
 

 

  

สรุปภาพรวมหลักสูตรและเทยีบเคียงตวัชีวั้ด
ง ๓.๑ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลกัสตูร ๒๕๕๑  กบั 
 ว. ๔.๒ เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) หลกัสตูรปรับปรุง ๒๕๖๐ 

 

สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)



 

 

1 สรุปภาพรวมหลักสูตรและเปรียบเทียบตัวชี้วัด ง.๓.๑ หลักสูตร ๒๕๕๑   กับ  ว.๔.๒ หลักสูตร ๒๕๖๐ 

ปรับปรุง ๑๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

ตารางสรปุภาพรวม 
 

ประเด็น ง. ๓.๑ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
หลักสูตร ๒๕๕๑  

ว. ๔.๒ เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) 
ปรับปรุง ๒๕๖๐  

เป้าหมาย ให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการแก้ปัญหา การสร้างช้ินงานอย่าง
เหมาะสมและมีจริยธรรม 

ให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่าง
เป็นขั้นตอนและเป็นระบบ มีทักษะในการค้นหา
ข้อมูลหรือสารสนเทศ ประเมิน จัดการ วิเคราะห์ 
สังเคราะห์  นําสารสนเทศไปใช้ในการแก้ปัญหา 
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
การทํางานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์
ต่อตนเองหรือสงัคม และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างปลอดภัย รู้เท่าทัน มีความรับผิดชอบ          
มีจริยธรรม 

จุดเน้น ให้ผู้เรียนสามารถเลือกใช้ฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ได้อย่างเหมาะสม มีจริยธรรมใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะการ
แก้ปัญหาผ่านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา
อย่างเป็นขั้นตอน สร้างทางเลือกในการ
ตัดสินใจ  นําสารสนเทศไปใช้ในการแก้ปัญหา 
ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคํานวณเพื่อแก้ปัญหาใน
ชีวิตจริง ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร
อย่างปลอดภัย  

สาระหลัก แบ่งตามกลุ่มเน้ือหาและทักษะ  ได้แก่   
๑. ข้อมูลและสารสนเทศ    
๒. ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และเครือข่าย   
๓. การแก้ปัญหา 

แบ่งตามกลุ่มความรู้และทักษะ  ได้แก่  
๑. วิทยาการคอมพิวเตอร์  
    (Computer Science: CS)   
๒. เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  
    (Information Communication 

Technology: ICT)   
๓. การรู้ดิจิทัล (Digital Literacy: DL) 



 

 

2 สรุปภาพรวมหลักสูตรและเปรียบเทียบตัวชี้วัด ง.๓.๑ หลักสูตร ๒๕๕๑   กับ  ว.๔.๒ หลักสูตร ๒๕๖๐ 

ปรับปรุง ๑๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

ประเด็น ง. ๓.๑ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
หลักสูตร ๒๕๕๑  

ว. ๔.๒ เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) 
ปรับปรุง ๒๕๖๐  

การกําหนด 
ตัวชี้วัด/ผลการ
เรียนรู้ 

๑. กําหนดตัวช้ีวัดโดยวัดตามกลุ่มเน้ือหา   
และขาดการเช่ือมโยงในทุกช้ันปี 
๒. มีตัวช้ีวัดท่ีเป็นการ บอก  อธิบาย หรือ
อภิปราย ทําให้ผูส้อนจัดการสอนแบบบรรยาย 
และไม่มีกิจกรรมของการคิดวิเคราะห์ 

๑. กําหนดตัวช้ีวัด โดยเน้นวัดทักษะ การ
แก้ปัญหา การประยุกต์ใช้ความรู้ 
๒. เน้นวัดทักษะการคิด วิเคราะห์ในกลุ่มความรู้
ท้ัง 3 ด้าน เช่ือมโยงกันในทุกช้ันปี ตั้งแต่ชั้น       
ป. ๑ -  ม.๓ 
๓. ตัวชี้วัดกําหนดให้แก้ปัญหาผ่าน project-
based หรือ problem-based  

การเชื่อมโยง
กับวิชาและ
ทักษะใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 

๑. ไม่ได้ระบุเกี่ยวกับการเชื่อมโยงความรู้ใน
วิชาอ่ืนๆ  
๒. ตัวชี้วัดไม่ได้ระบุถึงทักษะอ่ืนท่ีสําคัญ 

