
สาระเทคโนโลย ี(วทิยาการค านวณ)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)



สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าตัวชีว้ัดและสาระการ
เรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วทิยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้ก าหนดให้
รายวิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ)อยู่ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์



•กรอบในการปรับปรุง คือ ให้มีองค์ความรู้ที่เป็นสากลเทยีบเท่า
นานาชาต ิปรับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ัดให้มีความ
ชัดเจน ลดความซ า้ซ้อน สอดคล้องและเช่ือมโยงกันภายในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ตลอดจน
เช่ือมโยงองค์ความรู้ทางวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีเข้าด้วยกัน จัดเรียงล าดับความยากง่ายของเนือ้หาใน
แต่ละระดับชัน้ตามพัฒนาการแต่ละช่วงวัยให้มีความเชื่อมโยง
ความรู้ และกระบวนการเรียนรู้ โดยให้เรียนรู้ผ่านการปฏบิัตทิี่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความคิด



กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ได้เพิ่ม สาระ
เทคโนโลยี ซึ่ง ประกอบด้วย 
• การออกแบบและเทคโนโลยี และ
• วิทยาการค านวณ
ทัง้นีเ้พื่อเอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้บูรณาการสาระทาง
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กับ
กระบวนการเชิงวิศวกรรม ตามแนวคิดสะเตม็ศึกษา



เป้าหมายของหลกัสูตร
• ใช้ทกัษะการคดิเชิงค านวณในการคดิวเิคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็นขัน้ตอน
และเป็นระบบ
• มีทกัษะการค้นหาข้อมูลหรือสารสนเทศ ประเมนิ จัดการ วเิคราะห์ 
สังเคราะห์และน าสารสนเทศไปใช้ในการแก้ปัญหา
•ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวทิยาการคอมพวิเตอร์ ส่ือดจิทิลั เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสิ่อสารในการแก้ปัญหาในชีวติจริงและท างานร่วมกนั
อย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือสังคม
• ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอย่างปลอดภยั รู้เท่าทนั มีความ
รับผิดชอบ มีจริยธรรม



สาระการเรียนรู้เทคโนโลย ี(วทิยาการค านวณ)

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
ส่ือสาร

การรู้ดจิทิัล

วทิยาการ
คอมพวิเตอร์



•การแก้ปัญหาอย่างเป็นขัน้ตอนและ
เป็นระบบ การใช้แนวคิดเชิงค านวณ
ในการแก้ปัญหาในชีวติประจ าวัน 
การบูรณาการกับวิชาอ่ืน การเขียน
โปรแกรม การคาดการณ์ผลลัพธ์ 
การตรวจหาข้อผิดพลาดการพฒันา
แอปพลิเคชันหรือพัฒนาโครงงาน
อย่างสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาใน
ชีวิตจริง

วิทยาการ
คอมพวิเตอร์

Computer 
Science : 

CS



• การรวบรวมข้อมูล การประมวลผลการ
ประเมนิผล การน าเสนอข้อมูลหรือ
สารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาในชีวติจริง
การค้นหาข้อมูลและแสวงหาความรู้
บนอนิเทอร์เน็ต การประเมนิความ
น่าเช่ือถือของข้อมูล  การเลือกใช้
ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอนิเทอร์เน็ต 
ข้อตกลงและข้อก าหนดในการใช้ส่ือหรือ
แหล่งข้อมูลต่างๆ  หลักการท างานของ
คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีการส่ือสาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร

Information 
and 

Communication 

Technology  : 
ICT



•การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารอย่างปลอดภยั 
การจัดการอัตลักษณ์ การรู้เท่าทนั
ส่ือ กฎหมายเกี่ยวกับคอมพวิเตอร์ 
การใช้ลิขสิทธิของผู้อ่ืนโดย
ชอบธรรม นวัตกรรมและผลกระทบ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารต่อการด าเนินชีวิต อาชีพ 
สังคม และวัฒนธรรม

การรู้ดจิทิลั

Digital 
literacy : 

DL



มาตรฐานการเรียนรู้

ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาที่พบ
ในชีวิตจริงอย่างเป็นขัน้ตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนรู้ การท างาน และ
การแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทนัและมี
จริยธรรม



โครงสร้างเวลาเรียน

ระดับชัน้ เวลาเรียนจ านวนช่ัวโมงต่อปี

ประถมศึกษาตอนต้น ๒๐

ประถมศึกษาตอนปลาย ๔๐

มัธยมศึกษาตอนต้น ๔๐

มัธยมศึกษาตอนปลาย ๔๐



คุณภาพผูเ้รียน

จบชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3

แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ขัน้ตอนการแก้ปัญหา                                            
มีทกัษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารเบือ้งต้น                                      
รักษาข้อมูลส่วนตวั 



