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ว 4.2   
เข้าใจและใช้แนวคิดเชิง
ค านวณในการแก้ปัญหาที่พบ
ในชีวิตจริงอย่างเป็น 
ข้ันตอนและเป็นระบบ 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในการเรียนรู้ การ
ท างาน และการแก้ปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่า
ทันและมีจริยธรรม 

ป.4/1 
ใช้เหตุผลเชิงตรรกะ 
ในการแก้ปัญหา  
การอธิบาย การท างาน 
การคาดการณ์ผลลัพธ์ จาก
ปัญหาอย่างง่าย 

1. การฝึกล าดับความคิด ท าให้มองเห็น
ปัญหาแต่ละปัญหา แล้วตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิง 
ตรรกะในการแก้ปัญหา 
2. การเลือกวิธีการแก้ปัญหาในแต่ละ
ปัญหา ควรพิจารณาเงื่อนไขของปัญหา
ที่ครอบคลุมทุกกรณีโดยใช ้
เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาได้
อย่างเหมาะสม 
3. ปัญหาบางปัญหามีวิธีการแก้ปัญหา
ที่หลากหลายวิธี ควรให้ความส าคัญของ
การแก้ปัญหาแต่ละวิธี เพ่ือหาแนว
ทางการแก้ปัญหา แล้วใช้เหตุผลเชิง
ตรรกะในการ 

1. อธิบายการ
ท างานอย่างเป็น
ข้ันตอน โดยใช้
เหตุผลเชิงตรรกะใน
การแก้ปัญหา 
2. อธิบายการเลือก
วิธีการแก้ปัญหาโดย
ใช้เหตุผลเชิงตรรกะ
ในการแก้ปัญหา 
3. อธิบายแนวทาง
การแก้ปัญหาโดยใช้
เหตุผลเชิงตรรกะใน
การแก้ปัญหา 
 

1. เห็นความส าคัญ
ของการใช้เหตุผล
เชิงตรรกะในการ
แก้ปัญหา 
2. เห็นความส าคัญ
ของข้ันตอนการ
แก้ปัญหาในการ
น าไปแก้ไขปัญหา
ของตนเอง 
3. เห็นความส าคัญ
ของข้ันตอนการ
แก้ปัญหาในการ
น าไปแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

1. เขียนฝึกล าดับ
ความคิดในการ
แก้ปัญหา 
2. เลือกวิธีการ
แก้ปัญหา ฝึกล าดับ
ความคิด และใช้
เหตุผลเชิงตรรกะใน
การแก้ปัญหา 
3. วิเคราะห์ปัญหา
และเลือกวิธีการ
แก้ปัญหาโดยใช้
เหตุผลเชิงตรรกะใน
การแก้ปัญหา 
 

1. การใช้เหตุผลเชิง
ตรรกะเป็นการน า
กฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่
ครอบคลุมทุกกรณ ี
มาพิจารณาในการ
แก้ปัญหา การอธิบาย
การท างาน หรือ
คาดการณ์ผลลัพธ์ 
2. สถานะเริ่มต้นของ
การท างานที่แตกต่างกัน
จะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่าง
กัน 
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  แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
4. ปัญหาบางปัญหาต้องพิจารณาให้
รอบคอบ หรือคาดการณ์ผลลัพธ์ที่จะ
เกิดข้ึน การแก้ปัญหาด้วยวิธีที่แตกต่าง
กันจะท าให้ผลลัพธ์ที่ได้แตกต่างกันไป
ด้วย 
5. ข้ันตอนการแก้ปัญหาเป็นหลักการ
แก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ และให้
ผลลัพธ์ที่ดี ซึ่งประกอบด้วย ระบุปัญหา 
รวบรวมข้อมูลวางแผน แก้ปัญหา 
แก้ปัญหา ทดสอบและประเมินผล 
น าไปใช้แก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
6.  การออกแบบโปรแกรมการแก้ปัญหา 
เป็นการออกแบบข้ันตอนการแก้ปัญหาที่
ควรออกแบบให้ครอบคลุมทุกกรณีตาม
เงื่อนไขที่โจทย์ก าหนดและอาจน า 
ข้ันตอนน้ีไปใช้ได้หลายๆ ครั้งตามต้อง 
การ 

