
 

 

ตารางการวิเคราะห์หลักสูตร กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้น  อนุบาลปีที่.........  ประถมศึกษาปีที่ 3  มัธยมศึกษาปีที่........ 

ของ  นาย  นาง  นางสาวสายสวาสดิ์   มีกอบสิน 
สาระที่ 4  เทคโนโลยี 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระส าคัญ K A P 
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
หมายเหตุ 

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

ป.3/1 แสดงอัลกอริทึมในการ
ท างาน หรือการแก้ปัญหาอย่าง
ง่าย โดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือ  
ข้อความ 

อัลกอลิทึม 
(Algorithm) เป็น
ขั้นตอนท่ีใช้แก้ปัญหา 
ประกอบด้วยวิธีการ
เป็นขั้นๆ จนกระท่ัง
แก้ปัญหาได้ส าเร็จ การ
แสดงอัลกอริทึม ท าได้
หลายวิธี เช่น การเขียน 
บอกเล่า วาดภาพ หรือ
ใช้สัญลักษณ์ 

1. อธิบาย
ขั้นตอนการ
แก้ปัญหา 
2. สามารถ
อธิบาย การ
เขียน บอกเล่า 
วาดภาพ หรือ
ใช้สัญลักษณ์ 
3. อธิบาย
เกี่ยวกับวิธีการ
แก้ปัญหา ต่างๆ 

1. เห็น
ความส าคัญของ
ขั้นตอนท่ีใช้ใน
การแก้ปัญหา 
2. เห็น
ประโยชน์จาก
การเล่นเกม
เศรษฐี  
3. เห็น
ประโยชน์
อัลกอริทึม 

1. แสดงการ
เขียน บอกเล่า 
วาดภาพ 
2. เ ล่ น เ ก ม
เศ ร ษ ฐี  เ ก ม
บัน ได งู  เป็ น
ต้น 
 

1. อัลกอริทึมเป็น
ขั้นตอนท่ีใช้ในการ
แก้ปัญหา  
2. การแสดงอัลกอริทึม
ท าได้โดยการเขียน บอก
เล่า วาดภาพ หรือใช้
สัญลักษณ์  
3. ตัวอย่างปัญหา เช่น 
เกมเศรษฐี เกมบันไดงู 
เกม Tetris เกม OX การ
เดินไปโรงอาหาร การท า
ความสะอาดห้องเรียน  

 

 ป.3/2 เขียนโปรแกรมอย่างง่าย 
โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือส่ือและ
ตรวจหาข้อผิดพลาดของ
โปรแกรม 

การเริ่มเขียนโปรแกรม
จะต้องออกแบบการ
ท างานของโปรแกรม
ขึ้นมาก่อน หรือเรียกว่า 
ขั้นตอนวิธีโดยสร้างเป็น

1. อธิบาย
ขั้นตอนการ
เขียนโปรแกรม
ล าดับของค าส่ัง

1. เห็น
ความส าคัญของ
การคิดอย่าง
เป็นขั้นตอน 

1. การแสดง
ขั้นตอนการ
ของค าส่ัง 
2. การเขียน
โปรแกรมท่ีส่ัง

1 การเขียนโปรแกรม
เป็นการสร้างล าดับของ
ค าส่ัง ให้คอมพิวเตอร์
ท างาน  

 



มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระส าคัญ K A P 
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
หมายเหตุ 

ล าดับของค าส่ังท่ี
ต้องการให้ท างาน 

ให้คอมพิวเตอร์
ท างน 
2. อธิบายของ
ผิดพลาดของ
ค าส่ัง 

2. เห็น
ประโยชน์ของ
การท างาน
ตามล าดับ
ขั้นตอน เพื่อ
แก้ปัญหา 
3. เห็น
ประโยชน์ของ
การคิดอย่าง
เป็นระบบการ
ท างาน 

