
ชั้นประถมศึกษาปีที่

คู่มือครู รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์

ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
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คํานํา 
 
 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีหน้าที่ในการพัฒนาหลักสูตร 
วิธีการเรียนรู้ การประเมินผล การจัดทําหนังสือเรียน คู่มือครู แบบฝึกทักษะ กิจกรรม และสื่อการเรียนรู้เพ่ือใช้
ประกอบการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ น้ี
จัดทําตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  โดยมีเน้ือหาเก่ียวกับหลักสูตรเทคโนโลยี  
(วิทยาการคํานวณ) ตารางวิเคราะห์การจัดทําหน่วยการเรียนรู้ รวมท้ังตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 
ที่สอดคล้องกับหนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) ช้ันประถมศึกษา 
ปีที่ ๑ ที่ต้องใช้ควบคู่กัน 

สสวท. หวังเป็นอย่างย่ิงว่า คู่มือครูเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ และเป็นส่วน
สําคัญในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ขอขอบคุณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ บุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดทําไว้ ณ โอกาสน้ี 
 
 
                   
 

                                     (นางพรพรรณ  ไวทยางกูร) 
            ผู้อํานวยการสถาบันสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

           กระทรวงศึกษาธิการ 
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คําชี้แจง 
 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้พัฒนา
หลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์ โดยมีการประกาศใช้หลักสูตรคร้ังแรกในปีพุทธศักราช ๒๕๒๘ และมีการปรับปรุง
หลักสูตร มาอย่างต่อเน่ือง จนกระท่ังมีการประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ ได้เปลี่ยนช่ือวิชาเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยจัดให้อยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้มีการประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และมีการเปลี่ยนช่ือเป็น วิทยาการคํานวณ อยู่ในสาระ
เทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และมีทักษะ  
การคิดเชิงคํานวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็นข้ันตอนและเป็นระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คู่มือครูเล่มนี้ใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ รายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการ
คํานวณ) ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยสถานศึกษาสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในจัดการเรียนรู้ได้ตามความ
เหมาะสม ในเล่มประกอบด้วยจุดประสงค์การเรียนรู้ ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ แนวคิด ตัวอย่างสื่ออุปกรณ์ 
ขั้นตอนดําเนินกิจกรรม การวัดและประเมินผล สื่อและแหล่งเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ ซึ่งควรนําไปจัดการ
เรียนรู้ร่วมกับหนังสือเรียน และแบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ)   
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ ที่พัฒนาโดย สสวท. จะทําให้การจัดการเรียนรู้ได้สมบูรณ์สอดคล้องตามท่ีหลักสูตร
กาํหนด   

สสวท. ขอขอบคุณคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และครูผู้สอน จากสถาบันต่าง ๆ ที่ให้
ความร่วมมือในการพัฒนาคู่มือครู และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าคู่มือครูเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนและ
ผู้เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) ในการจัดการเรียนรู้ได้สมบูรณ์ตาม
เป้าหมายของหลักสูตรต่อไป 

 
 
 
 

                                           สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                                                                        กระทรวงศึกษาธิการ 
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