คุณภาพผูเ้รียน

จบชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6

ค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและประเมนิความ
น่าเช่ือถือ 

ตัดสินใจเลือกข้อมูลใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา                                                               
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการท างานร่วมกนั                                            
เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเคารพสิทธิของผู้อ่ืน



คุณภาพผูเ้รียน

จบชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 

น าข้อมูลปฐมภมูิเข้าสู่ระบบคอมพวิเตอร์ วเิคราะห์ประเมิน 
น าเสนอข้อมูลและสารสนเทศได้ตามวัตถุประสงค์                                                         
ใช้ทกัษะการคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริง 
และเขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพื่อช่วยในการแก้ปัญหา                                                            
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอย่างรู้เท่าทนัและ
รับผิดชอบต่อสังคม



คุณภาพผูเ้รียน

จบชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6

ใช้ความรู้ทางด้านวทิยาการคอมพวิติง้ ส่ือดจิทิลั เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อรวบรวมข้อมูลในชีวติจริงจาก
แหล่งต่างๆ และความรู้จากศาสตร์อ่ืน มาประยุกต์ใช้สร้าง
ความรู้ใหม่                                                             
เข้าใจการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีที่มีผลต่อการด าเนินชีวิต 
อาชีพ  สังคม วัฒนธรรม และใช้อย่างปลอดภยั มีจริยธรรม



มาตรฐานการเรียนรู้



มาตรฐานการเรียนรู้

•มาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายส าคัญของการ
พฒันาคุณภาพผู้เรียน 
•มาตรฐานการเรียนรู้ ระบุ สิ่งที่ผู้เรียนพงึรู้และ
ปฏบิัตไิด้ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พงึ
ประสงค์



มาตรฐานการเรียนรู้

•มาตรฐานการเรียนรู้ จะสะท้อนการเรียนรู้ให้
ทราบว่า ต้องการอะไร ต้องสอนอะไร จะสอน
อย่างไร และประเมินอย่างไร



มาตรฐานการเรียนรู้

ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาที่พบ
ในชีวิตจริงอย่างเป็นขัน้ตอน และเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนรู้ การท างาน และ
การแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทนัและมี
จริยธรรม



ตัวช้ีวดั



ตัวช้ีวดั

•ระบุ สิ่งที่ผู้เรียนพงึรู้และปฏบิัตไิด้ รวมทัง้คุณลักษณะของ
ผู้เรียนในแต่ละระดบัชัน้ ซึ่งสะท้อนถงึมาตรฐานการเรียนรู้      
มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรม น าไปใช้ในการ
ก าหนดเนือ้หา จัดท าหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน 
และเป็นเกณฑ์ส าคัญส าหรับการวัดประเมินผล เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพผู้เรียน



ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้



การตรวจและแก้ไขข้อผดิพลาด
DEBUGGING

กระบวนการในการค้นหาข้อผิดพลาดของ
โปรแกรมเพื่อแก้ไขให้ท างานได้ถูกต้อง



แนวคดิเชิงค านวณ
COMPUTATIONAL

THINKING

กระบวนการในการแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล เป็นขัน้ตอน เพื่อหาวิธีการ 
แก้ปัญหาในรูปแบบที่สามารถน าไปประมวลผล
ได้



แนวคดิเชิงนามธรรม ABSTRACTION

•การพจิารณารายละเอียดที่ส าคัญของ
ปัญหา แยกแยะสาระส าคัญออกจากส่วน
ที่ไม่ส าคัญ



เหตุผลเชิงตรรกะ
LOGICAL REASONING

• การใช้เหตุผล  กฎ กฎเกณฑ์ หรือ
เงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาได้
ครอบคลุมทุกกรณี



อัลกอริทมึ ALGORITHM

• ขัน้ตอนในการแก้ปัญหาหรือการท างาน
โดยมีล าดับของค าส่ังหรือวิธีการที่ชัดเจนที่
คอมพวิเตอร์สามารถปฏบิัตติามได้



ซูโดกซูุโดก ุ(ญ่ีปุ่ น: 数独 โรมา
จิ: SŪDOKU) เป็นเกมทาง

คณติศาสตร์ทีใ่ห้ผู้เล่นเตมิตัวเลข 1 
ถึง 9 ลงในตารางขนาด 9×9 โดยที่
ตัวเลขในแต่ละแถว แต่ละคอลมัน์
และแต่ละตารางย่อยขนาด 3×3 

ต้องไม่ซ ้ากนั








