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การเทียบเคียงตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในหลักสูตรแกนกลางฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
การเปลี่ ย นแปลงมาตรฐานการเรี ย นรู้ แ ละตั ว ชี้ วั ด กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ในหลั ก สู ต รแกนกลางฯ
(ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560) ได้ ป รั บ ปรุ ง มาตรฐานและตั ว ชี้ วั ด ขึ้ น มาใหม่ และเพิ่ ม สาระเทคโนโลยี ซึ่ งประกอบด้ ว ย
การออกแบบและเทคโนโลยี และวิทยาการคานวณ ทั้งนี้ เป้าหมายของการปรับเปลี่ยนมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ดังกล่าวคือมุ่งหวังให้สถานศึกษาได้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึง
นโยบายในการพัฒนาประเทศของรัฐบาล โดยมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดใหม่มีเป้า หมายและจุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียน
ที่แตกต่างจากตัวชี้วัดเดิมที่ระบุในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้เรียนผ่านการเรียนรู้
ตามตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใหม่นี้แล้ว จะมีความรู้ และทักษะที่ระบุในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เนื่องจากตัวชี้วัดที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้ ได้ขยายความรู้และทักษะของผู้เรียนจากการเป็นเพียงผู้ใช้
เทคโนโลยีไปสู่การเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีได้ด้วยตัวเองจากการประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนั้น ๆ รวมถึงการพัฒนาทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อการดารงชีวิตในสังคมยุค
ใหม่ที่มีการแข่งขันสูงอย่างมีความสุขและเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพ
ในช่วงเปลี่ยนผ่านการใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศั กราช
2551 ไปหลักสูตรแกนกลางฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ยังไม่มีคาสั่งยกเลิก สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี
และสาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ดังนั้น กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ยังคง 4 สาระเหมือนเดิม
ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู ผู้ ส อนสามารถจั ด หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย น
ให้ครบถ้วนตามข้อกาหนดในโครงสร้างเวลาเรียนและเกณฑ์การจบตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
จึงได้จัดทาการทียบเคียงตัวชี้วัดทั้ง ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ รายละเอียดดังนี้
1. การเทียบเคียงสาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี จากกลุม่ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กับ สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ และสาระเทคโนโลยี มาตรฐาน ๔.๑
การออกแบบและเทคโนโลยี จากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้น
ป.๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ในหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. ๒๕๕๑
ง 2.1 ป.2/๑ บอกประโยชน์ของสิ่งของเครื่องใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในหลักสูตร
แกนกลางฯ พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)
ว ๒.๑ ป.๑/๑ อธิบายสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่ใช้
ทาวัตถุซึ่งทาจากวัสดุชนิดเดียวกันหรือหลายชนิด
ประกอบกันโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

ง 2.1 ป.2/๒ สร้างของเล่นของใช้อย่างง่าย
โดยกาหนดปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล
ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง ๒ มิติ
ลงมือสร้าง และประเมินผล
ง 2.1 ป.2/๓ นาความรูเ้ กี่ยวกับการใช้อุปกรณ์
เครื่องมือ ที่ถูกวิธีไปประยุกต์ใช้ในการสร้างของเล่น
ของใช้อย่างง่าย
ง 2.1 ป.2/๔ มีความคิดสร้างสรรค์อย่างน้อย
๑ ลักษณะ ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ
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ชั้น
ป.๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ในหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. ๒๕๕๑
ง 2.1 ป.3/๑ สร้างของเล่นของใช้อย่างง่าย
โดยกาหนด ปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล
ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง ๒ มิติ
ลงมือสร้างและประเมินผล
ง 2.1 ป.3/๒ เลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจาวัน
อย่างสร้างสรรค์

ง 2.1 ป.3/๓ มีการจัดการสิ่งของเครื่องใช้ด้วยการนา
กลับมาใช้ซา

ป.๕

ง 2.1 ป.5/๑ อธิบายความหมายและวิวัฒนาการ
ของเทคโนโลยี

ง 2.1 ป.5/๒ สร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามความสนใจ
อย่างปลอดภัย โดยกาหนดปัญหาหรือความต้องการ
รวบรวมข้อมูลเลือกวิธีการ ออกแบบโดยถ่ายทอด
ความคิดเป็นภาพร่าง ๓ มิติ ลงมือสร้าง และ
ประเมินผล