4. อธิบายการใช้
เหตุผลเชิงตรรกะใน
การแก้ปัญหา การ
คาดการณ์ผลลัพธ์
จากปัญหาอย่างง่าย 

5. ระบุข้ันตอนการ
แก้ปัญหาได้ถูกต้อง 

6. อธิบายการ
ออกแบบโปรแกรม
การแก้ปัญหาตาม
ข้ันตอนการ
แก้ปัญหา 

7. อธิบายหลักการ
ออกแบบโปรแกรม
การแก้ปัญหา 
  
 

 

4. เห็นความส าคัญ
การออกแบบ
ข้ันตอนการ
แก้ปัญหา เพ่ือ
น าไปใช้แก้ปัญหาใน
ชีวิตจริง 

5. เห็นความส าคัญ
ของการออกแบบ
โปรแกรมการ
แก้ปัญหาที่สามารถ
น าไปปรับใช้ได้ใน
ชีวิตจริง 

6. เห็นความส าคัญ
ของการออกแบบ
โปรแกรมการ
แก้ปัญหา 

4. เสนอแนวทางการ
แก้ปัญหาโดยใช้
เหตุผลเชิงตรรกะใน
การแก้ปัญหา 

5. วิเคราะห์การใช้
เหตุผลเชิงตรรกะใน
การแก้ปัญหา
คาดการณ์ผลลัพธ์
จากปัญหาอย่างง่าย
ได้ 

6. วิเคราะห์ปัญหา
ของตนเองได้ตาม
ข้ันตอนการ
แก้ปัญหา  
7. เขียนวิธีการ
แก้ปัญหาของตนเอง
ได้ตามข้ันตอนการ
แก้ปัญหา 

8. ออกแบบข้ันตอน
การแก้ปัญหา 

9. แสดงวิธีการ
ออกแบบโปรแกรม
การแก้ปัญหาได้ตาม
ข้ันตอนได้ถูกต้อง 

3. ตัวอย่างปัญหา เช่น 
เกม OX โปรแกรมที่มี
การค านวน โปรแกรมที่
มีตัวละครหลายตัวและ
มีการสั่งงานที่แตกต่าง
กันหรือมีการสื่อสาร
ระหว่างกัน การเดินทาง
ไปโรงเรียน โดยวิธีการ
ต่างๆ 
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  7.  การเขียนโปรแกรมเป็นการ 
สร้างล าดับของค าสั่งใหค้อมพิวเตอร์ท า 
งาน เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตามความ ต้องการ
หากมีข้อผิดพลาดให้ตรวจ 
สอบการท างานทีละค าสัง่ เมื่อพบจุดที่
ท าให้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้องให้การแก้ไข
จนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง 
 

  10.เขียนโปรแกรมให้ตัว
ละครสื่อสารระหว่างกัน 
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เข้าใจและใช้แนวคิดเชิง
ค านวณในการแก้ปัญหาที่พบ
ในชีวิตจริงอย่างเป็น 
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ท างาน และการแก้ปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน
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ป.4/2 
ออกแบบ และเขียน
โปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้
ซอฟต์แวร์ หรือสื่อ และ
ตรวจหาข้อผิดพลาดและ
แก้ไข 

1. การท างานของคอมพิวเตอร์ 
เป็นการท างานร่วมกันที่ประกอบด้วย
หน่วยรับเข้า หน่วยประมวลผลกลาง  
และหน่วยส่งออกซึ่งมีโปรแกรมเป็น
ระบบปฏิบัติการที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อผู้ใช้
ปฏิบัติตามข้ันตอนได้ถูกต้อง 

2. คอมพิวเตอร์มีการท างานตามข้ันตอน 

โดยการสร้างหรือเขียนล าดับค าสั่งให้
คอมพิวเตอร์ท างานตามที่ผู้เขียน
โปรแกรมออกแบบไว้ เมื่อพบจุดที่ท าให้ 
ผลลัพธ์ไม่ถูกต้องให้ท าการแก้ไข 

จนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง 

3. การเขียนโปรแกรมด้วย Scratch เป็น
เครื่องมือหน่ึงที่น ามาใช้ฝึกเขียน
โปรแกรม สามารถเรียนรู้ได้ง่าย โดยการ
ออกแบบอัลกอริทึมเขียนโปรแกรมในการ
น าบล็อกค าสั่งต่างๆ มาวางให้ตัวละคร
เคลื่อนที่ตามค าสั่ง ท าให้มีความเข้าใจ
การท างานของคอมพิวเตอร์มากข้ึน 

4. อัลกอริทึม คือ ข้ันตอนหรือ 

ล าดับการประมวลผลในการแก้ปัญหาใด
ปัญหาหน่ึง ใช้อธิบายวิธีการท างานอย่าง
เป็นล าดับข้ันตอนแต่ละข้ันควรสั้น 
กระชับและมีความต่อเน่ืองกัน 
ครอบคลุมการท างาน โดยเขียนการ
ท างาน 

1. บอกชื่ออุปกรณ์
และหน้าท่ีของ
อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 
2. อธิบายการเขียน
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
เบื้องต้น 

3. อธิบายเก่ียวกับ
โปรแกรม Scratch 

4. บอกลักษณะ
การใช้งาน
โปรแกรม Scratch 

5. อธิบายการใช้
กลุ่มค าสั่งของ
โปรแกรม Scratch 

6. บอกลักษณะ
ของอัลกอริทึม 

7. บอกลักษณะ
การเขียน
อัลกอริทึม 

8. อธิบายการ
ออกแบบ
อัลกอริทึม โดยใช้
โปรแกรม Scratch 

ให้ตัวละครเล่าเรื่อง 

1. มีความใฝ่เรียนรู้
ในเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2. มีความใฝ่เรียนรู้
และมุ่งมั่นในการ
เขียนโปรแกรม 

3. เห็นความส าคัญ
ของอัลกอริทึมใน
การแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน 

4. เห็นความส าคัญ
ของการล าดับ
ข้ันตอนการท างาน
ในรูปแบบ
อัลกอริทึม 

5. มีความใฝ่เรียนรู้
และมุ่งมั่นในการ
ออกแบบ
อัลกอริทึมและการ
เขียนโปรแกรม 

 

1. จ าแนกประเภท
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และวิเคราะห์การ
ท างานของ
คอมพิวเตอร์ 
2. ฝึกปฏิบัติการ
เขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

3. ฝึกปฏิบัติการใช้
โปรแกรม Scratch 

4. วิเคราะห์ข้ันตอน
การเขียนโปรแกรม
ด้วย Scratch 

5. เปรียบเทียบ
ลักษณะการท างาน
ของบล็อกค าสั่งของ
โปรแกรม Scratch 

6. ออกแบบและ
เขียนโปรแกรมอย่าง
ง่ายโดยใช้โปรแกรม 
Scratch 

7. วิเคราะห์และ
จัดล าดับข้ันตอนใน
ลักษณะอัลกอริทึม 

8. เขียนอัลกอริทึมได้
ถูกต้อง 

 

1. การออกแบบโปรแกรม
อย่างง่าย เช่น การ
ออกแบบโดยใช้ 
Storyboard หรือการ
ออกแบบอัลกอลิทึม 
2. การเขียนโปรแกรมเป็น
การสร้างล าดับของค าสั่ง
ให้คอมพิวเตอร์ท างาน
เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ 
ตามความต้องการ หากมี
ข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบ
การท างานทีละค าสั่งเมื่อ
พบจุดที่ท าให้ผลลัพธ์ 
ไม่ถูกต้อง ให้ท าการแก้ไข
จนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่
ถูกต้อง 
3. ตัวอย่างโปรแกรมที่มี
เรื่องราว เช่น นิทาน 
ที่มกีารโต้ตอบกับผู้ใช้ 
การ์ตูนสั้น เล่ากิจวัตร
ประจ าวัน ภาพเคลื่อนไหว 
4. การฝึกตรวจหา
ข้อผิดพลาดจากโปรแกรม
ของผู้อื่น จะช่วยพัฒนา
ทักษะการหาสาเหตุของ
ปัญหาได้ดีย่ิงข้ึน 
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  หลัก ๆ ออกมาก่อน การให้ 
คอมพิวเตอร์ท างานได้อย่างถูกต้อง 

