การศึกษาวิเคราะห์ หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล
เพื่อการนิเทศการจัดการเรียนรู้วิทยาการคํานวณ
1. วิทยาการคํานวณ สอนให้คิดเป็น ใช้เป็น และรู้เท่าทันเทคโนโลยี
เพื่อเป็นพื้นฐานของความคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic) มีจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดแบบ
นามธรรมเป็น วิชานี้คือการพัฒนาความคิดของผู้เรียน ขอบเขตของการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคํานวณเน้นใน
3 องค์ความรู้ ดังนี้ (รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
1. การคิ ด เชิ งคํ า นวณ (computational thinking) เป็ น วิ ธี คิด และแก้ ปั ญ หาเชิ งวิ เ คราะห์ สามารถใช้
จินตนาการมองปัญหาด้วยความคิดเชิงนามธรรม ซึ่งจะทําให้เห็นแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและ
มีลําดับวิธีคิด โดยวิธีคิดแบบวิทยาการคํานวณนี้ ไม่ใช่เพียงแค่การเขียนโปรแกรม เพราะภาษาโปรแกรมมี การ
เปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา แต่ จุ ด ประสงค์ ที่ สํ า คั ญ กว่ า คื อ การสอนให้ เ ด็ ก คิ ด และเชื่ อ มโยงปั ญ หาต่ า ง ๆ เป็ น
จนสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
2. พื้นฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (digital technology) เป็นการสอนให้รู้จักเทคนิควิธีการต่าง ๆ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิตัล โดยเฉพาะในยุค 4.0 จะเน้นในด้านระบบอัตโนมัติ (automation) ที่อยู่ในชีวิตประจําวัน
ไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตร อุตสาหกรรม หรือคมนาคม ให้เด็กได้เรียนรู้อย่างรอบด้าน และประยุกต์สร้างสรรค์
งานได้อย่างเหมาะสม
3. พื้นฐานการรู้เท่าทันสื่อและข่าวสาร (media and information literacy) เป็นทักษะเกี่ยวกับการรู้เท่า
ทันสื่อและเทคโนโลยีดิจิตัล แยกแยะได้ว่าข้อมูลใดเป็นความจริงหรือความคิดเห็น โดยเฉพาะข้อมูลบนสื่อสังคม
ออนไลน์ นอกจากนั้นยังเป็นเรื่องของความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ รู้กฎหมายและลิขสิทธิ์ทางปัญญาต่าง ๆ เพื่อให้
เด็กใช้ช่องทางนี้ได้อย่างรู้เท่าทันและปลอดภัย
2. เป้าหมายของหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคํานวณ มีเป้าหมายที่สําคัญในการพัฒนาผู้เรียน ดังนี้
1. เพื่อใช้ทักษะการคิดเชิงคํานวณในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ
2. เพื่อให้มีทักษะในการค้น หาข้ อมูลหรื อสารสนเทศ ประเมิน จัดการ วิเคราะห์สังเคราะห์ และนํ า
สารสนเทศไปใช้ในการแก้ปัญหา
3. เพื่อประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง การทํางานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือสังคม
4. เพื่อใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างปลอดภัย รู้เท่าทัน มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม
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3. สาระการเรียนรู้เทคโนโลยี(วิทยาการคํานวณ) มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และมีทักษะ
การคิดเชิงคํานวณ การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้
กําหนดสาระสําคัญดังนี้
3.1 วิทยาการคอมพิวเตอร์ การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ การใช้แนวคิดเชิงคํานวณใน
การแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน การบูรณาการกับวิชาอื่น การเขียนโปรแกรมการคาดการณ์ผลลัพธ์การตรวจหา
ข้อผิดพลาด การพัฒนาแอปพลิเคชันหรือพัฒนาโครงงาน อย่างสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง
3.2 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร การรวบรวมข้ อมู ล การประมวลผล การประเมิ นผลการ
นําเสนอข้อมูลหรือสารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง การค้นหาข้อมูลและแสวงหาความรู้บนอินเทอร์เน็ต การ
ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล การเลือกใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ต ข้อตกลงและข้อกําหนดใน
การใช้สื่อหรือแหล่งข้อมูลต่าง ๆ หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร
3.3 การรู้ดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างปลอดภัย การจัดการ อัตลักษณ์การ
รู้เท่าทันสื่อ กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์การใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรม นวัตกรรมและผลกระทบของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อการดําเนินชีวิต อาชีพ สังคม และวัฒนธรรม
4. มาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ นี้ ได้กําหนดสาระ การเรียนรู้ออกเป็น ๔ สาระ
ได้แก่
สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ
สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ
สาระที่ ๔ เทคโนโลยี
● การออกแบบและเทคโนโลยี เรียนรู้เกี่ยวกับ เทคโนโลยีเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนา
งานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบ เชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดย
คํานึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
● วิทยาการคํานวณ เรียนรู้เกี่ยวกับ การคิดเชิงคํานวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา เป็นขั้นตอนและ
เป็นระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ในการ
แก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
สาระเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓

สาระที่ ๔ เทคโนโลยี
มาตรฐาน ว ๔.๑ เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน
อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยคํานึงถึง
ผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
มาตรฐาน ว ๔.๒ เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคํานวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและ
เป็ น ระบบ ใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารในการเรี ย นรู้ การทํ า งาน และการแก้ ปั ญ หาได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม
คุณภาพผู้เรียน
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
❖ แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหา มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เบื้องต้น รักษาข้อมูลส่วนตัว
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
❖ค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและประเมินความน่าเชื่อถือ ตัดสินใจเลือกข้อมูลใช้เหตุผลเชิงตรรกะ
ในการแก้ปัญหาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการทํางานร่วมกันเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพ
สิทธิของผู้อื่น
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
❖นําข้อมูลปฐมภูมิเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ ประเมิน นําเสนอข้อมูลและสารสนเทศได้ต าม
วัตถุประสงค์ ใช้ทักษะการคิดเชิงคํานวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพื่อช่วยใน
การแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างรู้เท่าทันและรับผิดชอบต่อสังคม
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
❖ ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อรวบรวม
ข้อมูลในชีวิตจริงจากแหล่งต่าง ๆ และความรู้จากศาสตร์อื่น มาประยุกต์ใช้สร้างความรู้ใหม่ เข้าใจการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีที่มีผลต่อการดําเนินชีวิต อาชีพ สังคม วัฒนธรรม และใช้อย่างปลอดภัย มีจริยธรรม
5. โครงสร้างเวลาเรียน
สถานศึกษาสามารถนําหลักสูตรนี้ไปจัดการเรียนรู้โดยกําหนดจํานวนชั่วโมงได้ตาม ความเหมาะสมและ
ความพร้อมของสถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้มีเวลาในการศึกษาเนื้อหา ฝึกทักษะและสร้างประสบการณ์ใน
การเรียนรู้อย่างเพียงพอ จนสามารถบรรลุตัวชี้วัดตามเป้าหมาย ของหลักสูตร ควรจัดจํานวนชั่วโมงขั้นต่ํา ดังนี้

๔

ระดับชั้น
ป.1 - ป.3
ป.4 - ป.6
ม.1 - ม.3
ม.4 – ม.5
ม.6

เวลาเรียนจํานวนชั่วโมงต่อปี
20
40
40
40

มาตรฐานการเรียรู้
ว 4.2
ว 4.2
ว 4.1 ว 4.2
ว 4.1 ว 4.2
ว 4.2

* หมายเหตุสามารถเพิ่มหรือลดจํานวนชั่วโมงจากที่แนะนําได้ตามจุดเน้นและบริบทของสถานศึกษา

๕

6. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) จําแนกตามรายชั้นปี
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

