
ตารางวิเคราะห์มาตรฐาน และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลาง   
รายวิชา  ว 15101    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่  5 

จ านวน 40 ชั่วโมง 1 หน่วยกติ 
 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ความรู้ (K) ทักษะกระบวนการ (P) คณุลกัษณะ (A) สมรรถนะ (C) 
ตัวชี้วัด ว. 4.2  เทคโนโลยี 
(วิทยาการค านวณ)  
1.ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการ 
แก้ปัญหา การอธิบาย การท างาน
การคาดการณ์ ผลลัพธ์จากปัญหา
อย่างง่าย 
2.ออกแบบและเขียนโปรแกรม ท่ีมี
การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ อยา่งงา่ย
ตรวจหาขอ้ผดิพลาด และแก้ไข 
3.ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล
ติดต่อส่ือสารและท างาน ร่วมกัน
ประเมินความ น่าเช่ือถือของข้อมูล 
4.รวบรวม ประเมิน น าเสนอ ข้อมูล
และสารสนเทศตามวัตถุประสงค์โดย
ใช้ ซอฟต์แวร์หรือบริการบน 
อินเทอร์เน็ตท่ีหลากหลาย เพื่อ
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
 

 
- เข้าใจ 

- การแสดงล าดับข้ันตอนการ
ท างาน 
- การใช้เหตุผลแก้ปัญหาอย่าง
ง่าย 
- อธิบายการท างานคาดการณ์
ผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย 
- ออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีมี
เหตุผลเชิงตรรกะ อย่างง่าย 
- ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล
ติดต่อส่ือสารและท างานร่วมกัน 
- รวบรวม ประเมิน น าเสนอ
ข้อมูลและสารสนเทศตาม
วัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์
หรือบริการอินเทอร์เน็ตท่ี
หลากหลาย 
 

1.มีจิตสาธารณะต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

 2. มีความสามัคคีช่วยเหลือ
การท างานกลุ่ม 

     3. มีวินัย 
     4. มุ่งมั่นในการท างาน 

 
 

- ความสามารถในการคิด 
- ความสามารถในการส่ือสาร 
- ความสามารถในการแก้ปัญหา 
- ความสามารถในการใช้ทักษะ 
ชีวิต 
-ทักษะการใช้เทคโนโลยี 
 
 

 



ตารางวิเคราะห์มาตรฐาน และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลาง   
รายวิชา  ว 15101    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่  5 

จ านวน 40 ชั่วโมง 1 หน่วยกิต 
 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ความรู้ (K) ทักษะกระบวนการ (P) คณุลกัษณะ (A) สมรรถนะ (C) 
ตัวชี้วัด ว. 4.2  เทคโนโลยี 
(วิทยาการค านวณ)  
5.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่าง
ปลอดภัย มีมารยาท 
เข้าใจสิทธิและหน้าท่ีของตน เคารพ
ในสิทธิของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อ
พบข้อมูล หรือบุคคลท่ีไม่เหมาะสม 
 

 
- เข้าใจ 

ใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับ
ชีวิตประจ าวันเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมไม่  
- เคารพในสิทธิของผู้อื่นแจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูล 
 

1.มีจิตสาธารณะต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

 2. มีความสามัคคีช่วยเหลือ
การท างานกลุ่ม 

     3. มีวินัย 
     4. มุ่งมั่นในการท างาน 

 
 

- ความสามารถในการคิด 
- ความสามารถในการส่ือสาร 
- ความสามารถในการแก้ปัญหา 
- ความสามารถในการใช้ทักษะ 
ชีวิต 
-ทักษะการใช้เทคโนโลยี 
 
 



โครงสร้างรายวิชาวิทยาการค านวณ 
สาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์                                   ระดับชั้น ป.5     

  รหัสวิชา ว 15101                                                                          เวลา 40 ชั่วโมง/ปี 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้ /
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 
การแก้ปัญหาโดยการใช้

เหตุผลเชิงตรรกะ .ว 4.2 ป.4/1 
.ใช้เหตุผลเชิงตรรกะใน
การแก้ปัญหา การ
อธิบาย การท างาน 
การคาดการณ์ ผลลัพธ์
จากปัญหาอย่างง่าย 

การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็น
การน ากฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขท่ี
ครอบคลุมทุกกรณีมาใช้
พิจารณาในการแก้ปัญหา 
การอธิบายการท างาน  

2 10 

2 
การคาดการณ์ผลลัพธ์
จากปัญหาอย่างง่าย 

การคาดการณ์ผลลัพธ์ 
สถานะเริ่มต้นของการท างาน
ท่ีแตกต่างกันจะให้ผลลัพธ์ที่ 
แตกต่างกัน  
 

2 10 

3 การออกแบบโปรแกรม 

.ว 4.2 ป.4/2 
ออกแบบและเขียน
โปรแกรม ท่ีมีการใช้
เหตุผลเชิงตรรกะ 
อยา่งงา่ย
ตรวจหาขอ้ผดิพลาด 
และแก้ไข 

การออกแบบโปรแกรม
สามารถท าได้โดยเขียนเป็น
ข้อความ หรือผังงาน  
การออกแบบและ  
ตัวอย่างโปรแกรม เช่น
 โปรแกรมตรวจสอบ
เลขคู่เลขค่ี โปรแกรมรับ
ข้อมูลน้ าหนักหรือส่วนสูงแล้ว
แสดงผลความสมส่วนของรา่ง
กาย โปรแกรมสง่่ใหต้
วัละครท าตามเงื่อนไขท่ี 
ก าหนด  
ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการเขียน
โปรแกรมเช่นScratch,logo 

2 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างรายวิชาวิทยาการค านวณ 
สาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์                                  ระดับชั้น ป.5     

  รหัสวิชา ว 51101                                                                        เวลา 80 ชั่วโมง/ปี 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ /

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

4 
การเขียนโปรแกรมด้วย 

Scratch 

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

เขียนโปรแกรมท่ีมีการ
ตรวจสอบเงื่อนไข ท่ี
ครอบคลุมทุกกรณีเพื่อให้ได้
ผลลัพธ์ที่ถูกต้องตรงตาม 
ความต้องการ  
หากมีข้อผิดพลาดให้
ตรวจสอบการท างานทีละ
ค าส่ังเมื่อพบจุดท่ีท าให้ผล
ลัพธ์ไม่ถูกต้อง ให้ท าการ
แก้ไขจนกว่า จะได้ผลลัพธ์ที่
ถูกต้อง การฝึกตรวจหา
ข้อผิดพลาดจากโปรแกรม
ของผู้อื่นจะช่วย พัฒนาทักษะ
การหาสาเหตุของปัญหาได้ดี
ยิ่งขึ้น  

 

14 10 

5 
การสืบค้นข้อมูลจาก

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 

ว 4.2 ป.4/3 
ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหา
ข้อมูลติดต่อส่ือสาร
และท างาน ร่วมกัน
ประเมินความ 
น่าเช่ือถือของข้อมูล 

การค้นหาข้อมลูใน
อินเทอร์เน็ตและการพิจารณา
ผลการค้นหา การ
ติดต่อส่ือสารผ่านอินเทอร์เน็ต
เช่นอีเมล์ บล็อกโปรแกรม
สนทนา การเขียนจดหมาย 
(บรูณาการกับวิชาภาษาไทย) 
การใช้อินเทอร์เน็ตในการ
ติดต่อส่ือสารและท างาน
ร่วมกันเช่นใช้นัดหมายในการ
ประชุมกลุ่ม  

2 10 

 

 

 



โครงสร้างรายวิชาวิทยาการค านวณ 
สาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์                                     ระดับชั้น ป.5     

  รหัสวิชา ว 51101                                                                         เวลา 80 ชั่วโมง/ปี 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้ /
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

6 ส านักงานจ าลอง 

ว 4.2 ป.4/3 
ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหา
ข้อมูลติดต่อส่ือสาร
และท างาน ร่วมกัน
ประเมินความ 
น่าเช่ือถือของข้อมูล 

ประชาสัมพันนธ์กิจกรรม ใน
ห้องหลังเรียนการแลกเปล่ียน
ความรู้ ความคิดเห็นภายใต้
การดแ่ลของครู การประเมิน
ความน่าเช่ือถือของข้อมูล 
เช่นเปรียบเทียบ ความ
สอดคล้อง สมบูรณ์ของข้อมูล
จากหลายแหล่ง แหล่งต้นตอ
ของข้อมูล ผู้เขียน วันท่ี
เผยแพร่ข้อมูล ข้อมูลท่ีดีต้อง
ละเอยีดครบทกุด้านเช่น ข้อดี
และข้อเสีย ประโยชนแ่ละ
โทษ  

