
มองตัวชี้วัดวิทยาการคํานวณ ระดับประถมศึกษา หน้า 1/10 โดย ผนวกเดช สุวรรณทัต 

มองตัวชี้วัดวิทยาการคํานวณ ระดับประถมศึกษา 
โดย ผนวกเดช สุวรรณทัต 

เขียนคร้ังแรก 9 กันยายน 2563  

แก้ไข 12 ตุลาคม 2563 

 

คําช้ีแจง  

เอกสารฉบับน้ีเป็นเอกสารประกอบการบรรยาย ข้อความตัวช้ีวัดท่ีปรากฏในตารางเป็นข้อความท่ี

คัดลอกจากคู่มือการใช้หลักสูตร การเน้นข้อความในตารางวิเคราะห์ข้อสังเกตเป็นการเน้นของผู้เขียนเอง 

(ผนวกเดช) เพ่ือช้ีจุดสนใจท่ีจะอภิปรายต่อไปในข้อความด้านล่าง แต่ไม่ได้หมายความว่าข้อความท่ีเน้นสําคัญ

มากหรือน้อยกว่าข้อความส่วนอ่ืน  

 ข้อความวิเคราะห์ตัวช้ีวัดเป็นข้อความอย่างไม่เป็นทางการท่ีอาจต้องอาศัยการอธิบายเพ่ิมเติม เป็น

จุดเร่ิมต้นของการอภิปรายสอบถามหลังการบรรยาย ไม่ใช่ข้อความท่ีสามารถนําไปใช้อ้างอิงในทางวิชาการได้ 

ในการเขียนข้อความส่วนน้ีผู้เขียนพยายามใช้ภาษาพูดท่ีเป็นท่ีเข้าใจได้โดยท่ัวไป แต่ในบางคร้ังอาจมีคําศัพท์

วิชาการท่ีเป็นท่ีเข้าใจในกลุ่มผู้สอน/นักวิชาการเฉพาะด้าน การนําไปใช้อาจต้องอาศัยการตีความและการหา

แหล่งอ้างอิงเพ่ิมเติมอีกช้ันหน่ึง  

 การอ้างอิง ขอให้ยึดข้อความในเล่มคู่มือหลักสูตรเป็นหลัก (ซ่ึงเป็นเอกสารทางการ) ข้อความใน

เอกสารฉบับน้ีขอให้ใช้เพ่ือประกอบความเข้าใจอย่างไม่เป็นทางการ  

 

แกนหลักของหลักสูตรวิทยาการคํานวณ 

1. วิทยาการคอมพิวเตอร์ – Computer Science (CS)  

2. เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร – Information and Communication Technology (ICT) 

3. การรู้ดิจิทัล – Digital Literacy (DL) 

 

คู่มือการใช้หลักสูตร 

• จัดทําโดย สสวท.  ซ่ึงหลักสูตรได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ผ่านการประชาพิจารณ์ และ

ได้รับการประกาศใช้โดยกระทรวงศึกษาธิการ  รายนามผู้มีส่วนร่วมในการยกร่างและพิจารณาร่าง

หลักสูตรปรากฏอยู่ท้ายเล่ม  

• ดาวน์โหลดได้จาก https://www.scimath.org/ebook-technology/item/8376-2560-2551  

• ตัวช้ีวัดระดับประถมศึกษา หน้า 6 – 19  

• คอลัมน์ “สาระการเรียนรู้” คือตัวอย่างหัวข้อท่ีสามารถใช้สอน เพ่ือให้บรรลุตัวช้ีวัดได้  

 

  



มองตัวชี้วัดวิทยาการคํานวณ ระดับประถมศึกษา หน้า 2/10 โดย ผนวกเดช สุวรรณทัต 

ตัวช้ีวัดทางด้าน CS  
แบ่งเป็น 2 ข้อในทุกช้ันปี มีระดับความคาดหวังแตกต่างกัน  

1. CS-Algorithm: การแก้ปัญหา การคิดอย่างเป็นลําดับข้ันตอน เป็นระบบ และใช้เหตุผลเชิงตรรกะ 

การออกแบบอัลกอริทึมสําหรับปัญหารอบตัว โดยท่ีไม่จําเป็นต้องผูกติดกับการเขียนโปรแกรม 

2. CS-Programming: การเขียนโปรแกรมท้ังแบบ unplugged (เช่นบัตรคําส่ัง) และ plugged (ใช้

คอมพิวเตอร์)  