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในหลักสูตร
แกนกลางฯ พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)
ว ๒.๑ ป.๒/๓ เปรียบเทียบสมบัตทิ ี่สังเกตได้ของวัสดุ
เพื่อนามาทาเป็นวัตถุในการใช้งานตามวัตถุประสงค์
และอธิบายการนาวัสดุที่ใช้แล้วนากลับมาใช้ใหม่
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
ว ๒.๑ ป.๒/๔ ตระหนักถึงประโยชน์ของการนาวัสดุ
ที่ใช้แล้วนากลับมาใช้ใหม่ โดยการนาวัสดุที่ใช้แล้วนา
กลับมาใช้ใหม่
ว ๒.๓ ป.๓/๓ ตระหนักในประโยชน์และโทษของ
ไฟฟ้า โดยนาเสนอวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด
และปลอดภัย
ว ๒.๑ ป.๒/๓ เปรียบเทียบสมบัตทิ ี่สังเกตได้ของวัสดุ
เพื่อนามาทาเป็นวัตถุในการใช้งานตามวัตถุประสงค์
และอธิบายการนาวัสดุที่ใช้แล้วนากลับมาใช้ใหม่
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
ว ๓.๑ ป.๖/๒ อธิบายพัฒนาการของเทคโนโลยี
อวกาศ และยกตัวอย่างการนาเทคโนโลยีอวกาศมาใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน จากข้อมูลที่รวบรวมได้
ว ๒.๑ ป.๔/๑ เปรียบเทียบสมบัตทิ างกายภาพ
ด้านความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การนาความร้อน
และการนาความร้อน และการนาไฟฟ้าของวัสดุ
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์จากการทดลองและ
ระบุการนาสมบัติเรื่องความแข็ง สภาพยืดหยุ่น
การนาความร้อน และการนาไฟฟ้าของวัสดุไปใช้
ในชีวิตประจาวัน ผ่านกระบวนการออกแบบชินงาน
ว ๒.๑ ป.๔/๑ เปรียบเทียบสมบัตทิ างกายภาพ
ด้านความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การนาความร้อน
และการนาความร้อน และการนาไฟฟ้าของวัสดุ
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์จากการทดลองและ
ระบุการนาสมบัติเรื่องความแข็ง สภาพยืดหยุ่น
การนาความร้อน และการนาไฟฟ้าของวัสดุไปใช้
ในชีวิตประจาวัน ผ่านกระบวนการออกแบบชินงาน
ว ๒.๑ ป.๔/๒ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่น
โดยการอภิปรายเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของวัสดุ
อย่างมีเหตุผลจากการทดลอง
ว๒.๓ ป.๕/๕ ตระหนักในคุณค่าของความรู้เรื่อง
ระดับเสียง โดยเสนอแนะแนวทางในการหลีกเลี่ยง
และลดมลพิษทางเสียง

สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)
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ชั้น
ป.๕

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ในหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. ๒๕๕๑
ง 2.1 ป.5/๓ นาความรู้และทักษะการสร้างชินงาน
ไปประยุกต์ในการสร้างสิ่งของเครือ่ งใช้

ง 2.1 ป.5/๔ มีความคิดสร้างสรรค์อย่างน้อย
๒ ลักษณะในการแก้ปญ
ั หาหรือสนองความต้องการ

ง 2.1 ป.5/๕ เลือกใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
อย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม และมีการจัดการ
สิ่งของเครื่องใช้ ด้วยการแปรรูปแล้วนากลับมา ใช้ใหม่

ป.๖

ง 2.1 ป.6/๑ อธิบายส่วนประกอบของระบบ
เทคโนโลยี
ง 2.1 ป.6/๒ สร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามความสนใจ
อย่างปลอดภัย โดยกาหนดปัญหา หรือความต้องการ
รวบรวมข้อมูล เลือกวิธีการ ออกแบบโดยถ่ายทอด
ความคิดเป็นภาพร่าง ๓ มิติ หรือแผนที่ความคิด
ลงมือสร้าง และ ประเมินผล

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในหลักสูตร
แกนกลางฯ พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)
ว ๒.๑ ป.๔/๑ เปรียบเทียบสมบัตทิ างกายภาพ
ด้านความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การนาความร้อน
และการนาความร้อน และการนาไฟฟ้าของวัสดุ
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์จากการทดลองและ
ระบุการนาสมบัติเรื่องความแข็ง สภาพยืดหยุ่น
การนาความร้อน และการนาไฟฟ้าของวัสดุไปใช้
ในชีวิตประจาวัน ผ่านกระบวนการออกแบบชินงาน
ว ๒.๑ ป.๔/๑ เปรียบเทียบสมบัตทิ างกายภาพ
ด้านความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การนาความร้อน
และการนาความร้อน และการนาไฟฟ้าของวัสดุ
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์จากการทดลองและ
ระบุการนาสมบัติเรื่องความแข็ง สภาพยืดหยุ่น
การนาความร้อน และการนาไฟฟ้าของวัสดุไปใช้
ในชีวิตประจาวัน ผ่านกระบวนการออกแบบชินงาน
ว ๒.๑ ป.๔/๑ เปรียบเทียบสมบัตทิ างกายภาพด้าน
ความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การนาความร้อน และการนา
ความร้อน และการนาไฟฟ้าของวัสดุโดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์จากการทดลองและระบุการนาสมบัติ
เรื่องความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การนาความร้อน และ
การนาไฟฟ้าของวัสดุไปใช้ในชีวิตประจาวัน ผ่าน
กระบวนการออกแบบชินงาน
ว ๒.๓ ป.๖/๑ ระบุส่วนประกอบและบรรยายหน้าที่
ของแต่ละส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
จากหลักฐานเชิงประจักษ์
ว ๒.๑ ป.๖/๑ อธิบายและเปรียบเทียบการแยกสาร
ผสม โดยการหยิบออก การร่อน การใช้แม่เหล็กดึงดูด
การรินออก การกรอง และการตกตะกอน โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทังระบุวิธีแก้ปัญหา
ในชีวิตประจาวันเกี่ยวกับการแยกสาร
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ป.6