 

4 10 

7 นักเล่นเกม 

ว 4.2 ป.4/4 
รวบรวม ประเมิน 
น าเสนอ ข้อมูลและ
สารสนเทศตาม
วัตถุประสงค์โดยใช้ 
ซอฟต์แวร์หรือบริการ
บน อินเทอร์เน็ตท่ี
หลากหลายเพื่อ
แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน 

การรวบรวมข้อมูล 
ประมวลผล สร้างทางเลือก 
ประเมินผลจะท าให้ได้
สารสนเทศเพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหาหรือการตัดสินใจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
ตัวอย่างปัญหาเช่น ถ่ายภาพ
และส ารวจแผนท่ีในท้องถิ่น 
เพื่อน าเสนอแนวทางในการ
จัดการพื่นท่ีว่างให้เกิด
ประโยชน์  

4 10 

 

 

 

 

 



โครงสร้างรายวิชาวิทยาการค านวณ 
สาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์                                   ระดับชั้น ป.5     

  รหัสวิชา ว 51101                                                                          เวลา 80 ชั่วโมง/ปี 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ /

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

8 เกมยอดฮิต  

การใช้ซอฟต์แวร์หรือการบน
อินเทอร์เน็ตท่ีหลากหลายใน 
การรวบรวมประมวลผลสร้าง
ทางเลือกประเมินผล น าเสนอ 
จะช่วยให้การแก้ป้ญหาท าได้

อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและ
แม่นย า 

2 10 

9 เกมร้ายจริงหรือ  

ท าแบบส ารวจความคิดเห็น
ออนไลน์และวิเคราะห์ข้อมูล 

น าเสนอข้อมูลโดยการใช้ 
BLOG หรือ Web page 

4 10 

10 สังคมดิจิตอล 

5.ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ อย่าง
ปลอดภัยมีมารยาท 
เข้าใจสิทธิและหน้าท่ี
ของตน เคารพในสิทธิ
ของผู้อื่น แจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบ
ข้อมูล หรือบุคคลท่ีไม่
เหมาะสม 

อันตรายจากการใช้งานและ
อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต 
มารยาทในการติดต่อส่ือสาร
ผ่านอินเทอร์เน็ต (บูรณาการ 

กับวิชาท่ีเกี่ยวข้อง) 

4 10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๕ 
เวลา ๘๐ (หรือ ๑๒๐) ชั่วโมง 