๑. กําหนดตัวช้ีวัดท่ีเชื่อมโยงกบัวิชาอื่น  
๒. กําหนดตัวช้ีวัดท่ีเน้นทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 
เช่น การทํางานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์              
การแก้ปัญหากาํหนดตามระดับของปัญหา           
(ตนเอง/ชุมชน/ประเทศ/โลก) 

 
 
   



 

 

3 สรุปภาพรวมหลักสูตรและเปรียบเทียบตัวชี้วัด ง.๓.๑ หลักสูตร ๒๕๕๑   กับ  ว.๔.๒ หลักสูตร ๒๕๖๐ 

ปรับปรุง ๑๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

ตารางเทียบเคียงตัวชี้วัด 
 

ชั้นปี 
ตัวชี้วัด ง. ๓.๑  
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ตัวชี้วัด  ว. ๔.๒ 
ฉบับปรับปรุง พ .ศ.  ๒๕๖๐ 

ตัวชี้วัดเทียบเคียง ตัวชี้วัดเพ่ิม 
ป.๑ ๑. บอกข้อมลูท่ีสนใจและ

แหล่งข้อมูลท่ีอยู่ใกล้ตัว  
 

ป.๓/๔ รวบรวม ประมวลผล และ
นําเสนอข้อมูล โดยใช้ซอฟต์แวร์         
ตามวัตถุประสงค์ 

ป.๑/๑ แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้
การลองผดิลองถูก การ
เปรียบเทียบ 
ป.๑/๒ แสดงลาํดับขั้นตอนการ
ทํางานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่าย
โดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือ
ข้อความ 
ป.๑/๓ เขียนโปรแกรมอย่างง่าย  
โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ 
ป.๑/๔ ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง 
จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์ 

๒. บอกประโยชน์ของอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ป.๑/๕  ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการ
ใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน ดูแลรักษา
อุปกรณ์เบ้ืองต้น 

ป.๒ ๑. บอกประโยชน์ของข้อมูลและ
รวบรวมข้อมูลท่ีสนใจจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ ท่ีเชื่อถือได้ 

ป.๓/๔ รวบรวม ประมวลผล และ
นําเสนอข้อมูล โดยใช้ซอฟต์แวร์ตาม
วัตถุประสงค์ 

ป.๒/๑ แสดงลาํดับขั้นตอนการ
ทํางานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่าย
โดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือ
ข้อความ 
ป.๒/๒ เขียนโปรแกรมอย่างง่าย 
โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และ
ตรวจหา ข้อผิดพลาดของ
โปรแกรม 
ป.๒/๔ ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
อย่างปลอดภัย ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์
ร่วมกัน ดูแลรักษาอุปกรณ์
เบ้ืองต้น ใช้งานอย่างเหมาะสม 

๒. บอกประโยชน์และการรักษา
แหล่งข้อมูล   
 

ป.๓/๔ รวบรวม ประมวลผล และ
นําเสนอข้อมูล โดยใช้ซอฟต์แวร์ตาม
วัตถุประสงค์ 

๓. บอกช่ือและหน้าท่ีของอุปกรณ์
พื้นฐานท่ีเป็นส่วนประกอบหลัก
ของคอมพิวเตอร์ 

ป.๒/๓ ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัด
หมวดหมู่ ค้นหา จัดเก็บ เรียกใช้
ข้อมูลตามวัตถปุระสงค์ 
 

ป.๓ ๑. ค้นหาข้อมูลอย่างมีขั้นตอน และ
นําเสนอข้อมูลในลักษณะต่าง ๆ 
 

ป.๓/๓ ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ 
ป.๓/๔ รวบรวม ประมวลผล และ     
นําเสนอข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์ตาม

ป.๓/๑ แสดงอลักอริทึมในการ
ทํางานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่าย
โดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือ



 

 

4 สรุปภาพรวมหลักสูตรและเปรียบเทียบตัวชี้วัด ง.๓.๑ หลักสูตร ๒๕๕๑   กับ  ว.๔.๒ หลักสูตร ๒๕๖๐ 

ปรับปรุง ๑๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

ชั้นปี 
ตัวชี้วัด ง. ๓.๑  
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ตัวชี้วัด  ว. ๔.๒ 
ฉบับปรับปรุง พ .ศ.  ๒๕๖๐ 

ตัวชี้วัดเทียบเคียง ตัวชี้วัดเพ่ิม 
 วัตถุประสงค์ ข้อความ 

ป.๓/๒ เขียนโปรแกรมอย่างง่าย 
โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และ
ตรวจหา  ข้อผิดพลาดของ
โปรแกรม 
ป.๓/๕ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างปลอดภัย ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงในการใช้อินเทอร์เน็ต 

๒. บอกวิธีดูแลและรักษาอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ป.๒/๔ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการ
ใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกันดูแลรักษา
อุปกรณ์เบ้ืองต้น ใช้งานอย่าง
เหมาะสม 

ป.๔ ๑. บอกช่ือและหน้าท่ีของอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ   

ป.๑/๔ ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง 
จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์

ป.๔/๑ ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการ
แก้ปัญหา  การอธิบายการทํางาน 
การคาดการณ์ผลลัพธ์ จากปัญหา
อย่างง่าย 
ป.๔/๒ ออกแบบ และเขียน
โปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้
ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหา
ข้อผิดพลาดและแก้ไข 
ป.๔/๓ ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหา
ความรู้ และประเมินความ
น่าเชื่อถือของขอ้มูล 
 

๒. บอกหลกัการทํางานเบื้องต้น
ของคอมพิวเตอร์ 
 

ม.๒/๓ อภิปรายองค์ประกอบและ
หลกัการทํางานของระบบ
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการ
สื่อสาร เพื่อประยุกต์ใช้งานหรือ
แก้ปัญหาเบื้องต้น 

๓. บอกประโยชน์และโทษจากการ
ใช้งานคอมพิวเตอร์ 
 

ป.๔/๕ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าท่ีของ
ตน เคารพในสิทธิของผู้อ่ืน  แจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลท่ี
ไม่เหมาะสม 

๔. ใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
เพื่อการทํางาน  
 

ป.๒/๓ ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง        
จัดหมวดหมู่ ค้นหา จัดเก็บ  เรียกใช้
ข้อมูลตามวัตถปุระสงค์ 

๕. สร้างภาพหรือช้ินงานจาก
จินตนาการโดยใช้โปรแกรมกราฟิก
ด้วยความรับผิดชอบ  
 

ป.๔/๔ รวบรวม ประเมิน  นําเสนอ
ข้อมูลและสารสนเทศ โดยใช้
ซอฟต์แวร์ท่ีหลากหลาย เพื่อ
แก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน

ป.๕ ๑. ค้นหา รวบรวมข้อมูลท่ีสนใจ  
และเป็นประโยชน์จากแหล่งขอ้มูล

ป.๕/๓ ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล 
ติดต่อสื่อสารและทํางานร่วมกัน 

ป.๕/๑ ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการ
แก้ปัญหา  การอธิบายการทํางาน 



 

 

5 สรุปภาพรวมหลักสูตรและเปรียบเทียบตัวชี้วัด ง.๓.๑ หลักสูตร ๒๕๕๑   กับ  ว.๔.๒ หลักสูตร ๒๕๖๐ 

ปรับปรุง ๑๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

ชั้นปี 
ตัวชี้วัด ง. ๓.๑  
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ตัวชี้วัด  ว. ๔.๒ 
ฉบับปรับปรุง พ .ศ.  ๒๕๖๐ 

ตัวชี้วัดเทียบเคียง ตัวชี้วัดเพ่ิม 
ต่าง ๆ ท่ีเช่ือถือได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์   

ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล การคาดการณ์ผลลัพธ์ จากปัญหา
อย่างง่าย 
ป.๕/๒ ออกแบบและเขียน
โปรแกรม   ที่มีการใช้เหตุผล     
เชิงตรรกะอย่างง่าย ตรวจหา
ข้อผิดพลาดและแก้ไข 
ป.๕/๕ ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
อย่างปลอดภัย มีมารยาท เข้าใจ
สิทธิและหน้าท่ีของตน เคารพใน
สิทธิของผู้อ่ืน  แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อ
พบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม

 ๒. สร้างงานเอกสารเพื่อใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจําวันด้วย
ความรับผิดชอบ 
 

ป.๕/๔ รวบรวม ประเมิน นําเสนอ 
ข้อมูลและสารสนเทศตาม
วัตถุประสงค์ โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือ
บริการบนอินเทอร์เน็ตท่ีหลากหลาย 
เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน 

ป.๖ ๑. บอกหลกัการเบื้องต้นของการ
แก้ปัญหา 

ป.๖/๒ ออกแบบและเขียนโปรแกรม
อย่างง่ายเพื่อแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจําวัน ตรวจหาข้อผิดพลาด
ของโปรแกรมและแก้ไข 

