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มาตรฐาน ว ๔.๒ 
เข้าใจและใช้แนวคิด
เชิงค านวณในการ
แก้ปัญหาท่ีพบใน
ชีวิตจริงอย่างเป็น 
ขั้นตอนและเป็น
ระบบ ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสารในการเรียนรู้ 
การท างาน และการ
แก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รู้เท่า
ทัน และมีจริยธรรม 

ป.1/1 แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้
การลองผิดลองถูก การ
เปรียบเทียบ 

1. การเปรียบเทียบของ
สองส่ิงอาจพบความ
เหมือนและความ
แตกต่าง ความเหมือน
และความแตกต่าง อาจ
ขึ้นอยู่กับลักษณะ
ภายนอก หรือการใช้
งาน 
2. การลองผิดลองถูก
เป็นการแก้ปัญหา
รูปแบบหนึ่ง สามารถ
ท าได้โดยทดลอง
แก้ปัญหาหลายๆ วิธี 
แล้วพิจารณาผลลัพธ์
เพื่อเลือกวิธีที่เหมาะสม 

1. อธิบาย
เปรียบเทียบ
ลักษณะ
ภายนอก และ
การใช้งาน 
2. สามารถ
เปรียบเทียบ
ความแตกต่าง 
และความ
เหมือน 
3. อธิบาย
เกี่ยวกับวิธีการ
แก้ปัญหา  
4. อธิบาย
เกี่ยวกับการเล่น
เกมเขาวงกต  
เกมหาจุด
แตกต่าง 

1. เห็น
ความส าคัญของ
วิธีการแก้ปัญหา 
2. เห็น
ประโยชน์จาก
การเล่นเกมทาย
ตัวเลข 
3. เห็น
ประโยชน์ของ
การแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน 

1. วิเคราะห์
ปัญหาและ
แก้ปัญหา
อย่างเป็น
ขั้นตอน 
2. เล่นเกมเขา
วงกต เกมหา
จุดแตกต่าง 
3. วิเคราะห์
ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

1. การแก้ปัญหาให้
ประสบความส าเร็จท าได้
โดยใช้ขั้นตอนการ
แก้ปัญหา 
2. ปัญหาอย่างง่าย เช่น 
เกมเขาวงกต เกมห าจุด
แตกต่างของภาพ การจัด
หนังสือใส่กระเป๋า  
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5. อธิบายการ
แก้ปัญหาอย่าง
ง่าย เช่น เกม
เขาวงกต เกม
หาจุดแตกต่าง
ของภาพ การ
จัดหนังสือใส่
กระเป๋า 
6. อธิบายการ
แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน 

 ป.1/2 แสดงล าดับข้ันตอนการ
ท างาน หรือ การแก้ปัญหาอย่าง
ง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือ
ข้อความ 

1. การเล่าเหตุการณ์ 
หรือเรื่องราว จะต้อง
จัดล าดับข้ันตอนให้
ถูกต้อง ในบางครั้งอาจ
มีล าดับท่ีถูกต้อง
มากกว่า 1 แบบ 
 

1. อธิบาย
ขั้นตอนการ
ท างาน 
2. อธิบาย
เรียงล าดับ
กิจวัตร
ประจ าวัน 

1. เห็น
ความส าคัญของ
การคิดอย่าง
เป็นขั้นตอน 
2. เห็น
ประโยชน์ของ
การท างาน
ตามล าดับ
ขั้นตอน เพื่อ
แก้ปัญหา 
3. เห็น
ประโยชน์ของ
การคิดอย่าง
เป็นระบบการ
ท างาน 

1. การแสดง
ขั้นตอนการ
แก้ปัญหา 
2. การเขียน
บอกเล่า 
3. การวาด
ภาพ หรือใช้
สัญลักษณ์ 

1.การแสดงขั้นตอนการ
แก้ปัญหาท าได้โดยการ
เขียน บอกเล่า วาดภาพ 
หรือใช้สัญลักษณ์  
2. ปัญหาอยา่งง่าย เช่น 
เกมเขาวงกต เกมห าจุด
แตกตา่งของภาพ การจัด
หนังสือใส่กระเป๋า  

 



มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระส าคัญ K A P 
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
หมายเหตุ 

 ป.1/3 เขียนโปรแกรมอย่างง่าย 
โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือส่ือ 