ช้ันปี ตัวช้ีวัด CS-Algorithm ตัวช้ีวัด CS-Programming 

ป.1 § แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การลองผิดลอง

ถูก การเปรียบเทียบ 

§ แสดงลําดับข้ันตอนการทํางานหรือการ

แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ 

หรือข้อความ 

เขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือ

ส่ือ 

ป.2 แสดงลําดับข้ันตอนการทํางานหรือการ

แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือ

ข้อความ 

เขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือ

ส่ือ และตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรม  

ป.3 แสดงอัลกอริทึมในการทํางานหรือการ

แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือ

ข้อความ 

เขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือ

ส่ือ และตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรม 

ป.4 ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การ

อธิบายการทํางาน การคาดการณ์ผลลัพธ์ จาก

ปัญหาอย่างง่าย  

ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้

ซอฟต์แวร์หรือส่ือ และตรวจหาข้อผิดพลาด

และแก้ไข 

ป.5 ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การ

อธิบายการทํางาน การคาดการณ์ผลลัพธ์ จาก

ปัญหาอย่างง่าย  

ออกแบบ และเขียนโปรแกรมท่ีมีการใช้เหตุผล

เชิงตรรกะอย่างง่าย ตรวจหาข้อผิดพลาดและ

แก้ไข 

ป.6 ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและ

ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาท่ีพบใน

ชีวิตประจําวัน 

ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพ่ือ

แก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน ตรวจหา

ข้อผิดพลาดของโปรแกรมและแก้ไข  

 

  



มองตัวชี้วัดวิทยาการคํานวณ ระดับประถมศึกษา หน้า 3/10 โดย ผนวกเดช สุวรรณทัต 

ข้อสังเกตตัวชี้วัดทางด้าน CS  

ช้ันปี ตัวช้ีวัด CS-Algorithm ตัวช้ีวัด CS-Programming 

ป.1 § แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การลองผิดลอง

ถูก การเปรียบเทียบ  (สําหรับเด็กเล็ก) 

§ แสดงลําดับข้ันตอนการทํางานหรือการ

แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ 

หรือข้อความ 

เขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือ

ส่ือ 

ป.2 แสดงลําดับข้ันตอนการทํางานหรือการ

แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือ

ข้อความ 

เขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือ

ส่ือ และตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรม 

(debug) 

ป.3 แสดงอัลกอริทึมในการทํางานหรือการ

แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือ

ข้อความ (unplugged) 

เขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือ

ส่ือ และตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรม 

ป.4 ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การ

อธิบายการทํางาน การคาดการณ์ผลลัพธ์ จาก

ปัญหาอย่างง่าย  

ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้

ซอฟต์แวร์หรือส่ือ และตรวจหาข้อผิดพลาด

และแก้ไข 

ป.5 ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การ

อธิบายการทํางาน การคาดการณ์ผลลัพธ์ จาก

ปัญหาอย่างง่าย  

ออกแบบ และเขียนโปรแกรมท่ีมีการใช้เหตุผล

เชิงตรรกะอย่างง่าย ตรวจหาข้อผิดพลาดและ

แก้ไข 

ป.6 ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและ

ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาท่ีพบใน

ชีวิตประจําวัน 

ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพ่ือ

แก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน ตรวจหา

ข้อผิดพลาดของโปรแกรมและแก้ไข  

 

ข้อสังเกตท่ัวไป 

1. เน้นกิจกรรม unplugged ในระดับ ป.ต้น สําหรับท้ัง CS-Algorithm ("..ใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือ

ข้อความ") และ CS-Programming ("..ใช้ซอฟต์แวร์หรือส่ือ")  

2. ตัวช้ีวัดมีข้อความซ้ําซ้อนในบางช้ันปี เพ่ือ flexibility ในการกระจายสาระการเรียนรู้ระหว่างช้ันปี ซ่ึง

หนังสือเรียน/ครู/รร/สามารถใช้วิจารณญาณตีความ แตกต่างกันได้ 

3. สามารถสอนคอนเซ็ปต์บางคอนเซ็ปต์ได้ โดยท่ีไม่จําเป็นต้องสอนศัพท์เทคนิคต้ังแต่ในคร้ังแรก เช่นคํา
ว่า algorithm หรือ ตรรกะ นักเรียนอาจได้เรียนรู้เร่ืองน้ันโดยท่ียังไม่รู้ตัวก็ได้  

