้องตรงตาม 
ความต้องการ  
หากมีข้อผิดพลาดให้
ตรวจสอบการท างานทีละ
ค าสั่งเมื่อพบจุดที่ท าให้ผล
ลัพธ์ไม่ถูกต้อง ให้ท าการ
แก้ไขจนกว่า จะได้ผลลัพธ์ที่
ถูกต้อง การท างานวนซ้ า การ
ฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดจาก
โปรแกรมของผู้อื่นจะช่วย 
พัฒนาทักษะการหาสาเหตุ
ของปัญหาได้ดียิ่งขึ้น  
 

10 5 



๔๙ 

 

แหล่งข้อมูลมาตรฐานตัวชีว้ัดอ้างอิงจากสถาบันสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสุนันทา สร้อยสวัสด์ิ โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 1 

โครงสร้างรายวิชาเทคโนโลยี โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 1 
สาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                                ระดับชั้น ป.5     

  รหัสวิชา ว 15101                                                                        เวลา 40 ชั่วโมง/ป ี
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้ /
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

5 
การสืบค้นข้อมูลจาก

แหล่งข้อมูลที่น่าเช่ือถือ 

ว 4.2 ป.4/3 
ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหา
ข้อมูลติดต่อสื่อสาร
และท างาน รว่มกัน
ประเมินความ 
น่าเชื่อถือของข้อมูล 

การค้นหาข้อมลูใน
อินเทอร์เน็ตให้เกิด
ประสิทธิภาพและรวดเรว็ 
การพิจารณาผลการค้นหา
เปรียบเทียบข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
จากแหล่งต่าง ๆ  

 

4 3 

6 
การส่งจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ (Email) 

ว 4.2 ป.4/3 
ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหา
ข้อมูลติดต่อสื่อสาร
และท างาน รว่มกัน
ประเมินความ 
น่าเชื่อถือของข้อมูล 

การติดตอ่สื่อสารผ่าน
อินเทอร์เน็ตเช่นอีเมล์ บล็อก
โปรแกรมสนทนา การเขียน
จดหมาย 
 

4 2 

7 
ส ารวจข้อมูลรอบตัวเพือ่

การตัดสินใจ 

ว 4.2 ป.4/4 
รวบรวม ประเมิน 
น าเสนอ ข้อมูลและ
สารสนเทศตาม
วัตถุประสงค์โดยใช ้
ซอฟต์แวร์หรือบรกิาร
บน อินเทอร์เน็ตที่
หลากหลายเพื่อ
แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน 

การรวบรวมข้อมูล 
ประมวลผล สรา้งทางเลอืก 
ประเมินผลจะท าให้ได้
สารสนเทศเพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหาหรือการตดัสินใจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบรกิาร
ทางอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย
เป็นเครื่องมือในการแก้ปญัหา 

6 3 

8 สังคมดิจิตอล 

5.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อย่างปลอดภัยมีมารยาท 
เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของ
ตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น 
แจ้งผู้เก่ียวข้องเมื่อพบ
ข้อมูล หรือบุคคลท่ีไม่
เหมาะสม 

อันตรายจากการใช้งานและ
อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต 
มารยาทในการตดิต่อสื่อสาร
ผ่านอินเทอร์เน็ต (บูรณาการ 
กับวิชาที่เกี่ยวข้อง) 

4 2 

 40 25 
 
 



๕๐ 

 

แหล่งข้อมูลมาตรฐานตัวชีว้ัดอ้างอิงจากสถาบันสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสุนันทา สร้อยสวัสด์ิ โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 1 

เกณฑ์การวัดผลประเมินผลแบ่งออกเป็นวัดผลด้านความรู้ ความเข้าใจ 
ทักษะกระบวนการและพฤติกรรม 

 
วัดผลประเมินผล  
       1) วิธีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู ้
 - การตอบค าถามในใบงาน 
          - การสังเกต 
       2) วิธีการ เครื่องมอื เกณฑ ์
    2.1) เครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมินด้านความรู้ 
  ตรวจให้คะแนนจากการตอบค าถามในใบงาน แลว้ใช้เกณฑ์ในการให้คะแนนดังนี้ 
  มากกวา่ 80 % ได้ 3 คะแนน 
  50 % - 75 % ได้ 2 คะแนน 
  ต่ ากว่า 50 %   ได ้1 คะแนน 
      2.2) เครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมินทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  -สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  โดยใช้แบบประเทินทักษะทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมเีกณฑ์ในการวัดผลดังนี้ 
  - มากกวา่ 80 % ได้ 3 คะแนน 
  - 50%-79 %     ได้ 2 คะแนน 
      - ต่ ากวา่ 50 % ได้ 1  คะแนน 
   2.3) เครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมินด้านคณุธรรม 
สังเกตคุณลักษณะดา้นคุณธรรมโดยใช้แบบประเมินด้านคุณธรรม 
                     - มากกว่า 80 % ได้ 3 คะแนน 
  - 50%-79 %     ได้ 2 คะแนน 
      - ต่ ากวา่ 50 % ได้ 1  คะแนน 
 