น้ัน ต้องออกแบบอัลกอริทึมให้ 
สมบูรณ์ แล้วจึงพัฒนาเป็นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ หากมีส่วนใดที่ไม่สมบูรณ์
สามารถที่จะปรับแก้ไขอัลกอริทึมได้ 
สามารถออกแบบอัลกอริทึมกิจวัตร- 

ประจ าวันของตนเอง แล้วน าไปเขียน
โปรแกรมให้ตัวละครเล่าเรื่องตามท่ี
ออกแบบไว้ 

5. การเขียนโปรแกรมโต้ตอบกับผู้ใช้
เป็นโปรแกรมที่มีการตอบสนอง เมื่อ
ผู้ใช้กระท าการใด ๆโดยโปรแกรมจะน า
ข้อมูลมาประมวลผล แล้วท าตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดจากการเขียน
อัลกอริทึมที่ก าหนดการท างาน  
หากมีข้อผิดพลาดก็สามารถ 

ปรับแก้ไขอัลกอริทึม เพ่ือให้สามารถ
ท างานต่อได้ 
 

9. อธิบายการ
ออกแบบ
อัลกอริทึมกิจวัตร
ประจ าวันของ
ตนเอง 

10. อธิบายการ
เขียนโปรแกรม
โต้ตอบกับผู้ใช้ 
11. อธิบายการ
ออกแบบ
อัลกอริทึมและ
เขียนโปรแกรม
โต้ตอบกับผู้ใช้ 
 

 

9. ฝึกปฏิบัติการ
เขียนโปรแกรมด้วย 
Scratch ให้ตัวละคร
เล่าเรื่อง 

10. ออกแบบ
อัลกอริทึมและเขียน
โปรแกรมให้ตัวละคร
เล่าเรื่อง 

11. วิเคราะห์การ
เขียนอัลกอริทึมให้ตัว
ละครเคลื่อนและ
เขียนอัลกอริทึม
แสดงการท างานให้
โปรแกรมโต้ตอบกับ
ผู้ใช ้

12. ฝึกปฏิบัติการ
ออกแบบอัลกอริทึม
และเขียนโปรแกรม
โต้ตอบกับผู้ใช้ 

5.  ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการ 
เขียนโปรแกรม เช่น 
Scratch 

 

 

 

 

 



สาระที่ 4 เทคโนโลยี 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระส าคัญ K A P 
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
หมายเหตุ 

ว 4.2   
เข้าใจและใช้แนวคิดเชิง
ค านวณในการแก้ปัญหาที่พบ
ในชีวิตจริงอย่างเป็น 
ข้ันตอนและเป็นระบบ 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในการเรียนรู้ การ
ท างาน และการแก้ปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน
และมีจริยธรรม 

ป.4/3 
ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหา
ความรู้ และประเมิน
ความน่าเช่ือถือของ
ข้อมูล 

1.  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การน า
คอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องและ
อุปกรณ์เทคโนโลยีมาเชื่อมต่อกัน
มากกว่า 1 เครื่อง เป็นเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ท าให้สามารถ
แลกเปลี่ยนข้อมูล ส ารองข้อมูล  
รวมถึงการติดต่อสื่อสารได้ 
2.  การใช้อินเทอร์เน็ตที่ได้รับความนิยม 
คือ การเข้าสู่เว็บไซต์ต่าง ๆ  ซึ่งแต่ละ
เว็บไซต์มีองค์ประกอบที่ส าคัญหลาย ๆ 
อย่างในการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต 
เพ่ือค้นหาข้อมูลที่ต้องการ 
3.  การค้นหาข้อมูลทั้งข้อมูลที่เป็น
ตัวอักษรและภาพ สามารถค้นหาได้
จากการใช้ค าค้นที่ตรงประเด็นกระชับ 
เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและตรงตาม
ความต้องการ ข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์
ต่าง ๆ จะต้องน าเน้ือหามาพิจารณา 
เปรียบเทียบ เลือกข้อมูลที่มีความ
สอดคล้องและสัมพันธ์กัน ประเมิน
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล โดย
พิจารณาจากประเภทเว็บไซต์ของ
หน่วยงานที่น่าเชื่อถือ 
  

1. อธิบายเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 
2. อธิบายการใช้
บริการบน
อินเทอร์เน็ต 