4. สามารถสอนบูรณาการตัวช้ีวัดได้ 



มองตัวชี้วัดวิทยาการคํานวณ ระดับประถมศึกษา หน้า 4/10 โดย ผนวกเดช สุวรรณทัต 

ช้ีวัด CS-Algorithm 

5. การแยกตัวช้ีวัดกลุ่มน้ีออกมาจาก CS-Programming เพ่ือให้เห็นชัดเจนว่าการเรียนทักษะการคิด 

อัลกอริทึม ตรรกะน้ัน ไม่จําเป็นต้องผูกติดกับการเขียนโปรแกรมตลอดเวลา  

6. ทุกช้ันปีจะมี keyword: แก้ปัญหา  

7. ป.ต้น จะเน้น "ลําดับข้ันตอน" ส่วน ป.ปลาย จะก้าวสู่ "การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ" 
8. สําหรับเด็กเล็กท่ีสุดมีตัวช้ีวัดท่ีคํานึงถึงทักษะการคิดพ้ืนฐานก่อน coding เช่น ลองผิดลองถูก 

เปรียบเทียบ  

9. คําว่า "โดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ" น้ันส่ือถึงกิจกรรม unplugged  

10. ป.3 เร่ิมเรียน algorithm 

11. ป.4 เร่ิมเรียนเหตุผลเชิงตรรกะ  

12. ป.6 คาดหวังให้สามารถออกแบบ algorithm ได้  

13. สรุป: ป.ต้น เรียน unplugged เน้นลําดับข้ันตอนท่ีชัดเจน ส่วน ป.ปลาย เน้นเหตุผลเชิงตรรกะ 

14. การกระจายตัวช้ีวัด เช่น 
ป.1 เปรียบเทียบ ลองผิดลองถูก  

ป.2 ลําดับข้ันตอนท่ีต่างกันให้ผลต่างกัน 

ป.3 ใช้เหตุผล สร้างข้อสรุปจากข้อมูล 

ป.4 คิดอย่างเป็นระบบ 

 algorithm มีได้หลายแบบ   

ป.5 คิดโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ 

 pseudocode ต้องชัดเจน  

ป.6 flow chart & efficiency  

 introspection 

 การออกแบบอัลกอริทึมก่อนเขียนโปรแกรม 

ตัวช้ีวัด CS-Programming 

15. keyword: "เขียนโปรแกรมอย่างง่าย" ในทุกช้ันปี หมายโปรแกรมไม่ต้องมีหลายส่วนประกอบ ไม่

จําเป็นต้องเช่ือมต่อกับฮาร์ดแวร์ภายนอก ไม่ต้องใช้ความรู้พิเศษอ่ืนใดนอกจากคําส่ังพ้ืนฐาน   

16. คําว่า "...โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือส่ือ" เป็นการเปิดช่องให้เลือกใช้กิจกรรม unplugged & plugged 

ผสมผสานกัน โดยแนวทางหน่ึงแนะนําคือ ป.ต้น ใช้ unplugged เป็นหลัก และ ป.ปลาย จึงใช้ 

plugged ส่วนภาษาสําหรับเขียนโปรแกรมใน ป.ปลาย น้ันไม่ได้ระบุไว้ จะใช้ภาษาใดก็ได้ ดังน้ันจึง

ควรเร่ิมจาก block programming เพราะน่าจะง่ายกว่า textual programming  

17. การ "ตรวจสอบข้อผิดพลาด" (debug) เร่ิมท่ี ป.2 เป็นทักษะท่ีได้เรียนพร้อมกับการเขียนโปรแกรมไป

พร้อมกัน แต่ในตัวของ debug เองก็มีลําดับข้ันการเรียนรู้ (ซ่ึงครูจะสอนในลําดับใดก็ได้) 



มองตัวชี้วัดวิทยาการคํานวณ ระดับประถมศึกษา หน้า 5/10 โดย ผนวกเดช สุวรรณทัต 

• การตรวจสอบทีละคําส่ัง 

• คําส่ังขาด เกิน ผิด หรือสลับท่ี 

• สถานะเร่ิมต้น 

• การทดสอบกับทุกสถานการณ์ 

• การผลัดกันอ่านโปรแกรม  

• การตรวจสอบอินพุต 

18. ป.4 เร่ิมมีแง่มุมของการ "ออกแบบ" เพราะ block programming เช่น Scratch จะช่วยกระตุ้น