  

 



๕๑ 

 

แหล่งข้อมูลมาตรฐานตัวชีว้ัดอ้างอิงจากสถาบันสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสุนันทา สร้อยสวัสด์ิ โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 1 

ตารางวิเคราะห์มาตรฐาน และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฉบับปรับปรุง (2560) โรงเรียนวดัสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 1 
รายวิชา  ว 13101    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วิชาเทคโนโลยี ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่  6 

จ านวน 40 ชั่วโมง 1 หน่วยกิต 
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ความรู ้(K) ทักษะกระบวนการ (P) คุณลักษณะ (A) สมรรถนะ (C) 
ตัวชี้วดั ว. 4.2  เทคโนโลยี 
(วิทยาการค านวณ)  
1.ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบาย
และออกแบบวิธีการแก้ปัญหาที่พบ
ในชีวิตประจ าวัน 
2.ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่าง
ง่าย เพื่อแก้ปัญหาในชีวติประจ าวัน 
ตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม
และแก้ไข 
3.ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูล
อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท างาน
ร่วมกันอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิ
และหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของ
ผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูล
หรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม 
 
 

 
 
 อธิบายวิธีการแก้ปัญหาที่
พบในชีวิตประจ าวันอย่างเป็น
ขั้นเป็นตอนตามเง่ือนไขที่
ก าหนดให ้
 เขียนและอธิบายขั้นตอน
การเขียนโปรแกรมเพื่อ
แก้ปัญหาได้ 
 เขียนอธิบายวิธีการสืบค้น
ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
อธิบายวธิีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภยั 
เข้าใจสิทธิของผู้อื่น 
 

 
 
สามารถใช้เหตุผลเชิงตรรกะใน
การอธิบายและออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจ าวัน 
สามารถออกแบบและเขียน
โปรแกรมอย่างง่ายเพื่อแก้ปัญหา
ในชีวิตประจ าวันได ้
สามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการ
ค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถบอกไดว้่าข้อมูลนั้นจริง
หรือเท็จหรือได้มาจาก
แหล่งข้อมูลใด 
สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศท างานร่วมกนัอย่าง
ปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่
ของตน 
 

 
 
1.มีจิตสาธารณะต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 2. มีความสามัคคชี่วยเหลือ
การท างานกลุ่ม 

     3. มีวินัย 
     4. มุ่งมั่นในการท างาน 

 
 

 
 
- ความสามารถในการคดิ 
- ความสามารถในการสือ่สาร 
- ความสามารถในการแก้ปัญหา 
- ความสามารถในการใชท้ักษะ 
ชีวิต 
-ทักษะการใช้เทคโนโลย ี
 
 

  



๕๒ 

 

แหล่งข้อมูลมาตรฐานตัวชีว้ัดอ้างอิงจากสถาบันสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสุนันทา สร้อยสวัสด์ิ โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 1 

โครงสร้างรายวิชาเทคโนโลยี โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 1 
สาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี     ระดับชั้น ป.6                                                             

รหัสวิชา ว 16101                                                              เวลา 40 ชั่วโมง/ป ี
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ /

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู ้

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 ปัญหาทุกอย่างเราแก้ได ้

ว 4.2  
ป.6/1 ใช้เหตุผลเชิง
ตรรกะในการอธิบาย
และออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหาที่พบใน
ชีวิตประจ าวัน 

• การแก้ปัญหาอย่างเป็น
ขั้นตอนจะช่วยให้แก้ปัญหา 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
• การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็น
การน ากฎเกณฑ์หรือ เง่ือนไข
ที่ครอบคลุมทุกกรณีมาใช้
พิจารณา ในการแก้ปัญหา 
 • แนวคิดของการท างานแบบ
วนซ้ า และเงื่อนไข  
• การพิจารณากระบวนการ
ท างานที่มีการท างาน แบบวน
ซ้ าหรือเงื่อนไขเป็นวิธีการที่จะ
ช่วย ให้การออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหาเป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพ  
• ตัวอย่างปัญหา เช่น การ
ค้นหาเลขหน้าที่ต้องการ ให้
เร็วที่สุด การทายเลข ๑-
๑,๐๐๐,๐๐๐ โดย ตอบให้ถูก
ภายใน ๒๐ ค าถาม การ
ค านวณเวลา ในการเดินทาง 
โดยค านึงถึงระยะทาง เวลา 
จุดหยุดพกั 