มาตรฐานการเรียนรู้

จํานวนตัวชี้วัดแต่ละระดับ/แต่ละสาระ
ประถมศึกษา

ชื่อสาระ

1. วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ

2. วิทยาศาสตร์
กายภาพ

จํานวน
รหัส
มาตรฐาน มาตรฐาน

3

3

3. วิทยาศาสตร์โลก
และอวกาศ

2

4. เทคโนโลยี

2
10

มัธยมศึกษาตอนต้น

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

ว 1.1

2

-

-

-

4

-

ว 1.2

2

3

4

1

-

5

ว 1.3

-

1

-

4

2

-

-

-

ว 2.1

2

4

2

4

4

1

10

6

ว 2.2

-

-

4

3

5

1

1

15

ว 2.3

1

2

3

1

5

8

7

6

ว 3.1

2

-

3

3

2

2

-

ว 3.2

1

2

4

-

5

9

ว 4.1

-

-

-

-

-

ว 4.2

5

4

5

5

5

-

รวมตัวชี้วัด

มัธยมศึกษาตอน
ปลายปลาย

-

-

6

รวม
จํานวน
ตัวชี้วัด

4

-

-

16

12

-

-

62

11

6

-

-

24

8

-

25

-

66

-

10

-

39

21

-

12

-

66

-

4

-

-

10 26

7

10

-

-

-

14

52

-

5

5

5

5

1

-

21

4

4

4

4

1

1

1

43

18 17

15 16 25 21 32 30 52 63 59 28 49 25 415
130

174

102

๖

7. โครงสร้างเวลาเรียน
ภายหลั งจากประกาศใช้ห ลักสูต รแกนกลางการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ทธศั กราช 2551 เมื่ อ วั น ที่ 11
กรกฎาคม 25๖๐ ได้มีคําสั่ง ประกาศ และหนังสือราชการ เกี่ยวกับโครงสร้างเวลาเรียนอยู่หลายฉบับซึ่งบางฉบับ
ยังมีผลบังคับใช้ และบางฉบับยกเลิกไปแล้ว รายละเอียดในภาคผนวก โดยสรุปดังนี้
กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ /
กิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
- ประวัติศาสตร์
- ๔ สาระ
สุขศึกษา/พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียนพื้นฐาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รายวิชา/กิจกรรมที่
สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม
ตามความพร้อมและ
จุดเน้นกลุ่มสาระการ
เรียนรู้

เวลาเรียน
ระดับประถมศึกษา
จัดสรรเวลา
ตามความ
เหมาะสม

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จัดสรรเวลาตาม
ความเหมาะสม

จัดสรรเวลาตาม
ความเหมาะสม

๔๐ ชั่วโมงต่อปี

๔๐ ชั่วโมงต่อปี

๘๐ ชั่วโมงต่อ ๓ ปี

จัดสรรเวลา
ตามความ
เหมาะสม

จัดสรรเวลาตาม
ความเหมาะสม

จัดสรรเวลาตาม
ความเหมาะสม

8๔๐ ชั่วโมงต่อปี
12๐ ชั่วโมงต่อปี

88๐ ชั่วโมงต่อปี
12๐ ชั่วโมงต่อปี

รวมุ ๓ ปี 1,64๐ ชั่วโมง
รวมุ ๓ ปี 36๐ ชั่วโมง

สถานศึกษากําหนด

สถานศึกษากําหนด

สถานศึกษากําหนด

หมายเหตุ
๑. ชั้น ป. ๑ – ๓ อาจจัดเวลาเรียนเพิ่มเติมให้เป็นเวลาสําหรับสาระการเรียนรู้พื้นฐานในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์
๒. การจัดสรรเวลาเรียนในรายวิชาพื้นฐาน ผู้เรียนต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่
หลักสูตรแกนกลาง ฯ กําหนด
๓. การจัดเวลาเรียนต้องให้สอดคล้องกับเกณฑ์การจบ และคํานึงถึงศักยภาพของผู้เรียน

๗

๔. วิชาหน้าที่พลเมือง สถานศึกษาทุกแห่งยังคงต้องจัดการเรียนการสอนหน้าที่พลเมือง เป้าหมายของการ
จั ด คื อ การส่ งเสริ มการสร้า งความเป็ นพลเมื องดีของชาติ ต ามความพร้ อม และบริ บ ทของสถานศึ กษา โดยมี
ทางเลือกในการจัดการเรียนการสอน 4 ทางเลือก ดังนี้
1) เพิ่มวิชาหน้าที่พลเมืองในหลักสูตรสถานศึกษา โดยจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ (วัดผลรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง)
2) บูรณาการกับการเรียนรู้ในรายวิชาอื่นทั้งรายวิชาพื้นฐาน หรือเพิ่มเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษาฯ (วัดผลรวมอยู่ในรายวิชานั้น ๆ)
3. บูรณาการกับการเรียนรู้ในรายวิชาพื้นฐาน หรือรายวิชาเพิ่มเติม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น(วัดผล
รวมอยู่ในรายวิชานั้น ๆ)
4. บูรณาการการเรียนรู้กับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือกิจกรรม/โครงการ/โครงงานหรือวิถีชีวิตประจําวัน
ในโรงเรียน (วัดผล ผ่าน – ไม่ผ่าน ตามลักษณะของกิจกรรม) ทั้งนี้ สถานศึกษาควรระบุได้ว่าจัดการเรียนการสอน
หน้าที่พลเมืองในลักษณะใด ผลการจัดบรรลุเป้าหมายหรือไม่
๕. การเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ระดับประถมศึกษาให้เรียนสาระประวัติศาสตร์ 40 ชม./ปี ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น4 0 ชม./ปี (3 นก.) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย8 0 ชม./3 ปี (2 นก.)
๖. การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สถานศึกษาทุกแห่งยังคงต้องจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในชั้น
ป.1 - 3 จานวน 200 ชม./ปี โดยเสนอทางเลือก 2 ทาง ดังนี้
1) จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เป็นรายวิชาพื้นฐาน จํานวน 200 ชม./ปี
2) จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เป็นรายวิชาพื้นฐาน อย่างน้อย 120 ชม./ปี และจัดเป็นรายวิชา
เพิ่มเติม หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร 80 ชม./ปี รวมเวลาเรียน ภาษาอังกฤษทั้งหมด
จํานวน 200 ชม./ปี
8. การจัดรายวิชา
1 ระดับประถมศึกษา
รายวิชาพื้นฐาน
๑. ให้สถานศึกษาจัดรายวิชาพื้นฐานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มละ ๑ รายวิชาต่อปี ยกเว้นกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กําหนดเป็นรายวิชาสังคมศึกษา และรายวิชาประวัติศาสตร์ โดย
รายวิชาประวัติศาสตร์ให้จัดการเรียนการสอน ๔๐ ชั่วโมงต่อปี
๒. สาระเทคโนโลยี เป็นสาระหนึ่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จึงจัดอยู่ในรายวิชาวิทยาศาสตร์
โดยไม่แยกเป็นรายวิชาเฉพาะ
รายวิชาเพิ่มเติม
สถานศึกษาสามารถกาหนดรายวิชาเพิ่มเติมตามความพร้อม จุดเน้นของสถานศึกษาความต้องการและ
ความถนัดของผู้เรียน โดยจัดเป็นรายปี และมีการกาหนดผลการเรียนรู้ของรายวิชานั้น ๆ

๘

กรอบโครงสร้างเวลาเรียน ระดับประถมศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กลุ่มสาระการเรียนรู้/
กิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา/พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียน
(พื้นฐาน)
 กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
รายวิชา / กิจกรรม
ที่สถานศึกษาจัด
เพิ่มเติมตามความ
พร้อมและจุดเน้น
รวมเวลาเรียน
ทั้งหมด

ป. ๑

ป. ๒

เวลาเรียน
ระดับประถมศึกษา
ป. ๓
ป. ๔

๒๐๐
๒๐๐
๘๐

๒๐๐
๒๐๐
๘๐

๒๐๐
๒๐๐
๘๐

๑๖๐
๑๖๐
๘๐

๑๖๐
๑๖๐
๘๐

๑๖๐
๑๖๐
๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๔๐
๘๐
๘๐

๔๐
๘๐
๘๐

๔๐
๘๐
๘๐

๔๐
๘๐
๘๐

๔๐
๘๐
๘๐

๔๐
๘๐
๘๐

๔๐

๔๐

๔๐

๘๐

๘๐

๘๐

๔๐
๘4๐

๔๐
๘4๐

๔๐
๘4๐

๘๐
๘4๐

๘๐
๘4๐

๘๐
๘4๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

ป. ๕

ป. ๖

สถานศึกษากําหนด
รายวิชาพื้นฐาน + กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
960 ชม./ปี + สถานศึกษากําหนด