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ในหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. ๒๕๕๑
ง 2.1 ป.6/๓ นาความรู้และทักษะการสร้างชินงาน
ไปประยุกต์ในการสร้างสิ่งของเครือ่ งใช้

ม.๑

-

ชั้น

ม.๒

ง 2.1 ม.2/๑ อธิบายกระบวนการเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในหลักสูตร
แกนกลางฯ พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)
ว๒.๑ ป.๖/๑ อธิบายและเปรียบเทียบการแยกสาร
ผสม โดยการหยิบออก การร่อน การใช้แม่เหล็กดึงดูด
การรินออก การกรอง และการตกตะกอน โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทังระบุวิธีแก้ปัญหา
ในชีวิตประจาวันเกี่ยวกับการแยกสาร
ว ๒.๓ ป.๖/๖ ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของ
การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน
โดยบอกประโยชน์ ข้อจากัด และการประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวัน
ว 4.1 ม.1/๑ อธิบายแนวคิดหลักของเทคโนโลยี
ในชีวิตประจาวันและวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ว 4.1 ม.1/๒ ระบุปัญหาหรือความต้องการใน
ชีวิตประจาวัน รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิด
ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
ว 4.1 ม.1/๓ ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์
เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จาเป็น
นาเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ วางแผน
และดาเนินการแก้ปญ
ั หา
ว 4.1 ม.1/๔ ทดสอบ ประเมินผล และระบุ
ข้อบกพร่องที่เกิดขึน พร้อมทังหาแนวทางการปรับปรุง
แก้ไข และนาเสนอผลการแก้ปัญหา
ว 4.1 ม.1/๕ ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์
เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย
ว 4.1 ม.2/๑ คาดการณ์แนวโน้มเทคโนโลยีที่จะเกิดขึน
โดยพิจารณาจากสาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และวิเคราะห์ เปรียบเทียบ
ตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี โดยคานึงถึงผลกระทบ
ที่เกิดขึนต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม

สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)

www.ipst.ac.th

5

ชั้น
ม.2

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ในหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. ๒๕๕๑
ง 2.1 ม.2/๒ สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ
ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย ออกแบบ
โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง ๓ มิติหรือภาพฉาย
เพื่อนาไปสู่ การสร้างต้นแบบของสิ่งของเครื่องใช้หรือ
ถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจาลองความคิด
และการรายงานผลเพื่อนาเสนอวิธีการ

ง 2.1 ม.2/๓ มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา
หรือสนองความต้องการในงานที่ผลิตเอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในหลักสูตร
แกนกลางฯ พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)
ว 4.1 ม.2/๒ ระบุปัญหาหรือความต้องการในชุมชน
หรือท้องถิ่น สรุปกรอบของปัญหา รวบรวม วิเคราะห์
ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
ว 4.1 ม.2/๓ ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์
เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จาเป็นภายใต้
เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู่ นาเสนอแนวทางการ
แก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ วางแผนขันตอนการทางาน
และดาเนินการแก้ปญ
ั หาอย่างเป็นขันตอน
ว 4.1 ม.2/๔ ทดสอบ ประเมินผล และอธิบายปัญหา
หรือข้อบกพร่องที่เกิดขึน ภายใต้กรอบเงื่อนไข
พร้อมทังหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และนาเสนอ
ผลการแก้ปัญหา
ว 4.1 ม.2/๕ ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และปลอดภัย
ว 4.1 ม.2/๒ ระบุปัญหาหรือความต้องการในชุมชน
หรือท้องถิ่น สรุปกรอบของปัญหา รวบรวม วิเคราะห์
ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
ว 4.1 ม.2/๓ ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์
เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จาเป็นภายใต้
เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู่ นาเสนอแนวทางการ
แก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ วางแผนขันตอนการทางาน
และดาเนินการแก้ปญ
ั หาอย่างเป็นขันตอน
ว 4.1 ม.2/๔ ทดสอบ ประเมินผล และอธิบายปัญหา
หรือข้อบกพร่องที่เกิดขึน ภายใต้กรอบเงื่อนไข
พร้อมทังหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และนาเสนอ
ผลการแก้ปัญหา
ว 4.1 ม.2/๕ ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และปลอดภัย
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ชั้น
ม.2

