ตัวอย่างคาอธิบายรายวิชา

เทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ)
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

โดย
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

๒

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
คาอธิบายรายวิชา
รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

เวลา ๘๐ (หรือ ๑๐๐) ชั่วโมง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ ลักษณะ หน้าที่และการดูแลรักษาส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายมนุ ษย์ ลักษณะและหน้ าที่ของส่ วนต่าง ๆ ของสัตว์และพืช รอบตัว และสภาพแวดล้ อมใน
บริเวณที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่ ชนิดและสมบัติของวัสดุที่ใช้ทาวัตถุรอบตัว การเกิดเสียงและทิศทางการ
เคลื่อนที่ของเสียง ลักษณะของหิน และการมองเห็นดาวบนท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืน การ
แก้ปัญหาโดยการลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ
การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น
ใช้การสืบเสาะหาความรู้ สังเกต สารวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมืออย่างง่าย รวบรวมข้อมูล
บันทึก และอธิบายผลการสารวจตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด้านการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ
และการสื่อสารเบื้องต้น สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทางานร่วมกับผู้ อื่น
แสดงขั้น ตอนการแก้ปั ญหาอย่างง่าย เขียนโปรแกรมโดยใช้สื่อ สร้าง จัดเก็บและเรียกใช้ไฟล์ ตาม
วัตถุประสงค์
ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการดารงชีวิต
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้งาน ดูแลรักษาอุปกรณ์และใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
ตัวชี้วัดรวม ๑๕ ตัวชี้วัด
ว ๑.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒
ว ๒.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒
ว ๓.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒
ว ๔.๒ ป.๑/๑ - ป.๑/๕

ว ๑.๒ ป.๑/๑, ป.๑/๒
ว ๒.๓ ป.๑/๑
ว ๓.๒ ป.๑/๑

หมายเหตุ จำนวน ๑๐๐ ชัว่ โมง หมำยถึง สำระที่ ๑-๓ ใช้เวลำ ๘๐ ชัว่ โมง รวมกับสำระที่ ๔ ใช้เวลำ ๒๐ ชัว่ โมง ซึ่งสำมำรถปรับลด/เพิ่มได้
ขึ้นอยู่กบั จุดเน้น และบริบทของสถำนศึกษำ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๓

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
คาอธิบายรายวิชา
รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

เวลา ๘๐ (หรือ ๑๒๐) ชั่วโมง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ การจาแนกสิ่งมีชีวิตเป็นกลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและ
สัตว์ การจาแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอก การจาแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มี
กระดู ก สั น หลั ง ลั ก ษณะเฉพาะของสั ต ว์ มี ก ระดู ก สั น หลั ง กลุ่ ม ปลา แ ละกลุ่ ม สั ต ว์ ส ะเทิ น น้ าสะเทิ น บก กลุ่ ม
สัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มนก และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้านม หน้าที่ของราก ลาต้น ใบและดอกของพืชดอก สมบัติทาง
กายภาพ ด้านความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การนาความร้อน และการนาไฟฟ้าของวัสดุ การนาสมบัติทางกายภาพของ
วัสดุไปใช้ในชีวิตประจาวัน สมบัติของสสารทั้ง ๓ สถานะ ผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุ การวัดน้าหนักของวัตถุ มวล
ของวัตถุที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ และตัวกลางของแสง การขึ้นและตกและรูปร่างดวงจันทร์
และองค์ประกอบของระบบสุริยะ การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย
การตรวจหาข้อผิดพลาดในโปรแกรม การค้นหาข้อ มูลในอินเทอร์เน็ตและการใช้คาค้น การประเมินความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูล การรวบรวม นาเสนอข้อมูลและสารสนเทศ
ใช้การสืบเสาะหาความรู้ ตั้งคาถาม คาดคะเนคาตอบหรือสร้างสมมติฐาน วางแผนและสารวจตรวจสอบโดย
ใช้ เ ครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ เ หมาะสม ประเมิ น ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของข้ อ มู ล รวมรวมข้ อ มู ล
ประมวลผลอย่างง่าย วิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ผลและสร้างทางเลือก นาเสนอข้อมูล ลงความคิดเห็นและสรุปผลการ
สารวจตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และมีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น
ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา และอธิบายการทางานหรือคาดการผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย ออกแบบและ
เขียนโปรแกรม ตรวจหาข้อผิดพลาดจากโปรแกรมของตนเองและผู้อื่น
ตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า ของความรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี และใช้ ค วามรู้ แ ละกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการดารงชีวิต สามารถสื่อสารอย่างมีมารยาทและรู้กาลเทศะ รู้จัก การปกป้องข้อมูลส่วนตัว มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
ตัวชี้วัดรวม ๒๑ ตัวชี้วัด
ว ๑.๒ ป.๔/๑
ว ๒.๑ ป.๔/๑ – ป. ๔/๔
ว ๓.๑ ป.๔/๑ – ป. ๔/๓
ว ๔.๒ ป.๔/๑ - ป.๔/๕