๙

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท ๑๑๑๐๑ ภาษาไทย
ค ๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์
ว ๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์(เทคโนโลยี)
ส ๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ส ๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์
พ ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ ๑๑๑๐๑ ศิลปะ
ง ๑๑๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ
รายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม
สถานศึกษากําหนด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
- ชมรม/ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

เวลาเรียน(ชม./ปี)
๘๔๐
๒๐๐
๒๐๐
120
60
๔๐
40
40
20
100
สถานศึกษากําหนด
๑๒๐
๔๐
๔๐
๔๐
ผนวกในกิจกรรมนักเรียน ลูกเสือ / เนตรนารี และชุมนุม ๑๐ ชั่วโมง

รายวิชาพื้นฐาน + กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
960 ชม./ปี + สถานศึกษากําหนด

๑๐

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท ๑๔๑๐๑ ภาษาไทย
ค ๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์
ว ๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์(เทคโนโลยี)
ส ๑๔๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ส ๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร์
พ ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ ๑๔๑๐๑ ศิลปะ
ง ๑๔๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพิ่มเติม
สถานศึกษากําหนด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
- ชมรม/ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

เวลาเรียน(ชม./ปี)
๘๔๐
๑๖๐
๑๖๐
120
๘๐
๔๐
๘๐
๘๐
40
๘๐
สถานศึกษากําหนด
๑๒๐
๓๐
๔๐
๔๐
๑๐
รายวิชาพื้นฐาน + กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
960 ชม./ปี + สถานศึกษากําหนด

๑๑

๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รายวิชาพื้นฐาน
- ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อาจจัดได้
มากกว่า ๑ รายวิชาในแต่ละภาค/ปี
- สามารถจัดรายวิชาพื้นฐานใน ๑ ภาคเรียน ให้เรียนครบ/ ไม่ครบทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ แต่เมื่อ
จบหนึ่งปีการศึกษา สถานศึกษาต้องจัดให้เรียนรายวิชาพื้นฐานครบทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
- กาหนดให้ ๑ รายวิชามีค่าน้ําหนัก ไม่น้อยกว่า ๐.๕ หน่วยกิต (๑ หน่วยกิต คิดเป็น ๔๐ ชั่วโมง/ภาค
เรียน) และเมื่อรวมจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาพื้นฐานในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้แล้ว ต้องมีเวลาเรียนรวม
๘8๐ ชั่วโมงต่อปี (22 หน่วยกิต)
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้จัดสาระประวัติศาสตร์เป็นรายวิชาเฉพาะ
ภาคเรียนละ ๑ รายวิชา (๐.๕ หน่วยกิต) ทุกภาคเรียน รวม ๖ รายวิชา (๓.๐ หน่วยกิต)
รายวิชาเพิ่มเติม
สถานศึกษาสามารถกาหนดรายวิชาเพิ่มเติมตามความพร้อม จุดเน้นของสถานศึกษาความต้องการและ
ความถนัดของผู้เรียน โดยจัดเป็นรายภาค และมีการกาหนดผลการเรียนรู้ของรายวิชานั้น ๆ
กรอบโครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียนทั้งหมด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รายวิชา / กิจกรรมทีส่ ถานศึกษาจัด
เพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น
รวมเวลาทั้งหมด

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
ม.2
ม.3
120(3 นก.)
120(3 นก.)
120(3 นก.)
120(3 นก.)
120(3 นก.)
120(3 นก.)
120(3 นก.)
120(3 นก.)
120(3 นก.)
120(3 นก.)
120(3 นก.)
120(3 นก.)
40(1 นก.).
40(1 นก.)
40(1 นก.)
80(2 นก.)
80(2 นก.)
80(2 นก.)
80(2 นก.)
80(2 นก.)
80(2 นก.)
80(2 นก.)
80(2 นก.)
80(2 นก.)
120(3 นก.)
120(3 นก.)
120(3 นก.)
880(22นก.)
880(23นก.)
880(23นก.)
120
120
120
สถานศึกษากําหนด
พื้นฐาน+กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1,000 ชม. / ปี + สถานศึกษากําหนด

๑๒

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1 )
เวลาเรียน
รายวิชา / กิจกรรม
หน่วยกิต
(ช.ม.)
รายวิชาพื้นฐาน
11 (440)
ท 21101 ภาษาไทย 1
1.5 (60)
ค 21101 คณิตศาสตร์ 1
1.5 (60)
ว 21101 วิทยาศาสตร์ 1
1.5 (60)
ว 21102 ออกแบบเทคโนโลยี
0.5 (๒0)
ส 21101 สังคมศึกษา 1
1.5 (60)
ส 21101 ประวัติศาสตร์ 1
.5 (20)
พ 21101 สุขศึกษาและพลศึกษา
1 (40)
ศ 21101 ศิลปะ1
1 (40)
ง 21101 การงานอาชีพฯ 1
0.5 (๒0)
อ 21101 ภาษาอังกฤษ 1
1.5(60)
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 11 (440)
รายวิชาเพิ่มเติม
สถานศึกษา
กําหนด

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ภาคเรียนที่ 2)
เวลาเรียน
รายวิชา / กิจกรรม
หน่วยกิต
(ช.ม.)
รายวิชาพื้นฐาน
11 (440)
ท 21102 ภาษาไทย 2
1.5 (60)
ค 21102 คณิตศาสตร์ 2
1.5 (60)
ว 21103 วิทยาศาสตร์ 2
1.5 (60)
ว 21104 วิทยาการคํานวณ
0.5 (๒0)
ส 21102 สังคมศึกษา 2
1.5 (60)
ส 21102 ประวัติศาสตร์2
.5 (20)
พ 21102 สุขศึกษาและพลศึกษา
1 (40)
ศ 21102 ศิลปะ 2
1 (40)
ง 21102 การงานอาชีพฯ 2
0.5 (20)
อ 21102 ภาษาอังกฤษ 2
1.5(60)
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 11 (440)
รายวิชาเพิ่มเติม
สถานศึกษา
กําหนด

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

60

60

๑๓

๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รายวิชาพื้นฐาน
- ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ อาจจัดได้
มากกว่า ๑ รายวิชา โดยภายใน ๓ ปี ต้องครบทุกตัวชี้วัดที่กําหนดในกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้น ๆ
- กาหนดให้ ๑ รายวิชามีค่าน้ําหนัก ไม่น้อยกว่า ๐.๕ หน่วยกิต (๑ หน่วยกิต คิดเป็น ๔๐ ชั่วโมง/ภาค
เรียน) และเมื่อรวมจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาพื้นฐานในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้แล้ว ต้องมีเวลาเรียนรวม
1,640 ชั่วโมงต่อ 3 ปี (41 หน่วยกิต)
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ กําหนดตัวชี้วัดเป็นรายปี ในการนําไปใช้ อาจจัด
ให้ตรงตามชั้นปีที่กําหนด หรือยืดหยุ่นระหว่างปี ซึ่งอาจจัดไม่ตรงตามชั้นปีที่กําหนดได้ตามความเหมาะสมและ
ศักยภาพของผู้เรียน
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้จัดรายวิชาประวัติศาสตร์ให้ครบ ๒ หน่วย
กิต ภายใน ๓ ปี
รายวิชาเพิ่มเติม
สถานศึกษาสามารถกําหนดรายวิชาเพิ่มเติมตาม ความพร้อม จุดเน้นของสถานศึกษาความต้องการและ
ความถนัดของผู้เรียน โดยจัดเป็นรายภาค และมีการกําหนดผลการเรียนรู้ของรายวิชานั้น ๆ
กรอบโครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียนทั้งหมด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รายวิชา / กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม
ตามความพร้อมและจุดเน้น
รวมเวลาทัง้ หมด

ม.4
80(2 นก.)
80(2 นก.)
80(2 นก.)
80(2 นก.)
40(1 นก.)
40(1 นก.)
40(1 นก.)
40(1 นก.)
80(2 นก.)
560(14นก.)
120

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.5
ม.6
80(2 นก.)
80(2 นก.)
80(2 นก.)
80(2 นก.)
80(2 นก.)
80(2 นก.)
80(2 นก.)
80(2 นก.)
40(1 นก.)
40(1 นก.)
40(1 นก.)
40(1 นก.)
40(1 นก.)
40(1 นก.)
40(1 นก.)
80(2 นก.)
80(2 นก.)
560(14นก.)
520(13นก.)
120
120
สถานศึกษากําหนด
พื้นฐาน + กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวม 3 ปี 2,000 ชม. + สถานศึกษากําหนด

๑๔

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่ 1 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่ 2)

รายวิชา / กิจกรรม

เวลาเรียน
หน่วยกิต (ช.ม.)