ม.๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ในหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. ๒๕๕๑
ง 2.1 ม.2/๔ เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อ
ชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีการจัดการเทคโนโลยี
ด้วยการลดการใช้ทรัพยากร หรือเลือกใช้เทคโนโลยี ที่
ไม่มผี ลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในหลักสูตร
แกนกลางฯ พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)
ว 4.1 ม.2/๑ คาดการณ์แนวโน้มเทคโนโลยีที่จะ
เกิดขึนโดยพิจารณาจากสาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี และวิเคราะห์
เปรียบเทียบ ตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี โดยคานึงถึง
ผลกระทบที่เกิดขึนต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม

ง 2.1 ม.3/๑ อธิบายระดับของเทคโนโลยี

ว 4.1 ม.3/๑ วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี และความสัมพันธ์
ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์
หรือคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางการแก้ปัญหา
หรือพัฒนางาน
ว 4.1 ม.3/๒ ระบุปัญหาหรือความต้องการของชุมชน
หรือท้องถิ่น เพื่อพัฒนางานอาชีพ สรุปกรอบของปัญหา
รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหา โดยคานึงถึงความถูกต้องด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญา
ว 4.1 ม.3/๓ ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์
เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จาเป็นภายใต้
เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู่ นาเสนอแนวทาง
การแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยเทคนิคหรือวิธีการ
ที่หลากหลาย วางแผนขันตอนการทางานและ
ดาเนินการแก้ปญ
ั หาอย่างเป็นขันตอน
ว 4.1 ม.3/๔ ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์และ
ให้เหตุผลของปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึนภายใต้
กรอบเงื่อนไข พร้อมทังหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข
และนาเสนอผลการแก้ปญ
ั หา
ว 4.1 ม.3/๕ ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ให้ถูกต้องกับลักษณะของงาน และปลอดภัย
เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน

ง 2.1 ม.3/๒ สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ
ตาม กระบวนการเทคโนโลยี อย่างปลอดภัย
ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉาย
เพื่อนาไปสู่การสร้างต้นแบบและแบบจาลองของ
สิ่งของเครื่องใช้หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการ
เป็นแบบจาลองความคิดและการรายงานผล

ม.๔-๖

ง 2.1 ม.๔-๖/๑ อธิบายและเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างเทคโนโลยีกบั ศาสตร์อื่น ๆ

ว 4.1 ม.4/๑ วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี
ความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์
หรือคณิตศาสตร์ รวมทังประเมินผลกระทบที่จะ
เกิดขึนต่อมนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยี
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ชั้น
ม.๔-๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ในหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. ๒๕๕๑
ง 2.1 ม.๔-๖/๒ วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในหลักสูตร
แกนกลางฯ พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)
ว 4.1 ม.4/๒ ระบุปัญหาหรือความต้องการ
ที่มีผลกระทบต่อสังคม รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล
และแนวคิดทีเ่ กี่ยวข้องกับปัญหาทีม่ ีความซับซ้อน
เพื่อสังเคราะห์วิธีการ เทคนิคในการแก้ปัญหา
โดยคานึงถึงความถูกต้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ว 4.1 ม.4/๓ ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์
เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จาเป็นภายใต้
เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู่ นาเสนอแนวทางการ
แก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยเทคนิคหรือวิธีการที่
หลากหลาย โดยใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบ
วางแผนขันตอนการทางานและดาเนินการแก้ปัญหา
ว 4.1 ม.4/๔ ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์และ
ให้เหตุผลของปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึนภายใต้
กรอบเงื่อนไข หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และ
นาเสนอผลการแก้ปัญหา พร้อมทังเสนอแนวทาง
การพัฒนาต่อยอด
ง 2.1 ม.๔-๖/๓ สร้างและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้
ว 4.1 ม.4/๒ ระบุปัญหาหรือความต้องการ
หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย ที่มีผลกระทบต่อสังคม รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล
โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉายและแบบจาลอง
และแนวคิดทีเ่ กี่ยวข้องกับปัญหาทีม่ ีความซับซ้อน
เพื่อนาไปสู่การสร้างชินงาน หรือถ่ายทอดความคิด
เพื่อสังเคราะห์วิธีการ เทคนิคในการแก้ปัญหา
ของวิธีการเป็นแบบจาลองความคิดและการรายงานผล โดยคานึงถึงความถูกต้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา
โดยใช้ซอฟแวร์ช่วยในการออกแบบหรือนาเสนอ
ว 4.1 ม.4/๓ ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์
ผลงาน
เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จาเป็นภายใต้
เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู่ นาเสนอแนวทางการ
แก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยเทคนิคหรือวิธีการที่
หลากหลาย โดยใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบ
วางแผนขันตอนการทางานและดาเนินการแก้ปัญหา
ว 4.1 ม.4/๔ ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์และ
ให้เหตุผลของปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึนภายใต้
กรอบเงื่อนไข หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และ
นาเสนอผลการแก้ปัญหา พร้อมทังเสนอแนวทาง
การพัฒนาต่อยอด
ว 4.1 ม.4/๕ ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
และเทคโนโลยีที่ซับซ้อนในการแก้ปัญหาหรือพัฒนา
งาน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย
สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)
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ชั้น
ม.๔-๖