ป.๖/๑ ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการ
อธิบายและออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหาท่ีพบในชีวิตประจําวัน 
ป.๖/๔  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทํางานร่วมกันอย่างปลอดภัย  
เข้าใจสิทธิและหน้าท่ีของตน 
เคารพในสิทธิของผู้อ่ืน          
แจ้งผู้เกี่ยวข้องเม่ือพบข้อมูลหรือ
บุคคลท่ีไม่เหมาะสม 
 

๒. ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหา
ข้อมลู 

ป.๖/๓ ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหา
ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. เก็บรักษาข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์
ในรูปแบบต่างๆ 
 

ป.๕/๔ รวบรวม ประเมิน นําเสนอ 
ข้อมูลและสารสนเทศตาม
วัตถุประสงค์ โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือ
บริการบนอินเทอร์เน็ตท่ีหลากหลาย 
เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน 

๔. นําเสนอข้อมูลในรูปแบบที่  
เหมาะสม โดยเลือกใช้ซอฟต์แวร์
ประยุกต์ 
 

ป.๕/๔ รวบรวม ประเมิน นําเสนอ 
ข้อมูลและสารสนเทศตาม
วัตถุประสงค์ โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือ
บริการบนอินเทอร์เน็ตท่ีหลากหลาย 
เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน 

๕. ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างช้ินงาน
จากจินตนาการหรืองานท่ีทําใน

ป.๖/๒ ออกแบบและเขียนโปรแกรม
อย่างง่ายเพื่อแก้ปัญหาใน



 

 

6 สรุปภาพรวมหลักสูตรและเปรียบเทียบตัวชี้วัด ง.๓.๑ หลักสูตร ๒๕๕๑   กับ  ว.๔.๒ หลักสูตร ๒๕๖๐ 

ปรับปรุง ๑๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

ชั้นปี 
ตัวชี้วัด ง. ๓.๑  
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ตัวชี้วัด  ว. ๔.๒ 
ฉบับปรับปรุง พ .ศ.  ๒๕๖๐ 

ตัวชี้วัดเทียบเคียง ตัวชี้วัดเพ่ิม 
ชีวิตประจําวันอย่างมีจิตสํานึก  
และความรับผิดชอบ 

ชีวิตประจําวัน ตรวจหาข้อผิดพลาด
ของโปรแกรมและแก้ไข 

ม.๑ ๑. อธิบายหลกัการทํางาน บทบาท
และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ 
 

ม.๒/๓ อภิปรายองค์ประกอบและ
หลกัการทํางานของระบบ
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการ
สื่อสาร เพื่อประยุกต์ใช้งานหรือ
แก้ปัญหาเบื้องต้น 

ม.๑/๑ ออกแบบอัลกอริทึมท่ีใช้
แนวคิดเชิงนามธรรมเพื่อ
แก้ปัญหาหรืออธิบายการทํางานท่ี
พบในชีวิตจริง 
ม.๑/๒ ออกแบบและเขียน
โปรแกรมอย่างง่าย เพื่อแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ 
 
 

๒. อภิปรายลักษณะสําคัญ และ
ผลกระทบของเทคโนโลยี
สารสนเทศ   

ม.๑/๔ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย ใช้สื่อและแหล่งข้อมูลตาม
ข้อกําหนดและข้อตกลง   

๓. ประมวลผลข้อมูลให้เป็น
สารสนเทศ 
 

ม.๑/๓ รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ 
ประมวลผล ประเมินผล นําเสนอ
ข้อมูลและสารสนเทศตาม
วัตถุประสงค์ โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือ
บริการบนอินเทอร์เน็ตท่ีหลากหลาย 

ม. ๒ ๑.  อธิบายหลกัการเบื้องต้นของ
การสื่อสารข้อมูล  และเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 
 

ม.๒/๓ อภิปรายองค์ประกอบและ
หลกัการทํางานของระบบ
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการ
สื่อสาร เพื่อประยุกต์ใช้งานหรือ
แก้ปัญหาเบื้องต้น 

ม.๒/๒ ออกแบบและเขียน
โปรแกรมท่ีใช้ตรรกะและฟังก์ชัน
ในการแก้ปัญหา 

๒. อธิบายหลกัการ และวิธีการ
แก้ปัญหาด้วยกระบวนการ
เทคโนโลยีสารสนเท 

ม.๒/๑ ออกแบบอัลกอริทึมท่ีใช้
แนวคิดเชิงคํานวณในการแก้ปัญหา 
หรือการทํางานท่ีพบในชีวิตจริง 