3. บอกวิธีการ
ค้นหาข้อมูล 

4. บอกวิธีการ
ค้นหาภาพบน
อินเทอร์เน็ต 

5. อธิบายการ
ค้นหาข้อมูลบน
อินเทอร์เน็ต 

6. บอกการเข้าใช้
งานอินเทอร์เน็ตใน
การค้นหาข้อมูล 

7. บอกลักษณะ
ของบริการ
ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ 
8. บอกลักษณะ
ของบริการยูทูบ 

9. บอกลักษณะ
ของบริการ
เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ 

1. มีความกระตือ 
รือร้นและใฝ่รู้
เก่ียวกับอุปกรณ์
เทคโนโลยี 

2. มีความกระตือ  
รือร้นในการแสวง 
หาความรู้โดยใช้
บริการบน
อินเทอร์เน็ต 

3. มีความใฝ่เรียนรู้
ในเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4. มีความใฝ่เรียนรู้
ในสารสนเทศและ
การใช้เทคโนโลยี
เพ่ือพัฒนาตนเอง 

5. ตระหนักและ
เห็นถึงคุณค่าใน
การใช้อินเทอร์เน็ต
ค้นหาความรู้ 
6. มีความใฝ่เรียนรู้
ในการใช้บริการ
ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

 

1. เชื่อมโยงเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และการ
ใช้งานของอุปกรณ์
เทคโนโลยี 

2. แสดงวิธีการใช้
บริการบน
อินเทอร์เน็ต 

3. แสดงวิธีการใช้ค า
ค้นหาข้อมูลบน
อินเทอร์เน็ตเป็น
ข้ันตอนสืบค้นข้อมูล
โดยใช้ค าค้นหาข้อมูล
ที่ต้องการ 

4. สืบค้นภาพโดยใช้
ค าค้นบน
อินเทอร์เน็ต 

5. สืบค้นข้อมูลบน
อินเทอร์เน็ตและ
ประยุกต์ใช้การค้นหา
ข้อมูลกับเรื่องที่สนใจ 

7. สืบค้นข้อมูลบน
อินเทอร์เน็ตจาก
แหล่งข้อมูลที่
น่าเชื่อถือ 
 

 

1. การใช้ค าค้นที่ตรง
ประเด็น กระชับ จะท าให้
ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและ
ตรงตามความต้องการ 
2. การประเมินความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล เช่น 
พิจารณาประเภทของ
เว็บไซต์ (หน่วยงาน
ราชการ  ส านักข่าว 
องค์กร) ผู้เขียน วันที่
เผยแพร่ข้อมูล การอ้างอิง 
3. เมื่อได้ข้อมูลที่ต้องการ
จากเว็บไซต์ต่าง ๆ จะต้อง
น าเน้ือหามาพิจารณา 
เปรียบเทียบ แล้วเลือก
ข้อมูลที่มีความสอดคล้อง
และสัมพันธ์กัน 
4. การท ารายงานหรือการ
น าเสนอข้อมูลจะต้องน า
ข้อมูลมาเรียบเรียง สรุป
เป็นภาษาของตนเอง  
ที่เหมาะสมกับกลุ่ม 
เป้าหมายและวิธีการ
น าเสนอ 
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  4.  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นการ
เขียนจดหมายทางอินเทอร์เน็ตที่
สามารถแนบไฟล์อื่น ๆ ไปกับจดหมาย
ได้ เป็นการส่งต่อข้อมูลระหว่างบุคคล 
หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ โดย
เลือกเข้าใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้อย่างปลอดภัย 

9. บอกลักษณะ
บริการและ
ประโยชน์ของ
บริการของ Google 

 

7. มีความใฝ่เรียนรู้
ในการใช้บริการบน
อินเทอร์เน็ตอย่าง
เห็นคุณค่า 

8. มีความซื่อสัตย์
และความ
รับผิดชอบในการ
ใช้อินเทอร์เน็ต 

8. สมัครเป็นสมาชิก
ของเว็บไซต์ที่
ให้บริการไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ 
9. ใช้บริการยูทูบเพ่ือ
แสวงหาความรู้ 
10. ใช้บริการ
เครือข่ายสังคม
ออนไลน์เพ่ือน าเสนอ 
แลกเปลี่ยนความคิด 
หรือติดต่อสื่อสาร 
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ว 4.2   
เข้าใจและใช้แนวคิดเชิง
ค านวณในการแก้ปัญหาที่พบ
ในชีวิตจริงอย่างเป็น 
ข้ันตอนและเป็นระบบ 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในการเรียนรู้ การ
ท างาน และการแก้ปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน
และมีจริยธรรม 