ม.๕
ม.๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในหลักสูตร
ในหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. ๒๕๕๑
แกนกลางฯ พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)
ง 2.1 ม.๔-๖/๔ มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา ว 4.1 ม.4/๒ ระบุปัญหาหรือความต้องการ
หรือสนองความต้องการในงานที่ผลิตเอง หรือการพัฒนา ทีม่ ีผลกระทบต่อสังคม รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล
และแนวคิดทีเ่ กี่ยวข้องกับปัญหาทีม่ ีความซับซ้อน
ผลิตภัณฑ์ที่ผู้อื่นผลิต
เพื่อสังเคราะห์วิธีการ เทคนิคในการแก้ปัญหา
โดยคานึงถึงความถูกต้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ว 4.1 ม.4/๓ ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์
เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จาเป็นภายใต้
เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู่ นาเสนอแนวทางการ
แก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยเทคนิคหรือวิธีการที่
หลากหลาย โดยใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบ
วางแผนขันตอนการทางานและดาเนินการแก้ปัญหา
ว 4.1 ม.4/๔ ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์และ
ให้เหตุผลของปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึนภายใต้
กรอบเงื่อนไข หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และ
นาเสนอผลการแก้ปัญหา พร้อมทังเสนอแนวทาง
การพัฒนาต่อยอด
ว 4.1 ม.4/๑ วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี
ง 2.1 ม.๔-๖/๕ วิเคราะห์และเลือกใช้เทคโนโลยี
ที่เหมาะสมกับชีวิตประจาวันอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต ความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์
หรือคณิตศาสตร์ รวมทังประเมินผลกระทบที่จะ
สังคม และสิ่งแวดล้อม และมีการจัดการเทคโนโลยี
เกิดขึนต่อมนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืนด้วยวิธีการของเทคโนโลยีสะอาด
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยี
ว 4.1 ม.5/๑ ประยุกต์ใช้ความรูแ้ ละทักษะ
จากศาสตร์ต่าง ๆ รวมทังทรัพยากร ในการทาโครงงาน
เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน
-

สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)
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2. การเทียบเคียงสาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จากกลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
กับ สาระเทคโนโลยี มาตรฐาน ๔.2 วิทยาการคานวณ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้น
ป.๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ในหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. ๒๕๕๑
ง 3.1 ป.1/๑ บอกข้อมูลที่สนใจและแหล่งข้อมูลที่อยู่
ใกล้ตัว
ง 3.1 ป.1/๒ บอกประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ป.1

-

ป.๒

ง 3.2 ป.2/๑ บอกประโยชน์ของข้อมูลและรวบรวม
ข้อมูลที่สนใจจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เชื่อถือได้
ง 3.2 ป.2/๒ บอกประโยชน์และการรักษาแหล่งข้อมูล
ง 3.2 ป.2/๓ บอกชื่อและหน้าทีข่ องอุปกรณ์พื้นฐาน
ที่เป็นส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์

ป.๓

ง 3.2 ป.3/๑ ค้นหาข้อมูลอย่างมีขั้นตอน และนาเสนอ
ข้อมูลในลักษณะต่าง ๆ
ง 3.2 ป.3/๒ บอกวิธีดูแลและรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ป.3