4 5 

2 

การเขียนโปรแกรมด้วย
โปรแกรม Scratch หรือ  
Microbit 
 

ว 4.2  
ป.6/2 ออกแบบและ
เขียนโปรแกรมอย่าง
ง่ายเพื่อแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน 
ตรวจหาข้อผิดพลาด
ของโปรแกรมและ
แก้ไข 

การเขียนผังงาน 
การเขียนโปรแกรมด้วย
การ-ก าหนดตัวแปรและ
ค าสั่งวนซ้ า 
การแก้ไขข้อผิดพลาดของ
โปรแกรมทีละค าสั่ง 
ฝึกการตรวจสอบ
ข้อผิดพลาดของโปรแกรม
และฝึกแก้ไขข้อผิดพลาด 

16 10 



๕๓ 

 

แหล่งข้อมูลมาตรฐานตัวชีว้ัดอ้างอิงจากสถาบันสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสุนันทา สร้อยสวัสด์ิ โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 1 

โครงสร้างรายวิชาเทคโนโลยี โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 1 
สาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                              ระดับชั้น ป.6     

  รหัสวิชา ว 16101                                                                 เวลา 40 ชั่วโมง/ป ี
 

ล าดับ
ท่ี 

ชือ่หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ /

ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

3 
การค้นหาข้อมูลอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยใช้เว็บ 
Search Engine 

ว 4.2  
ป.6/3 ใช้อินเทอร์เน็ต
ในการค้นหาข้อมูล
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 การค้นหาข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
สอดคล้องกัน มีความ
น่าเชื่อถือและค้นข้อมูลได้
อย่างรวดเร็ว 
 การค้นหาข้อมูลโดยใช้
เทคนิคข้ันสูง 
 การจดัล าดับผลลัพธ์ของ
การค้นหาของโปรแกรม
ค้นหา 
 การเรียบเรียง สรุป
สาระส าคัญ 

8 5 

4 สังคมดิจิทัล 

ว 4.2 
ป.6/4 
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศท างาน
ร่วมกันอย่างปลอดภัย 
เข้าใจสิทธิและหน้าที่
ของตน เคารพในสิทธิ
ของผู้อื่น แจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบ
ข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่
เหมาะสม 

 การป้องกันตวัจากการใช้
งานอินเทอร์เน็ต อาชญากรรม
ทางอินเทอร์เน็ต 
วิธีการก าหนดรหัสผ่าน 
การก าหนดสิทธิ์ในการใช้
งาน 
การตรวจสอบและ
ป้องกันมัลแวร์  
อันตรายในการตดิตั้ง
ซอฟต์แวร์จากอินเทอร์เน็ต 

12 5 

 40 25 
 

 
 
 
 
 
 



๕๔ 

 

แหล่งข้อมูลมาตรฐานตัวชีว้ัดอ้างอิงจากสถาบันสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสุนันทา สร้อยสวัสด์ิ โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 1 

เกณฑ์การวัดผลประเมินผลแบ่งออกเป็นวัดผลด้านความรู้ ความเข้าใจ 
ทักษะกระบวนการและพฤติกรรม 

 
วัดผลประเมินผล  
       1) วิธีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู ้
 - การตอบค าถามในใบงาน 
          - การสังเกต 
       2) วิธีการ เครื่องมอื เกณฑ ์
    2.1) เครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมินด้านความรู้ 
  ตรวจให้คะแนนจากการตอบค าถามในใบงาน แลว้ใช้เกณฑ์ในการให้คะแนนดังนี้ 
  มากกวา่ 80 % ได้ 3 คะแนน 
  50 % - 75 % ได้ 2 คะแนน 
  ต่ ากว่า 50 %   ได ้1 คะแนน 
      2.2) เครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมินทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
  -สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  โดยใช้แบบประเทินทักษะทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมเีกณฑ์ในการวัดผลดังนี้ 
  - มากกวา่ 80 % ได้ 3 คะแนน 
  - 50%-79 %     ได้ 2 คะแนน 
      - ต่ ากวา่ 50 % ได้ 1  คะแนน 
   2.3) เครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมินด้านคณุธรรม 
สังเกตคุณลักษณะดา้นคุณธรรมโดยใช้แบบประเมินด้านคุณธรรม 
                     - มากกว่า 80 % ได้ 3 คะแนน 
  - 50%-79 %     ได้ 2 คะแนน 
      - ต่ ากวา่ 50 % ได้ 1  คะแนน 
 

 
 

 
 
 