ป.4/4 
รวบรวม ประเมิน 
น าเสนอข้อมูลและ
สารสนเทศ โดยใช้
ซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย 
เพ่ือแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน 

1.  การรวบรวมข้อมูล ท าได้โดย
ก าหนดหัวข้อที่ต้องการ เมื่อพบข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ก าหนด อาจใช้
วิธีการจดบันทึก ถ่ายภาพ หรือบันทึก
เป็นไฟล์ในคอมพิวเตอร์ การรวบรวม
ข้อมูลมีความส าคัญ ท าให้ข้อมูลที่ได้
เป็นระบบมากข้ึน การรวบรวมข้อมูล
ที่ดีควรปฏิบัติตามข้ันตอน โดยเริ่ม
จากการประมวลผลข้อมูล การ
ประมวลผลข้อมูลน้ีอาจใช้วิธี
เปรียบเทียบ เรียงล าดับ จัดกลุ่ม  
ถ้ามีข้อมูลหลายประเภทอาจน าข้อมูล
ประเภทเดียวกันจัดไว้กลุ่มเดียวกัน ถ้า
มีข้อมูลในลักษณะตัวเลขอาจใช้ตัวเลข
เรียงล าดับของข้อมูล เพ่ือให้พิจารณา
ข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย 
2.  การน าเสนอข้อมูลสามารถน า 
เสนอได้หลายรูปแบบ หลายลักษณะ 
เมื่อต้องการน าเสนอข้อมูลที่ได้มา
จะต้องประมวลผล และเลือกวิธีการ
น าเสนอให้เหมาะสม การออกแบบ
รูปแบบการน าเสนอ ข้อมูล อาจจะใช้
วิธีการบอกเล่า ท าเอกสารรายงาน 
โปสเตอร์ โปรแกรมน าเสนอ หรือใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ข้ึนอยู่กับความ
เหมาะสมของงานและเทคโนโลยีที่มี 
  

1. อธิบายวิธีการ
รวบรวมข้อมูล 

2. อธิบายการ
รวบรวมข้อมูลด้วย
วิธีการต่าง ๆ 

3. บอกวิธีการ
น าเสนอข้อมูลต่าง 
ๆ ที่รู้จักใน
ชีวิตประจ าวัน 

4. บอกวิธีการ
น าเสนอข้อมูลที่
เหมาะสมกับข้อมูล 

5. บอกความหมาย
และประเภทของ
ซอฟต์แวร์ 
6. อธิบายหน้าท่ี
และส่วนประกอบ
บนหน้าต่างหลัก
ของซอฟต์แวร์
ประมวลค า 

7. อธิบายหน้าท่ี
และส่วนประกอบ
ของซอฟต์แวร์
ตารางท างาน 
 

1. เห็นความส าคัญ
ของการรวบรวม
ข้อมูลที่มีต่อการ
เรียนและ
ชีวิตประจ าวัน 

2. เห็นความส าคัญ
ของการน าเสนอ
ข้อมูลและการรับรู้
ข้อมูลใน
ชีวิตประจ าวัน 

3. มีความ
กระตือรือร้นในการ
แสวงหาความรู้ 
เพ่ือน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

4. มีความ
กระตือรือร้นและ
ใฝ่เรียนรู้ในการใช้
ซอฟต์แวร์ประมวล
ค า 

5. มีความ
กระตือรือร้นและ
ใฝ่เรียนรู้ในการใช้
ซอฟต์แวร์ตาราง
ท างาน 

 

1. วิเคราะห์และ
จ าแนกข้อมูล 

2. วิเคราะห์วิธีการ
รวบรวมข้อมูล 

3. วิเคราะห์ข้อดีของ
รูปแบบการน าเสนอ
และประโยชน์ของ
การน าเสนอ 

4. ออกแบบรูปแบบ
การน าเสนอข้อมูล 

5.จ าแนกประเภท
ของซอฟต์แวร์ 
6. สร้างเอกสารและ
บันทึกเอกสารโดยใช้
ซอฟต์แวร์ประมวล
ค า 