รายวิชา / กิจกรรม

เวลาเรียน
หน่วยกิต (ช.ม.)

รายวิชาพื้นฐาน
ท 31101 ภาษาไทย 1
ค 31101 คณิตศาสตร์ 1
ว 31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ1
ว 31102 ออกเทคโนโลยี
ส 31101 สังคมศึกษา 1
ส 31101 ประวัติศาสตร์ 1
พ 31101 สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ 31101 ศิลปะ 1
ง 31101 การงานอาชีพฯ 1
อ 31101 ภาษาอังกฤษ 1
รวมเวลาเรียนทั้งหมด
รายวิชาเพิ่มเติม

7 (280)
1 (40)
1 (40)
1 (40)
0.5 (20)
1 (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
1 (40)
7 (280)

รายวิชาพื้นฐาน
ท 31102 ภาษาไทย 2
ค 31102 คณิตศาสตร์ 2
ว 31103 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ2
ว 31104 วิทยาการคํานวณ
ส 31102 สังคมศึกษา 2
ส 31102 ประวัติศาสตร์ 2
พ 31102 สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ 31102 ศิลปะ 2
ง 31102 การงานอาชีพฯ 2
อ 31102 ภาษาอังกฤษ 2
รวมเวลาเรียนทั้งหมด
รายวิชาเพิ่มเติม

7 (280)
1 (40)
1 (40)
1 (40)
0.5 (20)
1 (40)
0.5 (20)
0 .5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
1 (40)
7 (280)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

60

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

60

9. การจัดทําคําอธิบายรายวิชา
การจัดทําคําอธิบายรายวิชา ให้พิจารณาคําสําคัญจาก มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ ซึ่ง
จะพบในลักษณะของเนื้อหาสาระ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะของนักเรียน คําสําคัญของเนื้อหาสาระ
บ่งบอกให้ทราบว่า นักเรียนจะต้องเรียนรู้เนื้อหาสาระใดบ้าง ส่วนคําสําคัญในลักษณะของทักษะกระบวนการนั้น
มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติ รวมทั้งคุณลักษณะที่ต้องการปลูกฝังให้เกิดแก่นักเรียนเพื่อให้บรรลุมาตรฐานที่กําหนด
รายวิชาพื้นฐานเป็นรายวิชาที่สอนให้ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การเขียนคาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน มีขั้นตอนดังนี้

๑๕

1. วิ เ คราะห์ ตั ว ชี้ วั ด ชั้ น ปี ใ นระดั บ ประถมศึ ก ษา สํ า หรั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น วิ เ คราะห์ ตั ว ชี้ วั ด ชั้ น ปี
เพื่อกําหนดเป็นรายภาค หรือตัวชี้วัดช่วงชั้น ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นรายภาคและสาระการเรี ยนรู้
แกนกลางตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
แบบการวิเคราะห์เพื่อจัดทําคําอธิบายรายวิชา……………………………
กลุ่มสาระการเรียนรู้.................................................................................ชั้น.....................................
มาตรฐาน
ตัวชี้วัด/ ผลการ
เรียนรู้
(วิชาเพิ่มเติม)

สาระการเรียนรู้
K
ระดับความรู้
เนื้อหา

กระบวนการ/
คํากริยา
P

คุณลักษณะฯ
A

สมรรถนะ
C

2. จัดกลุ่มตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลางที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันเพื่อหลอมรวมและเรียบเรียง
เขียนเป็นความเรียง ให้เห็นสิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียน มีความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะในรายวิชานั้น
3. เขี ย นรายละเอี ย ดตามองค์ ประกอบของคํ า อธิบ ายรายวิ ชา คํ า อธิ บ ายรายวิ ชาควรประกอบด้วย
ชื่อรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น รหัสวิชา จํานวนเวลา หรือจํานวนหน่วยกิต สาระสําคัญโดยสังเขป
และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ดังตัวอย่างต่อไปนี้

๑๖

คําอธิบายรายวิชา
วิทยาศาสตร์
รายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสําระกํารเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เวลา 100 ชั่วโมง
ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณต่าง ๆ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมใน
บริเวณที่พืชและสัตว์อาศัยอยู่ ลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ สัตว์ และพืช รวมทั้ง
การทาหน้าที่ร่วมกันของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ ความสําคัญของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายตนเอง
และการดูแลส่วนต่าง ๆ อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และรักษาความสะอาดอยู่เสมอ สมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุ
ที่ใช้ทาวัตถุซึ่งทาจากวัสดุชนิดเดียวหรือหลายชนิดประกอบกัน ชนิดของวัสดุและจัดกลุ่มวัสดุตามสมบัติ
ที่สังเกต การเกิดเสียงและทิศทางการเคลื่อ นที่ของเสีย ง ดาวที่ปรากฏบนท้อ งฟ้าในเวลากลางวั น และ
กลางคืน สาเหตุที่มองไม่เห็นดาวส่วนใหญ่ในเวลากลางวัน ลักษณะภายนอกของหินจากลักษณะเฉพาะตัว
ที่สังเกต
ศึกษาการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหา การแสดงลําดับขั้นตอนการทางาน หรือ
การแก้ปัญหาโดยใช้ ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ ตลอดจนการเขียนโปรแกรมสร้างลาดับของคาสั่งให้
คอมพิวเตอร์ทางาน ศึกษาการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น การใช้ซอฟต์แวร์เบื้องต้น การสร้างและ
จัดเก็บไฟล์อย่างเป็นระบบและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการอธิบาย แก้ไขปัญหา หรือสร้างสรรค์พัฒนางานใน
ชีวิตจริงได้ เน้นการเชื่อมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์กับกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์
และให้มีทักษะสําคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning) และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการคิด และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอนจาก
การฝึกแก้ปัญหาต่าง ๆ ผ่านกระบวนการคิด การปฏิบัติอย่างมีระบบ และสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการใช้
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจําวัน มีทักษะการคิดเชิงคํานวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและ
เป็นระบบ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รักษาข้อมูลส่วนตัว และการสื่อสารเบื้องต้น ในการ
แก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนนําความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และการดํารงชีวิต และเป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
ตัวชี้วัด ว 1.1 ป.1/1 ป.1/2 ว 1.2 ป.1/1 ป.1/2 ว 2.1 ป.1/1 ป.1/2 ว 2.3 ป.1/1
ว 3.1 ป.1/1 ป.1/2 ว 3.2 ป.1/1 ว 4.2 ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3 ป.1/4 ป.1/5
รวม 15 ตัวชี้วัด

๑๗

คําอธิบายรายวิชา
วิทยาศาสตร์
รายวิชาพื้นฐาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