๓. ค้นหาข้อมูล  และติดต่อสื่อสาร
ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 
 

ป.๖/๓ ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหา
ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
ม.๒/๔ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย มีความรับผิดชอบ  สร้าง
และแสดงสิทธิในการเผยแพร่ผลงาน 

๔. ใช้ซอฟต์แวร์ในการทํางาน   ม.๑/๓ รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ 



 

 

7 สรุปภาพรวมหลักสูตรและเปรียบเทียบตัวชี้วัด ง.๓.๑ หลักสูตร ๒๕๕๑   กับ  ว.๔.๒ หลักสูตร ๒๕๖๐ 

ปรับปรุง ๑๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

ชั้นปี 
ตัวชี้วัด ง. ๓.๑  
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ตัวชี้วัด  ว. ๔.๒ 
ฉบับปรับปรุง พ .ศ.  ๒๕๖๐ 

ตัวชี้วัดเทียบเคียง ตัวชี้วัดเพ่ิม 
 ประมวลผล ประเมินผล นําเสนอ

ข้อมูลและสารสนเทศ  ตาม
วัตถุประสงค์ โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือ
บริการบนอินเทอร์เน็ตท่ีหลากหลาย 

ม.๓ ๑. อธิบายหลกัการทําโครงงานท่ีมี
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ม.๓/๑ พัฒนาแอพพลิเคชันท่ีมีการ  
บูรณาการกับวิชาอ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 

ม.๓/๓ ประเมินความน่าเช่ือถือ
ของข้อมลู  วิเคราะห์สื่อ และ
ผลกระทบจากการให้ข่าวสารท่ีผิด 
เพ่ือการใช้งานอย่างรู้เท่าทัน 
ม.๓/๔ ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
อย่างปลอดภัยและมีความ
รับผิดชอบต่อสงัคม ปฏิบัติตาม
กฎหมายเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์      
ใช้ลขิสิทธ์ิของผู้อ่ืนโดยชอบธรรม 

๒. เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน 
 

ม.๓/๑ พัฒนาแอพพลิเคชันท่ีมีการ  
บูรณาการกับวิชาอ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 

๓. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
นําเสนองานในรูปแบบท่ีเหมาะสม
กับลกัษณะงาน 
 

ม.๓/๒ รวบรวมข้อมูล  ประมวลผล 
ประเมินผล นําเสนอข้อมูลและ
สารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์โดยใช้
ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ต
ที่หลากหลาย 

๔. ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างช้ินงาน
จากจินตนาการหรืองานท่ีทําใน
ชีวิตประจําวัน ตามหลกัการทํา
โครงงานอย่างมีจิตสํานึกและความ
รับผิดชอบ 

ม.๓/๑ พัฒนาแอพพลิเคชันท่ีมีการ  
บูรณาการกับวิชาอ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 
 

ม.๔-๖ ๑. อธิบายองค์ประกอบของระบบ
สารสนเทศ 
 

ม.๕ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และใช้
ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  
สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การแก้ปัญหาหรือเพิ่มมูลค่าใหก้ับ
บริการหรือผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในชีวิตจริง
อย่างสร้างสรรค์ 

 

๒. อธิบายองค์ประกอบและ
หลกัการทํางานของคอมพิวเตอร์ 
 

ม.๔ ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคํานวณใน
การพัฒนาโครงงานท่ีมีการ             
บูรณาการกับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์   
และเช่ือมโยงกบัชีวิตจริง 



 

 

8 สรุปภาพรวมหลักสูตรและเปรียบเทียบตัวชี้วัด ง.๓.๑ หลักสูตร ๒๕๕๑   กับ  ว.๔.๒ หลักสูตร ๒๕๖๐ 

ปรับปรุง ๑๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

ชั้นปี 
ตัวชี้วัด ง. ๓.๑  
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ตัวชี้วัด  ว. ๔.๒ 
ฉบับปรับปรุง พ .ศ.  ๒๕๖๐ 

ตัวชี้วัดเทียบเคียง ตัวชี้วัดเพ่ิม 
๓. อธิบายระบบสื่อสารข้อมูล
สําหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 

ม.๔ ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคํานวณใน
การพัฒนาโครงงานท่ีมีการ             
บูรณาการกับวิชาอ่ืนอย่างสร้างสรรค์   
และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง 