-

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในหลักสูตร
แกนกลางฯ พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)
ว 4.2 ป.๓/๔ รวบรวม ประมวลผล และนาเสนอ
ข้อมูล โดยใช้ซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์
ว 4.2 ป.๑/๕ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกันดูแล
รักษาอุปกรณ์เบื้องต้น
ว 4.2 ป.๑/๑ แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การลองผิด
ลองถูก การเปรียบเทียบ
ว 4.2 ป.๑/๒ แสดงลาดับขั้นตอนการทางานหรือ
การแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์
หรือข้อความ
ว 4.2 ป.๑/๓ เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์
หรือสื่อ
ว 4.2 ป.๓/๔ รวบรวม ประมวลผล และนาเสนอ
ข้อมูล โดยใช้ซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์
ว 4.2 ป.๓/๔ รวบรวม ประมวลผล และนาเสนอ
ข้อมูล โดยใช้ซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์
ว 4.2 ป.๑/๔ ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดเก็บ
เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์
ว 4.2 ป.๒/๑ แสดงลาดับขั้นตอนการทางานหรือ
การแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์
หรือข้อความ
ว 4.2 ป.๒/๒ เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์
หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม
ว 4.2 ป.๓/๓ ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้
ว 4.2 ป.๓/๔ รวบรวม ประมวลผล และนาเสนอ
ข้อมูล โดยใช้ซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์
ว 4.2 ป.๒/๔ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
ปฏิบัติตามข้อตกลง ในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน
ดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งานอย่างเหมาะสม
ว 4.2 ป.๓/๑ แสดงอัลกอริทึมในการทางานหรือ
การแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์
หรือข้อความ
ว 4.2 ป.๓/๒ เขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์
หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม
ว 4.2 ป.๓/๕ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้อินเทอร์เน็ต
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ชั้น
ป.๔

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ในหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. ๒๕๕๑
ง 3.1 ป.4/๑ บอกชื่อและหน้าทีข่ องอุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ง 3.2 ป.4/๒ บอกหลักการทางานเบื้องต้นของ
คอมพิวเตอร์
ง 3.2 ป.4/๓ บอกประโยชน์และโทษจากการใช้งาน
คอมพิวเตอร์
ง 3.2 ป.4/๔ ใช้ระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
เพื่อการทางาน
ง 3.2 ป.4/๕ สร้างภาพหรือชิ้นงานจากจินตนาการ
โดยใช้โปรแกรมกราฟิกด้วยความรับผิดชอบ
ป.๕

ง 3.1 ป.5/๑ ค้นหา รวบรวมข้อมูลที่สนใจ และเป็น
ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เชื่อถือได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในหลักสูตร
แกนกลางฯ พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)
ว 4.2 ป.๑/๔ ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดเก็บ
เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์
ว 4.2 ป.๔/๑ ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา
การอธิบายการทางาน การคาดการณ์ผลลัพธ์
จากปัญหาอย่างง่าย
ว 4.2 ป.๔/๒ ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย
โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาด
และแก้ไข
ว 4.2 ป.๔/๕ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น
แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม
*ว4.2 ม.๒/๓ อภิปรายองค์ประกอบและหลักการ
ทางานของระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการ
สื่อสาร เพื่อประยุกต์ใช้งานหรือแก้ปัญหาเบื้องต้น
ว 4.2 ป.๑/๕ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
ปฏิบัติตามข้อตกลง ในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน
ดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น
ว 4.2 ป.๒/๓ ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดหมวดหมู่
ค้นหา จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์
ว 4.2 ป.๔/๔ รวบรวม ประเมิน นาเสนอข้อมูลและ
สารสนเทศ โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย เพื่อ
แก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน
ว 4.2 ป.๓/๓ ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้
ว 4.2 ป.๔/๓ ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ และ
ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ว 4.2 ป.๕/๓ ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล
ติดต่อสื่อสารและทางานร่วมกัน ประเมินความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล
ว 4.2 ป.๕/๑ ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา
การอธิบายการทางาน การคาดการณ์ผลลัพธ์
จากปัญหาอย่างง่าย
ว 4.2 ป.๕/๒ ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช้
เหตุผลเชิงตรรกะอย่างง่าย ตรวจหาข้อผิดพลาดและ
แก้ไข
ว 4.2 ป.๕/๕ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
มีมารยาท เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิ
ของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่
เหมาะสม
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ป.5

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ในหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. ๒๕๕๑
ง 3.1 ป.5/๒ สร้างงานเอกสารเพือ่ ใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจาวันด้วยความรับผิดชอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในหลักสูตร
แกนกลางฯ พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)
ว 4.2 ป.๕/๔ รวบรวม ประเมิน นาเสนอ ข้อมูลและ
สารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือ
บริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย เพื่อแก้ปัญหา
ในชีวิตประจาวัน