กลุม่ สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
เวลา 120 ชั่วโมง

ศึ ก ษาและเรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ หน้า ที่ ข องส่ ว นต่ า ง ๆ ของพื ช การจั ด กลุ่ ม สิ่ ง มี ชี วิ ต การจํ า แนกพื ช
ออกเป็นพืชดอก และพืชไม่มีดอก การจําแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ลักษณะ
เฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง ผลของแรงโน้มถ่วงของโลก การใช้เครื่องชั่งสปริงวัดน้าหนักของ
วัตถุ มวลของวัตถุที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ การจําแนกวัตถุเป็นตัวกลางโปร่งใส
ตัวกลางโปร่งแสง และวัตถุทึบแสง สมบัติทางกายภาพด้านความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การนาความร้อน และ
การนาไฟฟ้าของวัสดุ การนาสมบัติทางกายภาพของวัสดุไปใช้ในชีวิตประจาวั น สมบัติของสสารทั้ง 3
สถานะ จากข้อมูลที่ได้จากการสังเกตมวล การต้องการที่อยู่รูปร่างและปริมาตรของสสาร รวมทั้งการใช้
เครื่องมือเพื่อวัดมวลและปริมาตรของสสารทั้ง 3 สถานะ แบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของดวงจันทร์
สร้างแบบจาลองที่อธิบายแบบรูปการเปลี่ยนแปลงรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์และพยากรณ์รูปร่างปรากฏ
ของดวงจันทร์ สร้างแบบจําลองแสดงองค์ประกอบของระบบสุริยะ และคาบการโคจรของดาวเคราะห์
ต่าง ๆ จากแบบจําลอง
ศึกษาการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา มาใช้พิจารณาในการแก้ปัญหา การอธิบายการ
ทํางาน หรือ การคาดการณ์ผลลัพธ์ การออกแบบโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ storyboard หรือ การออกแบบ
อัลกอริทึม การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์ Scratch หรือ logo การใช้อินเทอร์เ น็ ต ค้ น หา
ความรู้ การใช้คําค้นที่ตรงประเด็น กระชับ การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล ศึกษาการรวบรวมข้อมูล
การประมวลผลอย่างง่าย วิเคราะห์ผลและสร้างทางเลือกที่เป็นไปได้ ตลอดจนประเมินทางเลือก พร้อมทั้ง
การนาเสนอข้อมูลในรูปแบบตามความเหมาะสม ศึกษาการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิในสิทธิของผู้อ่นื
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถนําไปใช้อธิบาย แก้ไขปัญหา หรือสร้างสรรค์พัฒนา
งานในชี วิ ต จริ ง ได้ ซึ่ ง เน้ น การเชื่ อ มโยงความรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ กั บ กระบวนการทาง
วิศวกรรมศาสตร์ และให้มีทักษะสําคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ และการแก้ปัญหาที่หลากหลายด้วยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based
Learning) เพื่อเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ จากการฝึกแก้ปัญหาต่าง ๆ ผ่านกระบวนการคิด การปฏิบัติ
อย่างมีระบบ และสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจําวัน

๑๘

เพื่อให้ผู้เ รีย นมีส่ว นร่ว มในการเรีย นรู้ทุ ก ขั้น ตอน มีทั ก ษะการคิด เชิงคานวณ การคิด วิเ คราะห์
แก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ มีทักษะในการตั้งคําถาม หรือกาหนดปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนรู้
ตามที่กําหนดให้ หรือตามความสนใจคาดคะเนคําตอบหลายแนวทาง สร้างสมมติฐานที่ส อดคล้ อ งกั บ
คําถาม วางแผนและสํารวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและประเมินความน่าเชื่อถือ
ตั ด สิ น ใจเลื อ กข้ อ มู ล ใช้ เ หตุ ผ ลเชิ ง ตรรกะในการแก้ ปั ญ หา ตลอดจนนํ า ความรู้ ค วามเข้ า ใจในวิ ช า
วิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ไ ปใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ สั ง คม และการดํ า รงชี วิ ต จนสามารถพั ฒ นา
กระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการทักษะในการสื่อสาร และ
ความสามารถในการตัดสินใจ มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเป็ น ผู้ ที่ มี จิ ต วิ ท ยาศาสตร์ และค่ า นิ ย มในการใช้ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี อ ย่ า ง
สร้างสรรค์
ตัวชี้วัด
ว 1.2 ป.4/1
ว 1.3 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4
ว 2.1 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4
ว 2.2 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3
ว 2.3 ป.4/1
ว 3.1 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3
ว 4.2 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 ป.4/5
รวม 21 ตัวชี้วัด

๑๙

คําอธิบายรายวิชา
รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง

ว 21102 วิทยาการคํานวณ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จํานวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษาการออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงนามธรรมเพื่อแก้ปัญหาหรืออธิบายการทํางานที่พบ
ในชีวิตจริง การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช้ตัวแปร เงื่อนไข วนซ้ํา การออกแบบอัลกอริทึม เพื่อ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์อย่างง่าย การเขียนโปรแกรมโดยใช้ซอฟต์แวร์ Scratch, python,
java และ c การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ประมวลผล สร้างทางเลือก ประเมินผล ตลอดจน
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย การจัดการอัตลักษณ์ การพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา ใช้
สื่อและแหล่งข้อมูลตามข้อกําหนดและข้อตกลงในการใช้สื่อ หรือแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning) และการเรียนรู้
แบบใช้โ ครงงานเป็ นฐาน (Project-based Learning) เพื่อ เน้นให้ผู้เ รีย นได้ล งมือ ปฏิบั ติ ฝึ ก ทั ก ษะการคิ ด
เผชิญสถานการณ์การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้ ตรวจสอบการเรียนรู้ และนําเสนอผ่านการทากิจกรรม
โครงงาน เพื่อให้เกิดทักษะความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา จนสามารถนาเอา
แนวคิดเชิงคํานวณมาประยุกต์ใช้ในการสร้างโครงงาน
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ การนาข้อมูลปฐมภูมิเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ ประเมิน
นําเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ได้ตามวัตถุประสงค์ ใช้ทักษะการคิดเชิงคํานวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิต
จริง และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อช่วยในการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่าง
รู้เท่าทันและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนนาความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ให้
เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ สั ง คม และการดํ า รงชี วิ ต จนสามารถพั ฒ นากระบวนการคิ ด และจิ น ตนาการ
ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ และ
เป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่าง
สร้างสรรค์
ตัวชี้วัด
ว 4.2 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4
รวม 4 ตัวชี้วัด

๒๐

คําอธิบายรายวิชา
วิทยาการคํานวณ
รายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ภาคเรียนที่ 2

ว 31104 วิทยาการคํานวณ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เวลา 20 ชั่วโมง

ศึก ษาการประยุ ก ต์ใ ช้แนวคิด เชิงคานวณในการพั ฒ นาโครงงาน การพั ฒ นาโครงงานทางด้า น
เทคโนโลยี การนาแนวคิดเชิงคานวณพัฒนาโครงงานที่เกี่ยวกับชีวิตประจาวัน ตลอดจนใช้ในการพัฒนา
โครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง
โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning)
เพื่อเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญสถานการณ์การแก้ปัญหาวางแผนการเรีย นรู้
ตรวจสอบการเรียนรู้ และนาเสนอผ่านการทากิจกรรมโครงงาน เพื่อให้เกิดทักษะความรู้ ความเข้าใจ และ
ทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา สามารถนําเอาแนวคิดเชิงคานวณมาประยุกต์ใช้ในการสร้างโครงงาน
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อรวบรวมข้อมูลในชีวิตจริงจากแหล่งต่าง ๆ และความรู้จากศาสตร์อื่น มาประยุกต์ใช้
สร้างความรู้ใหม่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีผลต่อการดําเนินชีวิต อาชีพ สังคม วัฒนธรรม
และใช้อย่างปลอดภัยมีจริยธรรม ตลอดจนนําความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้
ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ สั ง คม และการดารงชี วิ ต จนสามารถพั ฒ นากระบวนการคิ ด และจิ น ตนาการ
ความสามารถในการแก้ปัญ หาและการจั ดการทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัด สิ นใจ
และเป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่าง
สร้างสรรค์
ตัวชี้วัด
ว. 4.2 ม.4/1
รวม 1 ตัวชี้วัด