ว ๑.๓ ป.๔/๑ – ป. ๔/๔
ว ๒.๒ ป.๔/๑ – ป. ๔/๓

ว ๒.๓ ป.๔/๑

หมายเหตุ จำนวน ๑๒๐ ชัว่ โมง หมำยถึง สำระที่ ๑-๓ ใช้เวลำ ๘๐ ชัว่ โมง รวมกับสำระที่ ๔ ใช้เวลำ ๔๐ ชัว่ โมง ซึ่งสำมำรถปรับลด/เพิ่มได้
ขึ้นอยู่กบั จุดเน้น และบริบทของสถำนศึกษำ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๔

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
คาอธิบายรายวิชา
รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

เวลา ๔๐ ชั่วโมง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาแนวคิด เชิงนามธรรม
การแก้ปัญหา

การคัดเลื อกคุณลั กษณะที่จาเป็นต่อการแก้ปัญหา ขั้นตอน

การเขียนรหัสลาลองและผังงาน

การเขียนออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย

ที่มีการใช้งานตัวแปร เงื่อนไข และการวนซ้า เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์
การรวบรวมข้อมูล ปฐมภูมิ การประมวลผลข้อมูล การสร้างทางเลื อกและประเมินผลเพื่อตัดสิ นใจ
ซอฟต์แวร์และบริการบนอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการจัดการข้อมูล แนวทางการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้ปลอดภัย การจัดการอัตลักษณ์ การพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา ข้อตกลงและข้อกาหนด
การใช้สื่อและแหล่งข้อมูล
นาแนวคิดเชิงนามธรรมและขั้นตอนการแก้ปัญหา ไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรม หรือ
การแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวบรวมข้อมูลและสร้างทางเลือก ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และตระหนักถึงการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และไม่สร้าง
ความเสียหายให้แก่ผู้อื่น
ตัวชี้วัด
ว. ๔.๒ เทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ)
๑. ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงนามธรรมเพื่อแก้ปัญหาหรืออธิบายการทางานที่พบในชีวิตจริง
๒. ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์
๓. รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ประมวลผล ประเมินผล นาเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์
โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย
๔. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ใช้สื่อและแหล่งข้อมูลตามข้อกาหนดและข้อตกลง
รวมทั้งหมด ๔ ตัวชี้วัด
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๕

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
คาอธิบายรายวิชา
รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

เวลา ๔๐ ชั่วโมง

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงคานวณ การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา การหารูปแบบ
การคิดเชิงนามธรรม ตัวอย่ างและประโยชน์ของแนวคิดเชิงคานวณเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน
ประยุ ก ต์ ใ ช้ แ นวคิ ด เชิ ง ค านวณในการออกแบบขั้ น ตอนวิ ธี ส าหรั บ แก้ ปั ญ หา การแก้ ปั ญ หาด้ ว ย
คอมพิวเตอร์ การระบุข้อมูลเข้า ข้อมูลออก และเงื่อนไขของปัญหา การออกแบบขั้นตอนวิธี การทาซ้า
การจัดเรียงและค้นหาข้อมูล ตัวอย่างการออกแบบขั้นตอนวิธีเพื่อแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การศึกษา
ตัวอย่างโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การกาหนดปัญหา ศึกษา วางแผน ดาเนินงาน สรุปผล
และเผยแพร่ ในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการร่วมกับวิชาอื่นและเชื่อมโยงกับชีวิตจริง

ตัวชี้วัด
ว. ๔.๒ เทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ)
ประยุ ก ต์ ใ ช้ แ นวคิ ด เชิ ง ค านวณในการพั ฒ นาโครงงานที่ มี ก ารบู ร ณาการกั บ วิ ช าอื่ น อย่ า ง
สร้างสรรค์ และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง

รวมทั้งหมด ๑ ตัวชี้วัด

หมายเหตุ จำนวนชัว่ โมงและหน่วยกิตที่ระบุในเอกสำรนี ้เป็ นจำนวนขันต
้ ่ำที่แนะนำเพื่อให้ สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ได้ บรรลุ
ตำมตัวชี ้วัด และนักเรี ยนเกิดควำมรู้และทักษะตำมเป้ำหมำยของหลักสูตร ซึง่ สถำนศึกษำสำมำรถเพิ่มหรื อลดจำนวน
ชัว่ โมงได้ ตำมควำมพร้ อมและบริ บทของสถำนศึกษำ และในระดับชันมั
้ ธยมศึกษำตอนปลำยไม่จำเป็ นต้ องจัดเป็ นรำยชันปี
้
โดยสำมำรถลืน่ ไหลภำยในช่วงชันได้
้ ทงั ้ ๓ ตัวชี ้วัด
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