๔. บอกคุณลักษณะของ
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพว่ง 
 

ม.๔ ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคํานวณใน
การพัฒนาโครงงานท่ีมีการ             
บูรณาการกับวิชาอ่ืนอย่างสร้างสรรค์   
และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง 

๕. แก้ปัญหาด้วยกระบวนการ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

ม.๕ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และใช้
ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  
สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การแก้ปัญหาหรือเพิ่มมูลค่าใหก้ับ
บริการหรือผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในชีวิตจริง
อย่างสร้างสรรค์ 

๖.เขียนโปรแกรมภาษา 
 

ม.๔ ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคํานวณใน
การพัฒนาโครงงานท่ีมีการ             
บูรณาการกับวิชาอ่ืนอย่างสร้างสรรค์   
และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง 

๗. พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ 
 

ม.๔ ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคํานวณใน
การพัฒนาโครงงานท่ีมีการ             
บูรณาการกับวิชาอ่ืนอย่างสร้างสรรค์   
และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง 

๘. ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ให้
เหมาะสมกับงาน 
 

ม.๔ ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคํานวณใน
การพัฒนาโครงงานท่ีมีการ             
บูรณาการกับวิชาอ่ืนอย่างสร้างสรรค์   
และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
ม.๕ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และใช้
ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  
สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศใน



 

 

9 สรุปภาพรวมหลักสูตรและเปรียบเทียบตัวชี้วัด ง.๓.๑ หลักสูตร ๒๕๕๑   กับ  ว.๔.๒ หลักสูตร ๒๕๖๐ 

ปรับปรุง ๑๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

ชั้นปี 
ตัวชี้วัด ง. ๓.๑  
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ตัวชี้วัด  ว. ๔.๒ 
ฉบับปรับปรุง พ .ศ.  ๒๕๖๐ 

ตัวชี้วัดเทียบเคียง ตัวชี้วัดเพ่ิม 
การแก้ปัญหาหรือเพิ่มมูลค่าใหก้ับ
บริการหรือผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในชีวิตจริง
อย่างสร้างสรรค์

๙. ติดต่อสื่อสาร  ค้นหาข้อมูลผ่าน
อินเทอร์เน็ต  
 

ม.๖ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
นําเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่าง
ปลอดภัย มีจริยธรรม และวิเคราะห์
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีมีผลต่อการดําเนินชีวิต 
อาชีพ สังคม และวัฒนธรรม 

๑๐. ใช้คอมพิวเตอร์ในการ
ประมวลผลขอ้มูลให้เป็น
สารสนเทศเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจ 

ม.๕ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และใช้
ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  
สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การแก้ปัญหาหรือเพิ่มมูลค่าใหก้ับ
บริการหรือผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในชีวิตจริง
อย่างสร้างสรรค์ 

๑๑. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
นําเสนองานในรูปแบบท่ีเหมาะสม 
ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน 
 

ม.๕ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และใช้
ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  
สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การแก้ปัญหาหรือเพิ่มมูลค่าใหก้ับ
บริการหรือผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในชีวิตจริง
อย่างสร้างสรรค์ 

๑๒. ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้าง      
ช้ินงานหรือโครงงานอย่างมี
จิตสํานึกและความรับผิดชอบ 
 

ม.๔ ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคํานวณใน
การพัฒนาโครงงานท่ีมีการบูรณาการ
กับวิชาอ่ืนอย่างสร้างสรรค์ และ
เช่ือมโยงกับชีวิตจริง 
ม.๕ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และใช้
ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  
สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การแก้ปัญหาหรือเพิ่มมูลค่าใหก้ับ
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ปรับปรุง ๑๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

ชั้นปี 
ตัวชี้วัด ง. ๓.๑  
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ตัวชี้วัด  ว. ๔.๒ 
ฉบับปรับปรุง พ .ศ.  ๒๕๖๐ 

ตัวชี้วัดเทียบเคียง ตัวชี้วัดเพ่ิม 
บริการหรือผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในชีวิตจริง
อย่างสร้างสรรค์ 

๑๓. บอกข้อควรปฏิบัติสําหรับผู้ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ม.๖ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
นําเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่าง
ปลอดภัย มีจริยธรรม และวิเคราะห์
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี  
สารสนเทศท่ีมีผลต่อการดําเนินชีวิต 
อาชีพ สังคม และวัฒนธรรม 

 