๒๑

10. การจัดทําโครงสร้างรายวิชา
การวิเคราะห์ตัวชี้วัดในคําอธิบายรายวิชา และกําหนดตัวชี้วัดที่จะใช้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ อาจใช้
ข้อมูลจากแบบการวิเคราะห์เพื่อจัดทําคําอธิบายรายวิชา โดยมีหลักการดังนี้ แต่ละหน่วยการเรียนรู้ควรมีการ
กําหนดจํานวนตัวชี้วัดให้เหมาะสมกับธรรมชาติรายวิชา กรณีที่ตัวชี้วัดมีความสําคัญและเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้
ในเรื่องอื่น ๆ อาจนําตัวชี้วัดนั้นมากําหนดไว้ในหน่วยการเรียนรู้อื่นได้
กําหนดชื่อหน่วยการเรียนรู้ตลอดรายวิชา เวลาที่ใช้สอน และน้ําหนักคะแนน รายวิชาแต่ละรายวิชานั้น
ประกอบด้ ว ยหน่ ว ยการเรี ย นรู้ ห ลายหน่ว ย ซึ่ งได้ ว างแผนและออกแบบไว้ เ พื่ อพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มีคุณภาพตาม
เป้าหมาย ดังนั้นเพื่อที่จะช่วยให้ผู้สอน และผู้เกี่ยวข้องเห็นภาพรวมของแต่ละรายวิชา จําเป็นต้องมีการจัดทา
โครงสร้างรายวิชา เพื่อให้ได้ทราบว่ารายวิชานั้นประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้จํานวนเท่าใด เรื่องใดบ้าง แต่ละ
หน่วยพัฒนาให้ผู้เรียนบรรลุตัวชี้วัดใด โดยใช้เวลาในการจัดการเรียนการสอนเท่าใด สัดส่วนการเก็บคะแนนของ
รายวิชานั้นเป็นอย่างไร ดังตัวอย่าง
โครงสร้างรายวิชา
ลําดับที่

ชื่อหน่วยการ มาตรฐานการ
เรียนรู้
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสําคัญ

เวลา
(ชั่วโมง)

น้ําหนัก
คะแนน

๒๒

โครงสร้างรายวิชา
วิทยาศาสตร์
รายวิชาพื้นฐาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

กลุ่มสําระกํารเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เวลา 100 ชั่วโมง

ลําดับที่ ชื่อหน่วยการ มาตรฐานการ
เรียนรู้
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
1

5

วิทยาการ
คํานวณ

ว 4.2
ป 1/1 ป 1/2
ป 1/3 ป1/4
ป 1/5

รวมทั้งหมด

สาระสําคัญ

เวลา
(ชั่วโมง)

น้ําหนัก
คะแนน

การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยี
เบื้องต้น จะช่วยให้การเขียน
โปรแกรมเป็นการสร้างลําดับ
คําสั่งให้คอมพิวเตอร์ทํางาน
การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน
และเป็นระบบช่วยให้สามารถ
แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ฝึกทักษะการคิดเชิงคานวณ การ
คิดวิเคราะห์ และการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัยการใช้งานและการดูแล
รักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสมก่อให้เกิดความ
ปลอดภัยทั้งร่างกายและ
ทรัพย์สิน

20

20

100

100

๒๓

โครงสร้างรายวิชา
วิทยาศาสตร์
รายวิชาพื้นฐาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

กลุ่มสําระกํารเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เวลา 120 ชั่วโมง

ลําดับที่ ชื่อหน่วยการ มาตรฐานการ
เรียนรู้
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
1

6

วิทยาการ
คํานวณ

ว 4.2
ป 4/1 ป 4/2
ป 4/3 ป4/4
ป 4/5

สาระสําคัญ

เวลา
(ชั่วโมง)

น้ําหนัก
คะแนน

ขั้นตอนวิธี หรือ อัลกอริทึม คือ
กระบวนการแก้ปัญหาที่มีลาดับ
และชั ด เจนสามารถคาดคะเน
ผลลัพธ์ได้ การเขียนโปรแกรมจะ
เป็นการสร้างลําดับของคําสั่งให้
คอมพิวเตอร์ทางานเพื่อให้ได้ผล
ลั พ ธ์ ต ามความต้ อ งการ หากมี
ข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบ การทา
งานที ล ะคํ า สั่ ง เมื่ อ พบจุ ด ที่ ทํ า
ให้ผลลัพธ์ ไม่ถูกต้อง ให้ทาการ
แก้ ไ ขจนกว่ า จะได้ ผ ลลั พ ธ์ ที่
ถูกต้องอินเตอร์เน็ต คือเครือข่าย
คอมพิ ว เตอร์ ที่เ ชื่ อ มต่ อ กั น จาน
วนมากและครอบคลุมไปทั่วโลก
การค้นหาข้อมูลความรู้จาก
อินเตอร์เน็ต ควรใช้คาค้นที่ตรง

20

20

๒๔

ลําดับที่ ชื่อหน่วยการ มาตรฐานการ
เรียนรู้
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสําคัญ

เวลา
(ชั่วโมง)

น้ําหนัก
คะแนน

120

100

ประเด็นกระชับ จะทําให้ได้ผล
ลัพธ์ที่รวดเร็วและตรงตามความ
ต้องการและสามารถการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในยุค
ดิจิทัลอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิ
และหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิ
ของผู้อื่น
รวมทั้งหมด

๒๕

โครงสร้างรายวิชา
รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง
ลําดับที่
1

2

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การจัดการ
ข้อมูล
สารสนเทศ
อย่างปลอดภัย

การออกแบบ
และการเขียน
อัลกอริทึม
เพื่อการเขียน
โปรแกรม
เบื้องต้น

ว 21102 วิทยาการคํานวณ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จํานวน 0.5 หน่วยกิต

มาตรฐานการ
สาระสําคัญ
เวลา
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
(ชั่วโมง)
ว 4.2
ความปลอดภัยของเทคโนโลยี
6
ม. 1/3
สารสนเทศ คือ นโยบาย ขั้นตอน
ม. 1/4
การปฏิบัติและมาตรการทาง
เทคนิคที่นามาใช้ป้องกันการใช้งาน
จากบุคคลภายนอกการ
เปลี่ยนแปลง การขโมย หรือการทา
ความเสียหายต่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผู้ใช้เทคโนโลยีจึงต้องมี
จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่กําหนดขึ้นเพื่อใช้
เป็นแนวทางปฏิบัติหรือควบคุมการ
ใช้ระบบคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศอย่างปลอดภัย
ว 4.2
แนวคิดเชิงนามธรรมเป็นการ
14
ม. 1/1
ประเมินความสําคัญของายละเอียด
ม. 1/2
ของปัญหาแยกแยะส่วนที่เป็น
สาระสําคัญออกจากส่วนที่ไม่ใช่
สาระสําคัญจะช่วยให้การรแบบ
และการเขียนอัลกอริทึม
การออกแบบและเขียนโปรแกรม
ที่มีการใช้ตัวแปร เงื่อนไข วนซ้ํา
ในแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หรือ
วิทยาศาสตร์ ช่วยให้การแก้ปัญหา
อย่างเป็นขั้นตอนจะช่วยให้
แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวม

20

น้ําหนัก
คะแนน
30

70

100
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โครงสร้างรายวิชา
วิทยาการคํานวณ
รายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ภาคเรียนที่ 2
ลําดับที่
1

2

ว 31104 วิทยาการคํานวณ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เวลา 20 ชั่วโมง

ชื่อหน่วยการ มาตรฐานการ
สาระสําคัญ
เวลา
เรียนรู้
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
(ชั่วโมง)
การพัฒนา
ว 4.2
การพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณา
5
โครงงาน
ม. 4/1
การกับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์ และ
เชื่อมโยงกับชีวิตจริงจะช่วยให้
สามารถนําไปใช้ประโยขน์ใน
ชีวิตประจําวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
การใช้แนวคิด ว 4.2
การนําแนวคิดเชิงคํานวณไปพัฒนา
15
เชิงคํานวณใน ม. 4/1
โครงงานที่เกี่ยวกับชีวิตประจาวัน
การพัฒนา
แนวคิดเชิงคํานวณเป็นความ
โครงงาน
สามารถในกรแก้ไขปัญหาโดย
มุ่งเน้นการคิดเชิงตรรกะหรือเป็น
กํารแก้ไขปัญหาอย่างเป็นลําดับ
ขั้นตอน และมีวิธีกํารแก้ปัญหา
อย่างมีระบบการพัฒนาโครงงาน
ทางด้านเทคโนโลยีเป็นการนํา
แนวคิดเชิงคํานวณมาแก้ปัญหา
ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ เพื่อให้
โครงงานสําเร็จลุล่วงตามเป้ําหมาย
รวม

20

น้ําหนัก
คะแนน
25

75

100
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11. แนวทางการจัดการเรียนรู้และการประเมินผล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ตัวชี้วัด
1.แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การ
ลองผิดลองถูกการเปรียบเทียบ