1. โปรแกรม คือ 
ชุดค าส่ังท่ีส่ังให้
คอมพิวเตอร์ท างาน 
การเขียนโปรแกรมต้อง
ส่ังเป็นขั้นตอนท่ีชัดเจน
ครบถ้วน 
2. การแก้ปัญหาโดย
แสดงล าดับข้ันตอนใน
การท างานท่ีมี
เป้าหมายต่อเนื่องกัน 
มากกว่า 1 เป้าหมาย 
ท าได้โดยการจัดล าดับ
เป้าหมาย แล้ววางแผน
การเดินทางจาก
จุดเริ่มต้นไปยัง
เป้าหมายท่ี 1 จากนั้น
จึงเดินทางไปยัง
เป้าหมายต่อไป
ตามล าดับ 

1. อธิบาย
เหตุผลเชิง
ตรรกะเพื่อใช้ใน
การแก้ปัญหา 
2. อธิบายการ
ท างาน 
3. อธิบายการ
แก้ปัญหาอย่าง
ง่าย 
4. วิเคราะห์
คาดการณ์
ผลลัพธ์จาก
ปัญหาอย่างง่าย 

1. เห็น
ความส าคัญของ
การใช้เหตุผล
เชิงตรรกะใน
การแก้ปัญหา 
2. เห็น
ประโยชน์ใน
การคาดการณ์
ผลลัพธ์ จาก
ปัญหา 
3. เห็น
ความส าคัญของ
การน ากฎเกณฑ์
หรือเงื่อนไขมา
ใช้ในการ
พิจารณา
แก้ปัญหา 

1. ปฏิบัติตาม
เหตุผลเชิง
ตรรกะ 
2. ปฏิบัติการ
ท างานการน า
กฎเกณฑ์มาใช้ 
3. ปฏิบัติตาม
ตามท่ี
คาดการณ์
ผลลัพธ์ 

1. การเขียนโปรแกรม
เป็นการสร้างล าดับของ
ค าส่ัง ให้คอมพิวเตอร์
ท างาน  
2. ตัวอย่างโปรแกรม 
เช่น เขียนโปรแกรมส่ังให้ 
ตัวละครย้ายต าแหน่ง 
ย่อขยายขนาด เปล่ียน
รูปร่าง  
3. ซอฟต์แวร์ หรือส่ือท่ี
ใช้ในการเขียนโปรแกรม 
เช่น ใช้บัตรค าส่ังแสดง
การเขียนโปรแกรม, 
Code.org  

 

 ป.1/4  ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง 
จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์ 

1. โปรแกรมวาดภาพ 
เช่น เพนต์ (Paint) โฟ
โตช็อป (Photoshop) 
และ กิมพ์ (GIMP) การ
เซฟ (save) คือ การ
บันทึกข้อมูลไว้ในไฟล์ 
(file)ไฟล์ คือ 

1. อธิบายการ
ใช้งานอุปกรณ์
เทคโนโลยี
เบ้ืองต้น 
2. อธิบายการ
ใช้งาน

1. เห็น
ความส าคัญของ
การใช้งาน
อุปกรณ์
เทคโนโลยี 
2. เห็น
ประโยชน์ของ

1. ฝึก
ปฏิบัติการใช้
งานอุปกรณ์
เทคโนโลยี
เบ้ืองต้น เช่น 
การใช้เมาส์ 

1. การใช้งานอุปกรณ์
เทคโนโลยีเบื้องต้น เช่น 
การใช้เมาส์ คีย์บอร์ด 
จอสัมผัส การเปิด-ปิด 
อุปกรณ์เทคโนโลยี  
2. การใช้งานซอฟต์แวร์
เบ้ืองต้น เช่น การเข้า
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แฟ้มข้อมูล ซึ่งเป็นได้ท้ัง
ข้อความ ภาพ และ
เสียงควรต้ังช่ือไฟล์ให้
สอดคล้องกับเนื้อหาใน
ไฟล์ เช่น * / \ < > : “ 
? | “โฟลเดอร์ คือ ท่ี
เก็บไฟล์ ใช้ในการจัด
หมวดหมู่ไฟล์ให้เป็น
ระบบการเปิดไฟล์ 
จะต้องค้นหาไฟล์จาก
โฟลเดอร์เดียวกับท่ีได้
บันทึกไฟล์ไว ้