ให้ตัวละคร
ท างานซ้ าไม่
ส้ินสุด 

2. ตัวอย่างโปรแกรม 
เช่น เขียนโปรแกรมท่ีส่ัง
ให้ ตัวละครท างานซ้ าไม่
ส้ินสุด  
3. การตรวจห า
ข้อผิดพลาดท าได้โดย
ตรวจสอบค าส่ังท่ีแจ้ง
ข้อผิดพลาด หรือหาก
ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามท่ี
ต้องการให้ตรวจสอบการ
ท าง านทีละค าส่ัง  
4. ซอฟต์แวร์หรือส่ือท่ีใช้
ในการเขียนโปรแกรม 
เช่น ใช้บัตรค าส่ังแสดง
การเขียนโปรแกรม, 
Code.org  

 ป.3/3 ใช้อินเตอร์เน็ตค้นหา
ความรู้ 

ซอฟแวร์น าเสนอ เป็น
โปรแกรมท่ีใช้น าเสนอ
ข้อมูลด้วยระบบ
คอมพิวเตอร ์และเป็น
ซอฟแวร์ประยุกต์ท่ี
สามารถน าเสนอข้อมูล
ในรูปแบบตัวอักษร 
ตาราง กราฟ ภาพนิ่ง 

1. อธิบาย
เหตุผลเชิง
ตรรกะเพื่อใช้ใน
การแก้ปัญหา 
2. อธิบายการ
ท างาน 
3. อธิบายการ
แก้ปัญหาอย่าง
ง่าย 

1. เห็น
ความส าคัญของ
การใช้เหตุผล
เชิงตรรกะใน
การแก้ปัญหา 
2. เห็น
ประโยชน์ใน
การคาดการณ์

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

1. อินเทอร์เน็ตเป็น
เครือข่ายขนาดใหญ่ช่วย
ให้ การติดต่อส่ือสารท า
ได้สะดวกและรวดเร็ว 
และ เป็นแหล่งข้อมูล
คว ามรู้ท่ีช่วยในก ารเรียน 
และก ารด าเนินชีวิต  

 



มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระส าคัญ K A P 
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
หมายเหตุ 

ภาพเคล่ือนไหว และ
เสียง 

4. วิเคราะห์
คาดการณ์
ผลลัพธ์จาก
ปัญหาอย่างง่าย 

ผลลัพธ์ จาก
ปัญหา 
3. เห็น
ความส าคัญของ
การน ากฎเกณฑ์
หรือเงื่อนไขมา
ใช้ในการ
พิจารณา
แก้ปัญหา 

คาดการณ์
ผลลัพธ์ 

2. เว็บเบราว์เซอร์เป็น
โปรแกรมส าหรับอ่าน
เอกสารบนเว็บเพจ  
3. การสืบค้นข้อมูลบน
อินเทอร์เน็ตท าได้โดยใช้
เว็บไซต์ส าหรับสืบค้น 
และต้องก าหนดค าค้นท่ี
เหมาะสมจึงจะได้ข้อมูล
ตามต้องการ  
4. ข้อมูลความรู้ เช่น วิธี
ท าอ าหาร วิธีพับ
กระดาษ เป็นรูปต่าง ๆ 
ข้อมูลประวัติศาสตร์ช าติ
ไทย (อาจเป็นความรู้ในวิ
ช าอื่น ๆ หรือเรื่องท่ีเป็น
ประเด็นท่ีสนใจ ในช่วง
เวลานั้น)  
5. การใช้อินเทอร์เน็ต
อยา่งปลอดภัยควรอยู่ใน
การดูแลของครู หรือ
ผู้ปกครอง  

 ป.3/4 รวบรวม ประมวลผล และ
น าเสนอข้อมูล โดยใช้ซอฟต์แวร์
ตามวัตถุประสงค์ 

ปัจจุบันเราใน
ชีวิตประจ าวันกับ
เทคโนโลยีต่างๆ จน
เป็นปกติ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเทคโนโลยี

1. อธิบายการ
ใช้งานอุปกรณ์
เทคโนโลยี
เบ้ืองต้น 

1. เห็น
ความส าคัญของ
การใช้งาน
อุปกรณ์
เทคโนโลยี 

1. ฝึก
ปฏิบัติการใช้
งานอุปกรณ์
เทคโนโลยี
เบ้ืองต้น เช่น 

1. การรวบรวมข้อมูล 
ท าได้โดยก าหนดหัวข้อท่ี
ต้องการ เตรียมอุปกรณ์
ในการจดบันทึก  

 



มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระส าคัญ K A P 
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
หมายเหตุ 

สารสนเทศ ไม่ว่าจะ
เป็นการเรียนการสอน
ในมหาวิทยาลัย ซึ่งมี
การใช้เทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือประกอบช่วย
ในการเรียนรู้ หรือการ
ใช้เครื่องมือต่าง ๆ ท่ี
ช่วยอ านวยความ
สะดวกใน
ชีวิตประจ าวัน ด้วย
เหตุผลนี้ คนรุ่นใหม่จึง
ควรเรียนรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

2. เห็น
ประโยชน์ของ
การเข้าออก
โปรแกรม 
3. ให้
ความส าคัญของ
การค้นหาข้อมูล 

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

2. การประมวลผลอย่าง
ง่าย เช่น เปรียบเทียบ 
จัดกลุ่ม เรียงล าดับ  
3. การน าเสนอข้อมูลท า
ได้หลายลักษณะตาม 
ความเหมาะสม เช่น ก า
รบอกเล่า การท า
เอกสารรายงาน การ
จัดท าปา้ยประกาศ  
4. การใช้ซอฟต์แวร์
ท างานตามวัตถุประสงค์ 
เช่น ใช้ซอฟต์แวร์
น าเสนอหรือซอฟต์แวร์
กร าฟิก สร้างแผนภูมิ
รูปภาพ ใช้ซอฟต์แวร์
ประมวลค า ท าปา้ย
ประกาศ หรือ
เอกสารรายงาน ใช้
ซอฟต์แวร์ต ารางท างาน
ในการประมวลผลข้อมูล 

 ป.3/5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างปลอดภัย ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงในการใช้อินเทอร์เน็ต 

ปัจจุบันเทคโนโลยี
สารสนเทศมีบทบาท
ส าคัญและส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงในทุกๆ 
ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้าน
การด าเนิน

1. อธิบายการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
อย่างปลอดภัย 
2. อธิบายการ
ใช้งานและการ

1. เห็น
ความส าคัญของ
การใช้งานและ
ดูแลรักษา
อุปกรณ์ 

1. ใช้อุปกรณ์
เทคโนโลยี
พร้อมท้ังดูแล
รักษาอุปกรณ์ 
2. ใช้
เทคโนโลยีได้

1. การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย เช่น ปกป้อง
ข้อมูลส่วนตัว  
2. ขอความช่วยเหลือ
จากครู หรือผู้ปกครอง

 



มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระส าคัญ K A P 
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
หมายเหตุ 

ชีวิตประจ าวัน 
การศึกษา เศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง และ
การด าเนินงานในทุก
สาขาอาชีพ ท าให้ทึก
คนในสังคมต้องมีการ
ปรับตัว และพัฒนา
ตนเองให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศมีท้ังคุณและ
โทษนักเรียนต้องศึกษา
เพื่อใช้งานได้อย่างรู้เท่า
ทัน และสามารถใช้ชีวิต
อยู่ได้อย่างปลอดภัยใน
สังคมปัจจุบัน นอก
จากนนี้ยังต้องสามารถ
เลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศด้านต่างๆ 
อย่างสร้างสรรค์และมี
จริยธรรม 

ดูแลรักษา
อุปกรณ์ 
3. อธิบายการ
ใช้งานอุปกรณ์
อย่างเหมาะสม 

2. เห็นด้วยถึง
อันตรายจาก
การเผยแพร่
ข้อมูลส่วนตัว
กับบุคคลอื่น
ยกเว้น
ผู้ปกครองหรือ
ครู 

อย่าง
เหมาะสม 

เมื่อเกิดปัญหาจากการใช้
งาน เมื่อพบข้อมูลหรือ
บุคคลท่ีท าให้ไม่สบายใจ  
3. การปฏิบัติตาม
ข้อตกลงในการใช้
อินเทอร์เน็ต จะท าให้ไม่
เกิดความเสียหายต่อ
ตนเองและผู้อื่น เช่น ไม่
ใช้ค าหยาบ ล้อเลียน ด่ า
ทอ ท าให้ผู้อื่นเสียหาย 
หรือเสียใจ  
4. ข้อดีและข้อเสียใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการ
ส่ือสาร  

 