7. ส ารวจข้อมูลแล้ว
น ามาสรุปเป็น
สารสนเทศโดยใช้
ซอฟต์แวร์ 
8. ฝึกปฏิบัติการใช้
ซอฟต์แวร์ตารา
ท างาน 

9. สร้างตาราง
รายการอาหาร โดย
ใช้ซอฟต์แวร์ตาราง
ท างานใน  

1. การรวบรวมข้อมูลท า
ได้โดยก าหนดหัวข้อที่
ต้องการ เตรียมอุปกรณ์ใน
การจดบันทึก 
2. การประมวลผลอย่าง
ง่าย เช่น เปรียบเทียบ จัด
กลุ่ม เรียงล าดับ การหา
ผลรวม  
3. วิเคราะห์ผลและสร้าง
ทางเลือกที่เป็นไปได้ 
ประเมินทางเลือก 
(เปรียบเทียบ ตัดสิน) 
4. การน าเสนอข้อมูลท า
ได้หลายลักษณะตามความ
เหมาะสม เช่น การบอก
เล่า เอกสารรายงาน 
โปสเตอร์ โปรแกรม
น าเสนอ 
5. การใช้ซอฟต์แวร์เพ่ือ
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
เช่น ซอฟต์แวร์ประมวลค า 
ซอฟต์แวร์ตารางท างาน 
ซอฟต์แวร์น าเสนอ 
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  3. ซอฟต์แวร์เป็นชุดค าสั่งหรือ
โปรแกรมที่ใชส้ั่งงานใหค้อมพิวเตอร์
ท างานตามล าดับข้ันตอน และน า
คอมพิวเตอร์มาใช้แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันได้มากมาย ซอฟต์แวร์
ประมวลค าเป็นโปรแกรมที่ใช้ส าหรับ
สร้างงานเอกสาร สร้างแบบสอบถาม 
และเก็บข้อมูล โดยใช้โปรแกรม
ไมโครซอฟต์ออฟฟิศเวิร์ดในการ
แก้ปัญหา ซอฟต์แวร์ตารางท างานเป็น
โปรแกรมที่ช่วยในการคิดค านวณ ใช้
สร้างตาราง สร้างกราฟและแผนภูมิใน
รูปแบบต่าง ๆ โดยใช้โปรแกรม
ไมโครซอฟต์ออฟฟิศเอกซ์เซล 
4. การใช้คอมพิวเตอร์ควรใช้อย่าง
เหมาะสม เพราะหากใช้งานไม่
เหมาะสมจะส่งผลกระทบที่ไม่ดีในด้าน
การเรียน ด้านสุขภาพ ด้านสังคม และ
ด้านค่าใช้จ่าย  
 

8. อธิบายการใช้
งานซอฟต์แวร์
ตารางท างาน 

9. บอกผลกระทบ
จากการใช้
คอมพิวเตอร์ 
 

6. เห็นความส าคัญ
ของการใช้
คอมพิวเตอร์อย่าง
สร้างสรรค ์
 

 

การประมวลผล
ข้อมูล 

10. วิเคราะห์สาเหตุ
ของผลกระทบจาก
การใช้คอมพิวเตอร์ 
11. เขียนแผนภาพ
ความคิดการใช้
คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้
เกิดประโยชน์ต่อการ
เรียนและการด าเนิน
ชีวิต 

 

6. การใช้งานคอมพิวเตอร์
ควรใช้งานอย่างเหมาะสม 
หากใช้งานไม่เหมาะสมจะ
ส่งผลกระทบในด้านการ
เรียน ด้านสุขภาพ ด้าน
สังคม และด้านค่าใช้จ่าย 
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ว 4.2   
เข้าใจและใช้แนวคิดเชิง
ค านวณในการแก้ปัญหาที่พบ
ในชีวิตจริงอย่างเป็น 
ข้ันตอนและเป็นระบบ 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในการเรียนรู้ การ
ท างาน และการแก้ปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน
และมีจริยธรรม 