ป.๖

ง 3.1 ป.6/๑ บอกหลักการเบื้องต้นของการแก้ปัญหา

ว 4.2 ป.๖/๒ ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย
เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน ตรวจหาข้อผิดพลาด
ของโปรแกรมและแก้ไข
ว 4.2 ป.๖/๓ ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูล
อย่างมีประสิทธิภาพ
ว 4.2 ป.๕/๔ รวบรวม ประเมิน นาเสนอ ข้อมูล
และสารสนเทศตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ซอฟต์แวร์
หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย
เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน
ว 4.2 ป.๕/๔ รวบรวม ประเมิน นาเสนอ ข้อมูล
และสารสนเทศตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ซอฟต์แวร์
หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย
เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน
ว 4.2 ป.๕/๔ รวบรวม ประเมิน นาเสนอ ข้อมูล
และสารสนเทศตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ซอฟต์แวร์
หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย
เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน
ว 4.2 ป.๖/๔ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางานร่วมกัน
อย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพ
ในสิทธิของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมือ่ พบข้อมูลหรือ
บุคคลที่ไม่เหมาะสม
ว 4.2 ป.๖/๑ ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและ
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจาวัน
ว 4.2 ม.๒/๓ อภิปรายองค์ประกอบและหลักการ
ทางานของระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการ
สื่อสาร เพื่อประยุกต์ใช้งานหรือแก้ปัญหาเบื้องต้น
ว 4.2 ม.๑/๔ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
ใช้สื่อและแหล่งข้อมูลตามข้อกาหนดและข้อตกลง
ว 4.2 ม.๑/๓ รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ประมวลผล
ประเมินผล นาเสนอข้อมูลและสารสนเทศ
ตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการ
บนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย

ชั้น

ง 3.1 ป.6/๒ ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล
ง 3.1 ป.6/๓ เก็บรักษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ในรูปแบบต่าง ๆ
ง 3.1 ป.6/๔ นาเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม
โดยเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์
ง 3.1 ป.6/๕ ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจาก
จินตนาการหรืองานที่ทาในชีวิตประจาวันอย่างมี
จิตสานึก และความรับผิดชอบ

ม.๑

ง 3.2 ม.1/๑ อธิบายหลักการทางาน บทบาทและ
ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
ง 3.2 ม.1/๒ อภิปรายลักษณะสาคัญ และผลกระทบ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ง 3.2 ม.1/๓ ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ
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ชั้น
ม.๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ในหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. ๒๕๕๑
ง 3.2 ม.2/๑ อธิบายหลักการเบือ้ งต้นของการสื่อสาร
ข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ง 3.2 ม.2/๒ อธิบายหลักการ และวิธีการแก้ปัญหา
ด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ง 3.2 ม.2/๓ ค้นหาข้อมูล และติดต่อสื่อสารผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม

ง 3.2 ม.2/๔ ใช้ซอฟต์แวร์ในการทางาน

ม.๓

ง 3.2 ม.2/๑ อธิบายหลักการทาโครงงานที่มีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ง 3.2 ม.2/๒ เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน

ง 3.2 ม.2/๓ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนาเสนองาน
ในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน

ง 3.2 ม.2/๔ ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจาก
จินตนาการหรืองานที่ทาในชีวิตประจาวัน ตามหลักการ
ทาโครงงานอย่างมีจิตสานึกและความรับผิดชอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในหลักสูตร
แกนกลางฯ พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)
ว 4.2 ม.๒/๓ อภิปรายองค์ประกอบและหลักการ
ทางานของระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่อสาร
เพื่อประยุกต์ใช้งานหรือแก้ปญ
ั หาเบื้องต้น
ว 4.2 ม.๑/๑ ออกแบบอัลกอริทมึ ที่ใช้แนวคิด
เชิงนามธรรมเพื่อแก้ปัญหาหรืออธิบายการทางาน
ที่พบในชีวิตจริง
ว 4.2 ม.๒/๑ ออกแบบอัลกอริทมึ ที่ใช้แนวคิด
เชิงคานวณในการแก้ปัญหา หรือการทางานที่พบ
ในชีวิตจริง
ว 4.2 ป.๖/๓ ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูล
อย่างมีประสิทธิภาพ
ว 4.2 ม.๒/๔ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
มีความรับผิดชอบ สร้างและแสดงสิทธิในการเผยแพร่
ผลงาน
ว 4.2 ม.๑/๓ รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ประมวลผล
ประเมินผล นาเสนอข้อมูลและสารสนเทศ
ตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการ
บนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย
ว 4.2 ม.๓/๑ พัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการ บูรณาการ
กับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์
ว 4.2 ม.๑/๒ ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย
เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์
ว 4.2 ม.๒/๒ ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่ใช้ตรรกะ
และฟังก์ชันในการแก้ปัญหา
ว 4.2 ม.๓/๒ รวบรวมข้อมูล ประมวลผล ประเมินผล
นาเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์
โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ต
ที่หลากหลาย
ว 4.2 ม.๓/๑ พัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการบูรณาการ
กับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์
ว 4.2 ม.๓/๔ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติตามกฎหมาย
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรม
ว 4.2 ม.๓/๓ ประเมินความน่าเชือ่ ถือของข้อมูล
วิเคราะห์สื่อ และผลกระทบจากการให้ข่าวสารที่ผิด
เพื่อการใช้งานอย่างรู้เท่าทัน
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ชั้น
ม.๔-๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ในหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. ๒๕๕๑
ง 3.2 ม.4-6/๑ อธิบายองค์ประกอบของระบบ
สารสนเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในหลักสูตร
แกนกลางฯ พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)
ว 4.2 ม.5/1 รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล
และใช้ความรูด้ ้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล
เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปญ
ั หาหรือเพิ่มมูลค่า
ให้กับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตจริง
อย่างสร้างสรรค์