_________________________________________________________________________ 

ศึกษาการเรียนรูแบบนักวิทยาศาสตร โครงสรางและลักษณะของส่ิงมีชีวิตท่ีเหมาะสมในแตละ 
 แหลงท่ีอยู ความสัมพันธระหวางส่ิงมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิตและความสัมพันธระหวางส่ิงมีชีวิตกับส่ิงไมมีชีวิต การถา
ยทอดลักษณะทางพันธุกรรมของพืช สัตว และมนุษยการเปล่ียนสถานะของสสาร การละลายของสาร ในน้่า 
การเปล่ียนแปลงทางเคมี การเปล่ียนแปลงท่ีผันกลับไดและผันกลับไมได แรงลัพธ แรงเสียดทาน การไดยิน
เสียงผานตัวกลาง ลักษณะและการเกิดเสียงสูง เสียงต่่า เสียงดัง และเสียงคอย ระดับเสียงและมลพิษ ทางเสียง 
ความแตกตางของดาวเคราะหและดาวฤกษ การใชแผนท่ีดาว แบบรูปเสนทางการขึ้นและตก ของกลุ
มดาวฤกษบนทองฟาในรอบปปริมาณน้่าในแตละแหลง ปริมาณน้่าท่ีมนุษยสามารถน ามาใชไดการใช น้่าอยาง
ประหยัดและการอนุรักษน้่า วัฏจักรน้่า กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้่าคาง และน้่าคางแข็ง กระบวนการเกิด
ฝน หิมะ และลูกเห็บ การใชเหตุผลเชิงตรรกะในการแกปญหา การเขียนรหัสล าลองเพื่อแสดง วิธีแกปญหา 
การออกแบบ และการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขและการท างานแบบวนซ้่า การใชซอฟตแวร ประมวลผลข
อมูล การติดตอส่ือสารผานอินเทอรเน็ต การใชอินเทอรเน็ตคนหาขอมูลและการประเมิน ความนาเช่ือถือของข
อมูล อนัตรายจากการใชงานและอาชญากรรมทางอินเทอรเน็ต ใชการสืบเสาะหาความรู สังเกต รวบรวมข
อมูล จัดกระท าและส่ือความหมายขอมูล สรางแบบจ าลอง และอธิบายผลการส ารวจตรวจสอบ เพื่อใหเกิด
ความรูความเขาใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ขั้นพื้นฐานและทักษะการเรียนรใูนศตวรรษท่ี ๒๑ 
ในดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเบ้ืองตน สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู มีความคิดสรางสรรค 
สามารถท างานรวมกับผูอื่น แสดงวิธีแกปญหาโดยใชเหตุผล เชิงตรรกะ ใชรหัสล าลองแสดงวิธีการแกปญหาอย
างเปนขั้นตอน ออกแบบ และเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข และการท างานแบบวนซ้่า ตรวจหาขอผิดพลาด
ของโปรแกรม ใชซอฟตแวรชวยในการแกปญหา ใชอินเทอรเน็ตติดตอส่ือสารและคนหาขอมูล แยกแยะขอเท็จ
จริงกับขอคิดเห็น ประเมินความนาเช่ือถือ ของขอมูล ตระหนักถึงคุณคาของความรูทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และใชความรูและกระบวนการ ทางวิทยาศาสตรในการด ารงชีวิต ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง
ปลอดภัยและมีมารยาท มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม /ตัวช้ีวัดรวม 32 
ตัวชี้วัด... หมายเหตุ จ านวน ๑๒๐ ช่ัวโมง หมายถึง สาระท่ี ๑-๓ ใชเวลา ๘๐ ช่ัวโมง รวมกับสาระท่ี ๔ ใชเวลา 
๔๐ ช่ัวโมง ซึ่งสามารถปรับลด/เพิ่มได ขึ้นอยูกับจุดเนนและบริบทของสถานศึกษา สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๖ ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕ (ตอ) ค าอธิบายรายวิชา รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕ เวลา ๘๐ (หรือ ๑๒๐) ช่ัวโมง 
_________________________________________________________________________  
ตัวชี้วัดรวม 32 ตัวชี้วัด ว ๑.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔ ว ๑.๓ ป.๕/๑, ป.๕/๒ ว ๒.๑ ป.๕/๑, ป.๕/
๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔ ว ๒.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕ ว ๒.๓ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, 
ป.๕/๕ ว ๓.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒ ว ๓.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕ ว ๔.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/
๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕  
 

 



เกณฑ์การวัดผลประเมินผลแบ่งออกเปน็วัดผลด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการและพฤติกรรม 
 
วัดผลประเมินผล  
       1) วิธีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
 - การตอบค าถามในใบงาน 
          - การสังเกต 
       2) วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
    2.1) เครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมินด้านความรู้ 
  ตรวจให้คะแนนจากการตอบค าถามในใบงาน แล้วใช้เกณฑ์ในการให้คะแนนดังนี้ 
  มากกว่า 80 % ได้ 3 คะแนน 
  50 % - 75 % ได้ 2 คะแนน 
  ต่ ากว่า 50 %   ได้ 1 คะแนน 
      2.2) เครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
  -สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  โดยใช้แบบประเทินทักษะทางวิทยาศาสตร์ ซึ่ง
มีเกณฑ์ในการวัดผลดังนี้ 
  - มากกว่า 80 % ได้ 3 คะแนน 
  - 50%-79 %     ได้ 2 คะแนน 
      - ต่ ากว่า 50 % ได้ 1  คะแนน 
   2.3) เครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมินด้านคุณธรรม 
สังเกตคุณลักษณะด้านคุณธรรมโดยใช้แบบประเมินด้านคุณธรรม 
                     - มากกว่า 80 % ได้ 3 คะแนน 
  - 50%-79 %     ได้ 2 คะแนน 
      - ต่ ากว่า 50 % ได้ 1  คะแนน 
 
 
 
 
 
 