ป.4/5 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิ
และหน้าท่ีของตน  
เคารพในสิทธิของผู้อื่น 
แจ้งผู้เก่ียวข้องเมื่อพบ
ข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่
เหมาะสม 
 

1. บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์มี
การเชื่อมโยงกัน เพ่ือสร้างเครือข่ายใน
การน าเสนอข้อมูลแลกเปลี่ยนความคิด
ต่าง ๆ ในการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้งาน 
เคารพในสิทธิของผู้อื่น ไม่กระท าการ 
ใด ๆ ที่ท าให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหาย 
และปกป้องข้อมูลส่วนตัวโดยไม่น าไป
เผยแพร่ 
2. ยูทูบเป็นบริการส าหรับดูภาพ 
เคลื่อนไหวหรือวิดีโอบนอินเทอร์เน็ตที่
ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ควร
เลือกรับชมสื่อที่เหมาะสม และไม่
แสดงความคิดเห็นที่ท าให้ผู้อื่นเกิด
ความเสียหาย 
3. บริการของ Google เป็นเว็บไซต์ที่
ให้บริการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต 
ซึ่งบริการบนอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์ 
มากท้ังในเรื่องการติดต่อสื่อสาร การ
ใช้งานด้านการศึกษา แต่ควรใช้งานให้
เหมาะสม เพ่ือจะได้ไม่เกิดโทษตามมา 
4. ข้อปฏิบัติในการใช้อินเทอร์เน็ตและ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง 
ปลอดภัย ไม่ควรสร้างข้อความเท็จและ 
ส่งให้ผู้อื่น ควรสื่อสารอย่างมีมารยาท 
และรู้จักกาลเทศะ และไม่ท าให้ผู้อื่น 
เกิดความเสียหาย  
   

1. บอกประโยชน์
ของบริการ
ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ 
2. บอกประโยชน์
ของบริการยูทูบ 

3. บอกประโยชน์
ของบริการ
เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ 

4. บอกข้อปฏิบัติ
ในการใช้
อินเทอร์เน็ต 

1. มีความ
กระตือรือร้นและ
ใฝ่รู้เก่ียวกับ
อุปกรณ์เทคโนโลยี 

2. มีความ
กระตือรือร้นในการ
แสวงหาความรู้โดย
ใช้บริการบน
อินเทอร์เน็ต 

3. มีความใฝ่เรียนรู้
ในเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4. มีความใฝ่เรียนรู้
ในสารสนเทศและ
การใช้เทคโนโลยี
เพ่ือพัฒนาตนเอง 

5. ตระหนักและ
เห็นถึงคุณค่าใน
การใช้อินเทอร์เน็ต
ค้นหาความรู้ 
6. มีความใฝ่เรียนรู้
ในการใช้บริการ
ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

 

1. ใช้บริการของ 

Google เพ่ือประโยชน์
ต่อการเรียนและการ
ด าเนินชีวิต 

2. ใช้อินเทอร์เน็ต
อย่างมีมารยาทและ
ปลอดภัย 
  

1. การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัย 
เข้าใจสิทธิและหน้าท่ีของ
ตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น 
เช่น ไม่สร้างข้อความเท็จ
และส่งให้ผู้อื่น ไม่สร้าง
ความเดือดร้อนต่อผู้อื่น
โดยการส่งสแปม ข้อความ
ลูกโซ่ ส่งต่อโพสต์ที่มี
ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น ส่ง
ค าเชิญเล่นเกม ไม่เข้าถึง
ข้อมูลส่วนตัวหรือการบ้าน
ของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับ
อนุญาต ไม่ใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์/ชื่อบัญชีของ
ผู้อื่น 
2. การสื่อสารอย่างมี
มารยาทและรู้กาลเทศะ 
 
 
   
 

 



 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระส าคัญ K A P 
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
หมายเหตุ 

  ซึ่งบริการบนอินเทอร์เน็ตเป็นของ
ส่วนรวม ทุกคนควรปฏิบัติในการเข้า
ใช้บริการให้ถูกต้องและเหมาะสม  

 7. มีความใฝ่เรียนรู้
ในการใช้บริการบน
อินเทอร์เน็ตอย่าง
เห็นคุณค่า 

8. มีความซื่อสัตย์
และความ
รับผิดชอบในการ
ใช้อินเทอร์เน็ต 
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