แนวทางการจัดการเรียนรู้
1.ให้นักเรียนแก้ปัญหาจากเกม
โจทย์ปัญหา สถานการณ์ ที่
เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน
ด้วยวิธีการลองผิดลองถูก
และ/หรือการเปรียบเทียบ
2. ครูตั้งคําถามให้นักเรียนบอก
แนวคิดหรือวิธีการแก้ปัญหา
นักเรียนแลกเปลี่ยนวิธีการ
แก้ปัญหาที่แตกต่างกัน ตัวอย่าง
ปัญหา เช่นเกมเขาวงกต เกมหาจุด
แตกต่างของภาพ การจัดหนังสือ
ใส่กระเป๋า
2. แสดงลําดับขั้นตอนการทํางาน 1. ให้นักเรียนบอก จัดลําดับ
หรือ การแก้ปัญหาอย่างง่าย โดยใช้ ขั้นตอนในการทํากิจกรรมต่าง ๆ
ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ
หรือให้นักเรียนเล่านิทานอย่างเป็น
ลําดับ ซึ่งอาจใช้ภาพ สัญลักษณ์
ข้อความ แทนกิจกรรมในแต่ละ
ขั้นตอน
2. ให้นักเรียนจัดลําดับตามเงื่อนไข
ที่กําหนดครูตั้ง คําถามเกี่ยวกับ
จัดการลําดับที่เหมาะสม
และผลที่จะเกิดขึ้นหากมีการสลับ
ลําดับโดยอาจใช้โจทย์ปัญหา
เดียวกันกับตัวชี้วัดที่ 1
3. เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ ให้นักเรียนใช้ซอฟต์แวร์ หรือสื่อ
ซอฟต์แวร์หรือสื่อ
สําหรับเขียนโปรแกรมในการฝึก
ทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
เช่น การเดิน ไปยังจุดที่ต้องการ

การวัดและประเมินผล
1. ประเมินผลสําเร็จในการ
แก้ปัญหา
2. ประเมินจากการให้เหตุผล
การอธิบาย วิธีการ

1. ประเมินผลสําเร็จในการแสดง
ลําดับขั้นตอนได้ตามเงื่อนไข
2. ประเมินจากการให้เหตุผลใน
การจัดลําดับขั้นตอนการทํางาน

1.ประเมินการปฏิบัติการเขียน
โปรแกรมได้ตามโจทย์กําหนด

๒๘

ตัวชี้วัด

4. ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง
จัดเก็บเรียกใช้ข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงใน
การใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน ดูแล
รักษาอุปกรณ์เบื้องต้นใช้งานอย่าง
เหมาะสม

แนวทางการจัดการเรียนรู้
ซึ่งผู้สอนสามารถเลือกบัตรคําสั่ง
ซอฟต์แวร์หรือให้นักเรียนใช้
บทเรียนนจากเว็บไซต์ Code.org
1. ให้นักเรียนฝึกทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นโดยการ เปิดปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ การเปดิ ปิดโปรแกรม การใช้งานโปรแกรม
การเปิดไฟล์และบันทึกไฟล์
ให้นักเรียนศึกษาและทํากิจกรรม
เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัย ข้อตกลง
ในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน การ
ดูแลรักษาอุปกรณ์ การใช้งานอย่าง
เหมาะสม

การวัดและประเมินผล

ประเมินผลการปฏิบัติของนักเรียน
ในการใช้คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต
หรือสมาร์ตโฟน ในการสร้าง
จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลได้
1. ประเมินจากการตอบ
คําถามในใบงาน
2. ประเมินโดยใช้แบบสังเกต
พฤติกรรมการใช้งาน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ตัวชี้วัด
1. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการ
แก้ปัญหา การอธิบายการทํางาน
การคาดการณ์ ผลลัพธ์ จากปัญหา
อย่างง่าย

แนวทางการจัดการเรียนรู้
1. ให้นักเรียนแก้ปัญหา อธิบาย
การทํางาน คาดการณ์ผลลัพธ์จาก
เกม โจทย์ปัญหา สถานการณ์ ที่มี
การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ ในการ
แก้ปัญหา
2. ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
แนวทาง ในการแก้ปัญหาที่แตกต่าง
กัน
2. ออกแบบและเขียนโปรแกรม
1. ให้นักเรียนออกแบบ และเขียน
อย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือสื่อ โปรแกรมอย่างง่าย เช่น การ
และตรวจหา ข้อผิดพลาด และ
เคลื่อนที่ไปยังจุดต่าง ๆ
แก้ไข
และแสดงข้อความ
2. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ การ
ตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม

การวัดและประเมินผล
1. ประเมินผลสําเร็จในการ
แก้ปัญหา
2. ประเมินจากการให้เหตุผลใน
การแก้ปัญหา

1. ประเมินการปฏิบัติการเขียน
โปรแกรมได้ตามโจทย์กําหนด
2. ประเมินผลสําเร็จในการ
ตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม

๒๙

ตัวชี้วัด
3. ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้
และประเมินความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูล

4. รวบรวม ประเมิน นําเสนอ
ข้อมูล และสารสนเทศ โดยใช้
ซอฟต์แวร์ ที่หลากหลาย เพื่อ
แก้ปัญหาในชีวิต ประจําวัน

5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่
ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น
แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือ
บุคคลที่ไม่เหมาะสม

แนวทางการจัดการเรียนรู้
1. ให้นักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตใน
การค้นหาข้อมูล ความรู้ที่สนใจ
หรือจากชิ้นงานที่ผู้สอนในวิชา
อื่นกําหนด โดยระบุคําค้นที่ตรง
ประเด็น
2. นักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับ
การเลือก แหลง่ ข้อมูล เพื่อ
เลือกใช้แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
นักเรียนนําข้อมูลที่ได้มา
เปรียบเทียบ เรียบเรียง สรุป
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การนําไปใช้
ให้นักเรียนวางแผน รวมรวมข้อมูล
ประมวลผลข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
สร้างทางเลือก ประเมินทางเลือก
และนําเสนอข้อมูลที่ได้ โดยในแต่
ละกระบวนการอาจเป็นชิ้นงาน
เดียวหรือแยกชิ้นงานกัน และอาจ
ใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะขั้นตอน
ใดขั้นตอนหนึ่ง หรือใช้ทุกขั้นตอน
ให้นักเรียนศึกษาและทํากิจกรรม
เกี่ยวกับการ ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัย เข้าใจ
สิทธิและหน้าที่ของตน เคารพใน
สิทธิของผู้อื่น แจ้ง ผู้เกี่ยวข้องเมื่อ
พบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม

การวัดและประเมินผล
1. ประเมินการใช้คําค้น การเลือก
แหล่งข้อมูล ที่น่าเชื่อถือ
2. ประเมินคุณภาพของชิ้นงาน

1. ประเมินคุณภาพของการทํางาน
ในแต่ละกระบวนการ
2. ประเมินคุณภาพของชิ้นงาน

1. ประเมินจากการตอบคําถามใน
ใบงาน
2. ประเมินโดยใช้แบบสังเกต
พฤติกรรมการใช้งาน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ตัวชี้วัด
แนวทางการจัดการเรียนรู้
1. ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิด 1. ให้นักเรียนฝึกการคัดแยก
เชิงนามธรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือ
คุณลักษณะที่สําคัญออกจาก
อธิบายการทํางานที่พบในชีวิตจริง รายละเอียดในปัญหาหรืองานที่
กําลังพิจารณา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่

การวัดและประเมินผล
1. ประเมินจากการคัดแยก
คุณลักษณะที่จําเป็นของปัญหา
หรืองานที่ต้องการ

๓๐

ตัวชี้วัด

2. ออกแบบและเขียนโปรแกรม
อย่างง่ายเพื่อแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์

3. รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ
ประมวลผล ประเมินผล นําเสนอ
ข้อมูลและสารสนเทศ ตาม
วัตถุประสงค์ โดยใช้ซอฟต์แวร์
หรือบริการบน อินเทอร์เน็ต
ที่หลากหลาย