ง 3.2 ม.4-6/๒ อธิบายองค์ประกอบและหลักการ
ทางานของคอมพิวเตอร์

ว 4.2 ม.4/๑ ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคานวณ
ในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่น
อย่างสร้างสรรค์ และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง
ว 4.2 ม.4/๑ ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคานวณ
ในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่น
อย่างสร้างสรรค์ และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง
ว 4.2 ม.4/๑ ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคานวณ
ในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่น
อย่างสร้างสรรค์ และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง
ว 4.2 ม.5/๒ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล
และใช้ความรูด้ ้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล
เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปญ
ั หาหรือเพิ่มมูลค่า
ให้กับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตจริง
อย่างสร้างสรรค์
ว 4.2 ม.4/๑ ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคานวณ
ในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่น
อย่างสร้างสรรค์ และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง
ว 4.2 ม.4/๑ ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคานวณ
ในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่น
อย่างสร้างสรรค์ และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง
ว 4.2 ม.4/๑ ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคานวณ
ในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่น
อย่างสร้างสรรค์ และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง
ว 4.2 ม.5/๒ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล
และใช้ความรูด้ ้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล
เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปญ
ั หาหรือเพิ่มมูลค่า
ให้กับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตจริง
อย่างสร้างสรรค์
ว 4.2 ม.6/๓ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอ
และแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย มีจริยธรรม และ
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผล
ต่อการดาเนินชีวิต อาชีพ สังคม และวัฒนธรรม

ง 3.2 ม.4-6/๓ อธิบายระบบสื่อสารข้อมูลสาหรับ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ง 3.2 ม.4-6/๔ บอกคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ง 3.2 ม.4-6/๕ แก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

ง 3.2 ม.4-6/๖ เขียนโปรแกรมภาษา
ง 3.2 ม.4-6/๗ พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์
ง 3.2 ม.4-6/๘ ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้
เหมาะสมกับงาน

ง 3.2 ม.4-6/๙ ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่าน
อินเทอร์เน็ต ใช้คอมพิวเตอร์ในการ
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ชั้น
ม.๔-๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ในหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. ๒๕๕๑
ง 3.2 ม.4-6/๑๐ ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ
เพื่อประกอบการตัดสินใจ

ง 3.2 ม.4-6/๑๑ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนาเสนองาน
ในรูปแบบที่เหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในหลักสูตร
แกนกลางฯ พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)
ว 4.2 ม.5/1 รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และใช้ความรู้
ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจทิ ัล เทคโนโลยี
สารสนเทศในการแก้ปญ
ั หาหรือเพิม่ มูลค่าให้กับ
บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตจริง
อย่างสร้างสรรค์
ว 4.2 ม.5/1 รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และใช้ความรู้
ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจทิ ัล เทคโนโลยี
สารสนเทศในการแก้ปญ
ั หาหรือเพิม่ มูลค่าให้กับ
บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตจริงอย่างสร้างสรรค์

ง 3.2 ม.4-6/๑๒ ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้าง ชิ้นงานหรือ ว 4.2 ม.4/1 ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคานวณ
โครงงานอย่างมีจิตสานึกและความรับผิดชอบ
ในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่น
อย่างสร้างสรรค์ และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง
ง 3.2 ม.4-6/๑๓ บอกข้อควรปฏิบัติสาหรับผู้ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ว 4.2 ม.6/1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอ
และแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย มีจริยธรรม
และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มีผลต่อการดาเนินชีวิต อาชีพ สังคม และวัฒนธรรม
ว 4.2 ม.4/๑ ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคานวณ
ในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่น
อย่างสร้างสรรค์ และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง

สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)
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