ซอฟต์แวร์
เบ้ืองต้น 
3. อธิบายการ
สร้างการจัดเก็บ
ไฟล์อย่างเป็น
ระบบ 
4. อธิบายการ
ค้นหาข้อมูลได้
ง่ายและรวดเร็ว 

การเข้าออก
โปรแกรม 
3. ให้
ความส าคัญของ
การค้นหาข้อมูล 

คีย์บอร์ด เปิด-
ปิด  
2. ฝึก
ปฏิบัติการเข้า
และออก
โปรแกรม 
3. ฝึก
ปฏิบัติการ
สร้างไฟล์และ
จัดเก็บไฟล์ 
4. ฝึก
ปฏิบัติการ
ค้นหาข้อมูล 

และออกจากโปรแกรม 
ก ารสร้างไฟล์ การ
จัดเก็บ การเรียกใช้ไฟล์ 
ท าได้ในโปรแกรม เช่น 
โปรแกรมประมวลค า 
โปรแกรมกร าฟิก 
โปรแกรมน าเสนอ  
3. การสร้างและจัดเก็บ
ไฟล์อย่างเป็นระบบจะ
ท าให้เรียกใช้ ค้นห า
ข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว 

 ป.1/5  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างปลอดภัย ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์
ร่วมกัน ดูแลรักษาอุปกรณ์
เบ้ืองต้น ใช้งานอย่างเหมาะสม 

1. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
เช่น คีย์บอร์ด จอภาพ 
ทัชแพด เมาส์ พอร์ตยู
เอสบี กล้อง   ตัวอย่าง
คอมพิวเตอร์ เช่น 
คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 
โน้ตบุ๊ก แล็ปท็อป 
สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต   
การใช้งานคอมพิวเตอร์ 
เช่น ใช้สร้างงาน
เอกสาร ใช้วาดภาพ ใช้
เล่นเกม ใช้ค้นหาข้อมูล 
ใช้ติดต่อส่ือสาร  การใช้

1. อธิบายการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
อย่างปลอดภัย 
2. อธิบายการ
ใช้งานและการ
ดูแลรักษา
อุปกรณ์ 
3. อธิบายการ
ใช้งานอุปกรณ์
อย่างเหมาะสม 

1. เห็น
ความส าคัญของ
การใช้งานและ
ดูแลรักษา
อุปกรณ์ 
2. เห็นด้วยถึง
อันตรายจาก
การเผยแพร่
ข้อมูลส่วนตัว
กับบุคคลอื่น
ยกเว้น
ผู้ปกครองหรือ
ครู 

1. ใช้อุปกรณ์
เทคโนโลยี
พร้อมท้ังดูแล
รักษาอุปกรณ์ 
2. ใช้
เทคโนโลยีได้
อย่าง
เหมาะสม 

1. การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย เช่น รู้จัก
ข้อมูลส่วนตัว อันตราย
จากการเผยแพร่ข้อมูล
ส่วนตัว และไม่บอก
ข้อมูลส่วนตัวกับบุคคล
อื่นยกเว้น ผู้ปกครอง 
หรือครู แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
เมื่อต้องการ ความ
ช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้
งาน  
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งานคอมพิวเตอร์อย่าง
ปลอดภัย เช่น ระวังไฟ
ดูด นั่งหลังตรง ไม่ใช่
คอมพิวเตอร์นาน
เกินไป 
การดูแลรักษา
คอมพิวเตอร์ เช่น ใช้ผ้า
แห้งเช็ด ระมัดระวัง
ไม่ให้เปียกน้ า  เมื่อพบ
ปัญหาจากการใช้
คอมพิวเตอร์ควรแจ้งให้
ครูหรือผู้ปกครองทราบ 

2. ข้อปฏิบัติในการใช้
งานและการดูแลรักษา
อุปกรณ์ เช่น ไม่ขีดเขียน
บนอุปกรณ์ ท าความ
สะอาด ใช้อุปกรณ์อย่าง
ถูกวิธี  
3. การใช้ง านอย่าง
เหมาะสม เช่น จัดท่านั่ง
ใหถู้กต้อง การพักสายต า
เมื่อใช้อุปกรณ์เป็น
เวลานาน ระมัดระวัง
อุบัติเหตุจากการใช้งาน 

 