แนวทางการจัดการเรียนรู้
จําเป็นและเพียงพอที่จะนําไปการ
แก้ปัญหา โดยวิธีการฝึกอาจใช้
วิธีการอธิบาย หรือวาดรูป
1. ให้นักเรียนศึกษาขั้นตอนการ
แก้ปัญหาแล้ว ฝึกแก้ปัญหา
ในชีวิตประจําวันโดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการแก้ปัญหา
2. ให้นักเรียนเรียนรู้การใช้งาน
เครื่องมือในการเขียนโปรแกรม
เช่น การพิมพ์คําสั่ง การรัน
โปรแกรม ให้นักเรียนศึกษาคําสั่ง
เบื้องต้นที่ใช้ในการ เขียนโปรแกรม
เช่น แสดงข้อความ ตัวเนินการ
ทางคณิตศาสตร์ การใช้ตัวแปร
คําสั่งวนซ้ํา คําสั่งแบบมีทางเลือก
3. ให้นักเรียนศึกษาตัวอย่าง การ
เขียนโปรแกรม แบบต่าง ๆ แล้วฝึก
เขียนโปรแกรมจากโจทย์ ที่กําหนด
และเลือกอัลกอรึทึมที่ได้ออกแบบ
ไว้ในตัวชี้วัดที่ 1 มาเขียนโปรแกรม

การวัดและประเมินผล
2. ประเมินจากการออกแบบ
อัลกอริทึมในการแก้ปัญหา

- ประเมินจากการเขียนโปรแกรม
โดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหา โดย
พิจารณา
1) การวิเคราะห์และทําความเข้าใจ
ปัญหา โดยนักเรียนสามารถระบุ
ข้อมูลเข้า ข้อมูลออก และการ
ตรวจสอบข้อมูลได้
2) การวางแผนการแก้ ปัญหา โดย
นักเรียน สามารถเขียนรหัสลําลอง
หรือผังงานได้
3) การดําเนินการแก้ปัญหา โดย
เขียนโปรแกรม
4) การตรวจสอบและปรับปรุง โดย
ให้ทดสอบผลการรันโปรแกรม
จากข้อมูลทดสอบ
- ประเมินจากการเขียนโปรแกรม
เพื่อแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ หรือ
วิทยาศาสตร์ โดยพิจารณาผลการ
ทํางานของโปรแกรมที่ใช้ข้อมูล
ทดสอบทุกกรณีที่เป็นไปได้หมาย
เหตุ การกําหนดโจทย์ควรเป็น
โจทย์ที่พบในชีวิตจริง และ
สอดคล้องกับปัญหาคณติศาสตร์
หรือวิทยาศาสตร์ ในระดับ ม.1
1. ให้นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์ - ประเมินจากการวิเคราะห์
ที่กําหนดหรือสิ่งที่นักเรียนสนใจ
สถานการณ์และการออกแบบ
แล้ววางแผนการรวบรวมข้อมูลที่ ฟอร์มเก็บข้อมูล โดยใช้ซอฟต์แวร์
เกี่ยวข้อง รวมถึงสร้างแบบฟอร์ม หรือบริการบนอินเทอร์เน็ต
เก็บข้อมูล2. นักเรียนอภิปราย
- ประเมินจากการประมวลผล
เกี่ยวกับ
ข้อมูลที่รวบรวมมาได้ โดยใช้

๓๑

ตัวชี้วัด

4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย ใช้สื่อและแหล่งข้อมูล
ตามข้อกําหนดและข้อตกลง

แนวทางการจัดการเรียนรู้
การเลือก แหลง่ ข้อมูล เพื่อ
เลือกใช้แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
นักเรียนนําข้อมูลที่ได้มา
เปรียบเทียบ เรียบเรียง สรุป
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การนําไปใช้
2. ครูควรทบทวนซอฟต์แวร์ที่จะ
นํามาใช้ในการรวบรวมข้อมูล
ประมวลผล และนําเสนอ
3. ให้นักเรียนสร้างแบบฟอร์ม โดย
ใช้ซอฟต์แวร์แล้วดําเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
4.ให้นักเรียนวิเคราะห์ข้อมูลที่
รวบรวมมาได้แล้วตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลปรับรูปแบบ
ข้อมูลให้พร้อมกับการนําไป
ประมวลผลด้วยซอฟต์แวร์ จากนั้น
นําข้อมูลมาประมวลผล สร้าง
ทางเลือกที่เป็นไปได้ กําหนด
ประเด็นในการตัดสินใจ เลือก
ทางเลือก ที่ดีที่สุด แล้วนําเสนอผล
ของการตัดสินใจ
ให้นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์
หรือข่าวที่พบในชีวิตประจําวัน โดย
พิจารณาถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ทั้งหมด แล้วสะท้อนให้เห็นถึงการ
ปฏิบัติตน ให้ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างปลอดภัย
โดยอภิปรายถึงประเด็นการปกป้อง
ความเป็นส่วนตัวและอัตลักษณ์
การตั้งรหัสผ่าน ละเมิดความเป็น
ส่วนตัวผู้อื่น การใช้งานสื่อ หรือ
แหล่งข้อมูลตามข้อตกลง หรือ
ข้อกําหนดต่าง ๆ

การวัดและประเมินผล
ซอฟต์แวร์หรือบริการบน
อินเทอร์เน็ต
- ประเมินจากการสร้างทางเลือกใน
การแก้ปัญหาอย่างน้อย 2
ทางเลือก แล้วกําหนดประเด็นใน
การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด
โดยให้เหตุผลประกอบ
- ประเมินจากการนําเสนอข้อมูลที่
ได้จากการประมวลผลและ
ตัดสินใจ

- ประเมินจากการนําเสนอขอ้ มลู
ประกอบการวิเคราะห์ และ
การแสดงความคิดเห็น
- ประเมินจากพฤติกรรมการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียน

๓๒

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ตัวชี้วัด
1. ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคํานวณ
ในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูร
ณาการกับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์
และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง

แนวทางการจัดการเรียนรู้
1. ให้นักเรียนศึกษาหลักการของ
แนวคิดเชิงคํานวณซึ่งได้แก่ การคิด
แบบแยกส่วนประกอบและการ
ย่อยปัญหา การหารูปแบบของ
ปัญหาการฝึกคิดเชิงนามธรรม และ
การออกแบบขั้นตอนวิธีในการ
แก้ปัญหา
2. ให้นักเรียนวิเคราะห์สิ่งที่อยู่
รอบตัว สถานการณ์หรือปัญหา
โดยใช้แนวคิดเชิงคํานวณในการ
ทําความเข้าใจกับปัญหา แล้ว
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และเป็น
ขั้นตอน
3. ให้นัก เรียนศึกษาตัวอย่างของ
ขั้นตอนวิธีและฝึกออกแบบและ
เขียนขั้นตอนวิธีเพื่อแก้ปัญหา
จากโจทย์ที่กําหนดหรือปัญหาใน
ชีวิตประจําวัน
4. ให้นักเรียนศึกษาหลักการ
พัฒนาโครงงานและศึกษาตัวอย่าง
โครงงานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ใช้
แก้ปัญหาในชีวิตจริง
5. ให้นักเรียนพัฒนาโครงงานที่
บูรณาการกับวิชาอื่นเพื่อใช้
แก้ปัญหาในชีวิตจริง โดยประยุกต์
ใช้แนวคิดเชิงคํานวณในการพัฒนา
โครงงานและเผยแพร่โครงงาน
(อาจเน้นโครงงานที่สนับสนุนกลุ่ม
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
เป้าหมาย 5 กลุ่ม)

การวัดและประเมินผล
- ประเมินจากการตอบคําถามในใบ
กิจกรรม
- ประเมินจากการสังเกตหรือใช้
แบบประเมินการทํางานกลุ่ม เพื่อ
- ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
เช่น การอภิปราย การตั้งคําถาม
การทํางานร่วมกันประเมินจาก
แบบประเมินความสามารถ
ในการแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิง
คํานวณ
- ประเมินจากผลการเขียนขั้นตอน
วิธีที่สามารถเห็นผลลัพธ์ได้ตรง
ตามที่ออกแบบไว้
- ประเมินความเป็นไปได้ของ
โครงงาน และข้อเสนอโครงงาน
จากแบบประเมินข้อเสนอ
โครงงาน

๓๓
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