ความคิดสร้างสรรค์ได้  

19. ป.5 โปรแกรมต้องมีการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ เช่น การใช้เง่ือนไขเพ่ือควบคุมการเคล่ือนท่ี การสะท้อน 

การแปลงร่างของตัวละคร และการวนซ้ํา 

20. ป.6 การเขียนโปรแกรมจะต้องมีแง่มุมของการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน เช่น หุ่นยนต์เดินตามเส้น 

หรือเกมท่ีเก่ียวข้องกับส่ิงรอบตัว  

21. สังเกตว่าใน ป.ปลาย หลักสูตรไม่เคยระบุเลยว่านักเรียนจะต้องรู้จักคําส่ังใดบ้าง จะใช้คําส่ังใดล้วน
แล้วแต่การออกแบบการเรียนรู้ของครู และความสนใจของนักเรียน  

22. แนวการสอนเร่ือง coding ท้ังแบบ unplugged และ plugged น้ันอาจแบ่งลําดับข้ันได้ดังน้ี 

sequential, decision, loop และอาจแนะนําเร่ือง input ไปพร้อมกับ decision  ท้ังน้ีหลักสูตร

ไม่ได้บังคับว่าต้องสอนส่ิงใดในช้ันปีใด สามารถกระจายเน้ือหาเหล่าน้ีได้ตามความเหมาะสม แต่อย่าง

น้อยใน ป.5 นักเรียนควรเข้าใจเร่ือง decision และ loop 

  



มองตัวชี้วัดวิทยาการคํานวณ ระดับประถมศึกษา หน้า 6/10 โดย ผนวกเดช สุวรรณทัต 

ตัวช้ีวัดทางด้าน ICT  
แบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ คือ  

§ ICT-Offline: การใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สมาร์ตโฟน หรือแทบเล็ต แบบออฟไลน์ เพ่ือสร้างสรรค์

ผลงาน ประมวลผลข้อมูล และนําเสนอ  

§ ICT-Online: การใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล ติดต่อส่ือสาร ทํางานร่วมกัน  

ช้ันปี ตัวช้ีวัด ICT-Offline ตัวช้ีวัด ICT-Online 

ป.1 ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดเก็บ เรียกใช้

ข้อมูลตามวัตถุประสงค์  

- 

ป.2 ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดหมวดหมู่ ค้นหา 

จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์  

- 

ป.3 รวบรวม ประมวลผล และนําเสนอข้อมูล โดย

ใช้ซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์ 

ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ 

ป.4 รวบรวม ประเมิน นําเสนอข้อมูลและ

สารสนเทศ โดยใช้ซอฟต์แวร์ท่ีหลากหลาย 

เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน 

ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้และประเมินความ

น่าเช่ือถือของข้อมูล 

ป.5 - § ใช้อินเตอร์เน็ตค้นหาข้อมูล ติดต่อส่ือสาร 

และทํางานร่วมกัน ประเมินความ

น่าเช่ือถือของข้อมูล  

§ รวบรวม ประเมิน นําเสนอข้อมูลและ

สารสนเทศตามวัตถุประสงค์โดยใช้

ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตท่ี

หลากหลายเพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน 

ป.6 - ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

  



มองตัวชี้วัดวิทยาการคํานวณ ระดับประถมศึกษา หน้า 7/10 โดย ผนวกเดช สุวรรณทัต 

ข้อสังเกตตัวชี้วัดด้าน ICT 

ช้ันปี ตัวช้ีวัด ICT-Offline ตัวช้ีวัด ICT-Online 

ป.1 ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดเก็บ เรียกใช้

ข้อมูลตามวัตถุประสงค์  

- 

ป.2 ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดหมวดหมู่ ค้นหา 

จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์  

- 

ป.3 รวบรวม ประมวลผล และนําเสนอข้อมูล โดย

ใช้ซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์ 

ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ 

ป.4 รวบรวม ประเมิน นําเสนอข้อมูลและ

สารสนเทศ โดยใช้ซอฟต์แวร์ท่ีหลากหลาย 

เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน 

ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้และประเมินความ

น่าเช่ือถือของข้อมูล 

ป.5 - § ใช้อินเตอร์เน็ตค้นหาข้อมูล ติดต่อส่ือสาร 

และทํางานร่วมกัน ประเมินความ

น่าเช่ือถือของข้อมูล  

§ รวบรวม ประเมิน นําเสนอข้อมูลและ

สารสนเทศตามวัตถุประสงค์โดยใช้

ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตท่ี

หลากหลายเพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน 

ป.6 - ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ข้อสังเกตสําหรับ ICT 

1. keyword: "ข้อมูล" และ "สร้างสรรค์" 

2. ป.1-4 เรียนการใช้งานคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น โดยเน้นท่ี function ไม่ได้เน้นท่ี software เพ่ือให้ขยาย

ความรู้ได้ภายหลัง 

3. เร่ิมใช้อินเทอร์เน็ตเพียงเล็กน้อยใน ป.3 แล้วใช้มากข้ึนจนถึง ป.6  

4. software ท่ีควรเรียนรู้ เช่น 

• OS - เน้นท่ีการจัดการไฟล์ 

• Graphic  

• Word Processor  

• Presentation 

• Spreadsheet (สอนคู่กับเร่ือง CS ได้ด้วย) 



มองตัวชี้วัดวิทยาการคํานวณ ระดับประถมศึกษา หน้า 8/10 โดย ผนวกเดช สุวรรณทัต 

5. เน้นการสอนคอนเซ็ปต์ท่ีใช้บ่อย แล้วเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สร้างสรรค์และทดลองใช้เอง ไม่ยึดติด
กับค่ายของซอฟต์แวร์ เน้นให้นักเรียน "รู้ว่าทําอะไรได้บ้าง" และ "เคยทําแล้ว" และเกิดความ 

"กระหายรู้"  

6. โจทย์ปัญหาให้พยายามใช้ข้อมูลรอบตัว เช่น สถานท่ีเท่ียว สํารวจความเห็นเพ่ือน และเน้น
กระบวนการ รวบรวม ประมวล นําเสนอ  

7. การใช้อินเทอร์เน็ต มุ่งเป้าไปท่ี "ความรู้" และสอนการประเมินความน่าเช่ือถือต้ังแต่เร่ิมแรก  
8. คําว่า "ทํางานร่วมกัน" และ "บริการบนอินเทอร์เน็ต" หมายถึง services ต่างๆ โดยเฉพาะ cloud 

เช่น storage, office software ซ่ึงเม่ือสอนเร่ืองน้ีจะต้องบูรณาการไปกับ DL เร่ืองความปลอดภัย 

9. การค้นหาข้อมูล สอนต้ังแต่ ป.3 เร่ิมจาก 

• การอ่านผล การรู้ทันโฆษณา ->  

• การใช้ keyword ท่ีเฉพาะเจาะจง ->  

• การค้นหาข้อมูลเฉพาะด้าน ->  

• การค้นหาข้ันสูง (ค้นหาอย่างมีประสิทธิภาพ) 

10. การประเมินความน่าเช่ือถือ มีข้อสังเกต เช่น 
• การดูท่ีมา วันท่ี URL  

• การดูเจตนา ความสมเหตุสมผล  
• การดูต้นตอของข้อมูล  
• การพิจารณาข้อดี ข้อเสีย อย่างรอบด้าน 

11. สร้างแรงบันดาลใจต่อการเรียนรู้ 
• เทคโนโลยีทันสมัย Live, AI, IoT, robot, AR/VR 

• online learning  

• ส่งเสริมให้กล้าลอง ด้วยทิปเก่ียวกับการ Undo, Recycle Bin, history/restore, restart 

  



มองตัวชี้วัดวิทยาการคํานวณ ระดับประถมศึกษา หน้า 9/10 โดย ผนวกเดช สุวรรณทัต 

ตัวช้ีวัดทางด้าน DL  
 

ช้ันปี ตัวช้ีวัด DL 

ป.1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน 

ดูแลรักษาอุปกรณ์เบ้ืองต้น ใช้งานอย่างเหมาะสม  

ป.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน 

ดูแลรักษาอุปกรณ์เบ้ืองต้น ใช้งานอย่างเหมาะสม 

ป.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้อินเทอร์เน็ต 

ป.4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าท่ีของตน เคารพในสิทธิของผู้อ่ืน 

แจ้งผู้เก่ียวข้องเม่ือพบข้อมูลหรือบุคคลท่ีไม่เหมาะสม  

ป.5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีมารยาท เข้าใจสิทธิและหน้าท่ีของตน เคารพใน

สิทธิของผู้อ่ืน แจ้งผู้เก่ียวข้องเม่ือพบข้อมูลหรือบุคคลท่ีไม่เหมาะสม 

ป.6 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทํางานร่วมกันอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าท่ีของตน เคารพใน

สิทธิของผู้อ่ืน แจ้งผู้เก่ียวข้องเม่ือพบข้อมูลหรือบุคคลท่ีไม่เหมาะสม 

 

ข้อสังเกตตัวชี้วัดด้าน DL 

ช้ันปี ตัวช้ีวัด DL 

ป.1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน 

ดูแลรักษาอุปกรณ์เบ้ืองต้น ใช้งานอย่างเหมาะสม  ป.2 

ป.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้อินเทอร์เน็ต 

ป.4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าท่ีของตน เคารพในสิทธิของผู้อ่ืน 

แจ้งผู้เก่ียวข้องเม่ือพบข้อมูลหรือบุคคลท่ีไม่เหมาะสม  

ป.5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีมารยาท เข้าใจสิทธิและหน้าท่ีของตน เคารพใน

สิทธิของผู้อ่ืน แจ้งผู้เก่ียวข้องเม่ือพบข้อมูลหรือบุคคลท่ีไม่เหมาะสม 

ป.6 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทํางานร่วมกันอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าท่ีของตน เคารพใน

สิทธิของผู้อ่ืน แจ้งผู้เก่ียวข้องเม่ือพบข้อมูลหรือบุคคลท่ีไม่เหมาะสม 

ข้อสังเกตสําหรับ DL 

1. keyword: ปลอดภัย & จริยธรรม 

2. ตัวชีวัดในแต่ละปี คล้ายกันมาก  
3. ป.ต้น เน้นคําว่า ข้อตกลง  
4. ป.ปลาย เน้นคําว่า สิทธิ และ หน้าท่ี เพ่ือเปิดช่องให้นักเรียนได้คิดเองมากข้ึน 



มองตัวชี้วัดวิทยาการคํานวณ ระดับประถมศึกษา หน้า 10/10 โดย ผนวกเดช สุวรรณทัต 

5. Safety = ความปลอดภัย 

• อุปกรณ์ปลอดภัย 
• ร่างกายปลอดภัย 
• รู้ทันกลลวง 
• ปกป้องข้อมูลส่วนตัว 

6. Ethics = จริยธรรม 

• เคารพข้อตกลง และกฎหมาย 
• รู้สิทธิ หน้าท่ี  
• ไม่ทําร้ายผู้อ่ืน 
• มีมารยาท 

7. เม่ือนักเรียนได้รู้จักอินเทอร์เน็ต ย่อมจะได้พบกับส่ิงท่ีไม่เหมาะสม (เช่น การคุกคาม) ให้แจ้งครู 
ผู้ปกครอง  

8. ป.5 เร่ิมเน้นคําว่า "มารยาท" เช่น ไม่ spam คนอ่ืน และเขียนอีเมล/chat อย่างมีมารยาท รู้จัก

กาลเทศะ  

9. ป.6 เน้นการทํางานร่วมกันบน cloud ดังน้ันจะต้องคํานึงถึงภัยท่ีตามมา ท้ัง accident และ crimes  

10. ลักษณะของตัวช้ีวัดท่ีกว้าง เปิดโอกาสให้ตีความได้หลากหลาย เพราะเทคโนโลยีเปล่ียนเร็ว ภัยท่ีต้อง
ทราบ และแนวปฏิบัติก็จะเปล่ียนไปด้วย  

11. แต่ในสาระการเรียนรู้ได้ให้ตัวอย่างไว้คร่าว ๆ 
12. คําว่า "เทคโนโลยีฯ" ในตัวช้ีวัดหมายรวมถึง computers, smartphone, tablet, internet ฯลฯ  

13. ต.ย. แนวการกระจายเน้ือหา เช่น 
• ป.1 ดูแลอุปกรณ์ ค่านิยมการไม่ยึดติดเทคโนโลยี 

• ป.2 ข้อมูลส่วนตัว การติดตามโทรศัพท์หาย  

• ป.3 ข้อดีข้อเสียของคอมพิวเตอร์, search history 

• ป.4 ข่าวลวง, spam 

• ป.5 มารยาทการใช้ email/chat/blog, ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น  

• ป.6 cyberbully, malware, password, social media privacy 


