
การนํามาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ไปสูการปฏิบัติ 



หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   

และหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางไร 



๑.  การเปลี่ยนแปลงสาระการเรียนรู 



กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 



กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  

หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

สาระที่ ๑ จํานวนและการดําเนินการ 

สาระที่ ๒ การวัด 

สาระที่ ๓ เรขาคณิต 

สาระที่ ๔ พีชคณิต 

สาระที่ ๕ การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน 

สาระที่ ๖ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร 

สาระแคลคูลัส 

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ 

สาระที่ ๑ จํานวนและพีชคณิต 

สาระที่ ๒ การวัดและเรขาคณิต 

สาระที่ ๓ สถิติและความนาจะเปน 

สาระจํานวนและพีชคณิต 

สาระการวัดและเรขาคณิต 

สาระสถิติและความนาจะเปน 



กลุมสาระการเรียนรู 

คณิตศาสตร 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑  

สาระท่ี ๓ 

สถิติและ 

ความนาจะเปน 

สถิติและ 

ความนาจะเปน 

การวัดและ 

เรขาคณิต 

จํานวนและ 

พีชคณิต 

แคลคูลัส 

สาระท่ี ๑ 

จํานวน 

และพีชคณิต 
ทักษะและ 

กระบวนการ 

สาระท่ี ๒ 

การวัดและ 

เรขาคณิต 

สาระพ้ืนฐาน 

สาระเพ่ิมเติม 



กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 



กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  

หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

สาระที่ ๑ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 

สาระที่ ๒ ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 

สาระที่ ๓ สารและสมบัติของสาร 

สาระที่ ๔ แรงและการเคลื่อนที่ 

สาระที่ ๕ พลังงาน 

สาระที่ ๖ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 

สาระที่ ๗ ดาราศาสตรและอวกาศ 

สาระที่ ๘ ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ 

สาระที่ ๑ วิทยาศาสตรชีวภาพ 

สาระที่ ๒ วิทยาศาสตรกายภาพ 

สาระที่ ๓ วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ 

สาระชีววิทยา 

สาระเคมี 

สาระฟสิกส 

สาระโลก ดาราศาสตร และอวกาศ 

สาระที่ ๔  เทคโนโลยี 



สาระท่ี ๓ 

วิทยาศาสตร 

โลกและอวกาศ 

สาระท่ี ๒ 

วิทยาศาสตร 

กายภาพ 
สาระท่ี ๑ 

วิทยาศาสตร 

ชีวภาพ 

ชีววิทยา 

เคมี 

ฟสิกส 

โลก ดาราศาสตร 

และอวกาศ 

สาระท่ี ๔ 

เทคโนโลย ี

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑  

กลุมสาระการเรียนรู 

วิทยาศาสตร 

ทักษะกระบวนการ 

สาระพ้ืนฐาน 

สาระเพ่ิมเติม 



สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

  สาระการเรียนรูพื้นฐานวิทยาศาสตร  

เนนความรูท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน  และความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีในดานตาง ๆ ท่ีเพียงพอตอการปรับตัวใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง   

   สาระท่ี ๑  วิทยาศาสตรชีวภาพ 

   สาระท่ี ๒  วิทยาศาสตรกายภาพ 

   สาระท่ี ๓  วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ 



  สาระการเรียนรูเพิ่มเติมวิทยาศาสตร  

เนนใหนักเรียนท่ีมีเปาหมายจะศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพในสาขาวิชาท่ีใชวทิยาศาสตร

เปนฐาน  มีความรูและทักษะในดานดังกลาวเพียงพอท่ีจะตอยอดความรูในระดับท่ีสูงขึ้น 

   สาระชีววิทยา 

   สาระเคมี 

   สาระโลก  ดาราศาสตร  และอวกาศ 

   สาระฟสิกส 



สาระเทคโนโลยี 

ในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 



สาระท่ี ๓ 

วิทยาศาสตร 

โลกและอวกาศ 

สาระท่ี ๒ 

วิทยาศาสตร 

กายภาพ 
สาระท่ี ๑ 

วิทยาศาสตร 

ชีวภาพ 

ชีววิทยา 

เคมี 

ฟสิกส 

โลก ดาราศาสตร 

และอวกาศ 

สาระท่ี ๔ 

เทคโนโลยี 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑  

กลุมสาระการเรียนรู 

วิทยาศาสตร 

ทักษะกระบวนการ 

มาตรฐาน ว ๔.๑   

การออกแบบและเทคโนโลยี  

(ม.๑ - ๖) 

มาตรฐาน ว ๔.๒   

วิทยาการคํานวณ 

(ป.๑ – ม.๖) 

สาระพ้ืนฐาน 

สาระเพ่ิมเติม 



มาตรฐาน ว ๔.๑  การออกแบบและเทคโนโลยี 

เรียนรูและทําความเขาใจเทคโนโลยีใน ๕ 

ประเด็นไดแก  ธรรมชาติของเทคโนโลยี  

ระบบทางเทคโนโลยี   การเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี  ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยี

กับศาสตรอื่น และผลกระทบของเทคโนโลยี 

ลงมือปฏิบัติโดยใชกระบวนการออกแบบ 

(design process)  เพ่ือฝกทักษะ 

การวางแผนการทํางานอยางเปนข้ันตอน  

กระบวนการคิด การทํางานเปนทีม และ

ความคิดสรางสรรค 

เรียนรูและฝกทักษะการใชเครื่องมือพ้ืนฐานเฉพาะดานอยางถูกตองและปลอดภัย 

เชน วัสดุ อุปกรณ กลไก ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 



มาตรฐาน ว ๔.๒  วิทยาการคํานวณ 
รวบรวมขอมูล ประมวลผล ประเมินผล 

นําเสนอขอมูลหรือสารสนเทศเพ่ือ

แกปญหาในชีวิตจริง  คนหาขอมูลและ

แสวงหาความรูบนอินเทอรเน็ต  

การประเมินความนาเช่ือถือของขอมูล 

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อยางปลอดภัย  รูเทาทันสื่อ นวัตกรรม

และผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารตอการดําเนินชีวิต 

อาชีพ สังคม และวัฒนธรรม 

แกปญหาอยางเปนข้ันตอนและเปนระบบ ใชแนวคิดเชิงคํานวณในการแกปญหาในชีวิตประจําวัน หรือ

บูรณาการกับวิชาอื่น พัฒนาแอปพลิเคชันหรือพัฒนาโครงงานอยางสรางสรรคเพ่ือแกปญหาในชีวิตจริง 



๒. ภาพรวมของเนื้อหาของหลักสตูร 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 



กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 



การเปลี่ยนแปลงเน้ือหาในภาพรวม 

ของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร (ระดับมัธยมศึกษา) 

๑. คัดเลือกเนื้อหาท่ีเหมาะสมและจําเปนสําหรับผูเรียน โดยตัดหรือลดทอนเนื้อหาท่ียาก      
    และเนื้อหาท่ีไมเพียงพอท่ีจะเปนพื้นฐานในระดับท่ีสูงขึ้นออก เชน 

 ลดทอนเนื้อหา เรื่อง พหุนาม ความสัมพันธระหวางรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 

ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 ตัดเนื้อหา เรื่อง การประมาณคา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 ตัดเนื้อหา เรื่อง การใหเหตุผล ทฤษฎีกราฟ กําหนดการเชิงเสน ทฤษฎีจํานวน 

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 



๒.  มีการปรับหรือเพิ่มเนื้อหาท่ีมีความทันสมัย สอดคลองตอการดํารงชีวิตในปจจุบัน

และอนาคตมากขึ้น เชน 

       

  ปรับเนื้อหา เรื่อง สถิติ ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 เพิ่มเนื้อหา เรื่อง ดอกเบี้ยและมูลคาของเงิน ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

 

 



๓.  ลดทอนหรือตัดเนื้อหาท่ีไมสอดคลองกับแนวทางการแกปญหาในยุคปจจุบัน เชน 

   ลดทอนเนื้อหาเก่ียวกับการนําเสนอขอมูลในเรื่อง สถิติ ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

   ตัดเนื้อหา เรื่อง กําหนดการเชิงเสน ซ่ึงเดิมอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 



สาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ม.๑ 

สาระจํานวนและพชีคณติ สาระการวัดและเรขาคณติ สาระสถิติและความนาจะเปน 

๑. จํานวนตรรกยะ ๑. การสรางทางเรขาคณิต ๑. สถิติ 

๒. อัตราสวน ๒. มิติสัมพันธของรูปเรขาคณิต 

๓. สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 

๔. สมการเชิงเสนสองตัวแปร 





สาระจํานวนและพชีคณติ สาระการวัดและเรขาคณติ สาระสถิติและความนาจะเปน 

๑. จํานวนตรรกยะ ๑. พ้ืนที่ผิว ๑. สถิติ 

๒. จํานวนจริง ๒. ปริมาตร 

๓. พหุนาม ๓. การสรางทางเรขาคณิต 

๔. การแยกตัวประกอบของพหุนาม ๔. เสนขนาน 

๕. การแปลงทางเรขาคณิต 

๖. ความเทากันทุกประการ 

๗. ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 

สาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ม.๒ 



เสนขนาน 

- สมบัติเก่ียวกับเสนขนานและรูปสามเหลี่ยม 



สาระจํานวนและพชีคณติ สาระการวัดและเรขาคณติ สาระสถิติและความนาจะเปน 

๑. การแยกตัวประกอบของ 

    พหุนาม 

๑. พ้ืนที่ผิว ๑. สถิติ 

๒. ฟงกชันกําลังสอง ๒. ปริมาตร ๒. ความนาจะเปน 

๓. อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ๓. ความคลาย 

๔. สมการกําลังสองตัวแปรเดียว ๔. อัตราสวนตรีโกณมิติ 

๕. ระบบสมการ ๕. วงกลม 

สาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ม.๓ 





สาระจํานวนและพชีคณติ สาระสถิติและความนาจะเปน 

๑. เซต ๑. หลักการนับเบ้ืองตน 

๒. ตรรกศาสตรเบ้ืองตน ๒. ความนาจะเปน 

สาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ม.๔ 



สาระจํานวนและพชีคณติ สาระสถิติและความนาจะเปน 

๑. เลขยกกําลัง - 

๒. ฟงกชัน 

๓. ลําดับและอนุกรม 

๔. ดอกเบ้ียและมูลคาของเงิน 

สาระจํานวนและพชีคณติ สาระสถิติและความนาจะเปน 

- ๑. สถิติ 

สาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ม.๕ 

สาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ม.๖ 



สาระจํานวนและพชีคณติ สาระการวัดและ

เรขาคณติ 

สาระสถิติและ

ความนาจะเปน 

สาระแคลคลูสั 

๑. เซต ๑.  เรขาคณิตวิเคราะห - - 

๒. ตรรกศาสตร   

๓. จํานวนจริงและ 

    พหุนาม 

๔. ฟงกชัน 

๕. ฟงกชันเอกซโพเนนเชียล 

   และฟงกชันลอการิทึม 

สาระการเรียนรูเพิ่มเติม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ม.๔ 



สาระจํานวนและ

พีชคณิต 

สาระการวัดและ

เรขาคณติ 

สาระสถิติและ 

ความนาจะเปน 

สาระแคลคลูสั 

๑. จํานวนเชิงซอน ๑.  เวกเตอรในสามมิติ ๑. หลักการนับเบ้ืองตน - 

๒. ฟงกชันตรีโกณมิติ ๒. ความนาจะเปน 

๓. เมทริกซ 

สาระการเรียนรูเพิ่มเติม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ม.๕ 



สาระจํานวนและ

พีชคณิต 

สาระการวัดและ

เรขาคณติ 

สาระสถิติและ 

ความนาจะเปน 

สาระแคลคลูสั 

๑. ลําดับและอนุกรม - ๑. การแจกแจงความนาจะเปน 

   เบ้ืองตน 

๑. แคลคูลัสเบ้ืองตน 

สาระการเรียนรูเพิ่มเติม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ม.๖ 



กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 



กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 



ม.๑ 

วิทยาศาสตรชีวภาพ 

- เซลลพืชและเซลลสัตว และหนาที่ขององคประกอบภายในเซลล 

- ความสัมพันธระหวางรูปรางและการทําหนาที่ของเซลล 

- เซลลและการจัดระบบของสิ่งมีชีวิตที่เริ่มจากเซลล 

- การลําเลียงสารผานเซลล (การแพรและการออสโมซิส) 

- ความสําคัญตอการสังเคราะหดวยแสงตอสิ่งมีชีวิต 

- ลักษณะและหนาที่ของทอลําเลียงน้ําและทอลําเลียงอาหาร 

- การสืบพันธุแบบอาศัยเพศ และไมอาศัยเพศของพืชดอก 

- โครงสรางของดอก การถายเรณู การปฏิสนธิของพืชดอก การเกิดผลและเมล็ด 

- ความสําคัญของธาตุอาหารบางชนิดตอการเจริญเติบโตของพืช 

- เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและการขยายพันธุพืชแบบตางๆ 



ม.๑ 

วิทยาศาสตรกายภาพ 

- การจําแนกธาตุ สมบัติของธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ และการใชประโยชนและเห็นคุณคา  

- การจําแนกสารบริสุทธ์ิ จุดเดือด จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธ์ิและสารผสม ความหนาแนนของ 

  สารบริสุทธ์ิและสารผสม 

- ความสัมพันธระหวางอะตอม ธาตุ และสารประกอบ 

- โครงสรางอะตอม การจัดเรียงอนุภาค แรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค และการเคลื่อนที่ของอนุภาค  

- แบบจําลองอนุภาคของสสารในแตละสถานะ 

- ความสัมพันธระหวางพลังงานกับการเปลี่ยนสถานะของสสาร 

- ความสัมพันธระหวางความดันอากาศกับความสูงจากพ้ืนโลก 

- ความรอนกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและสถานะของสสาร  

- ความรอนกับการขยายตัวและการหดตัวของสสาร 

- การถายโอนความรอน  สมดุลความรอน 



ม.๑ 

วิทยาศาสตรโลก และอวกาศ 

- การแบงชั้นบรรยากาศ และประโยชนของบรรยากาศแตละชั้น 

- การเปลี่ยนแปลงองคประกอบของลมฟาอากาศ ปจจัยที่มีผลตอลมฟาอากาศ 

- ปรากฏการณทางลมฟาอากาศ กระบวนการเกิดพายุฝนฟาคะนองและพายุหมุนเขตรอน และผลที่มีตอ     

  ชีวิตและสิ่งแวดลอม 

- การพยากรณอากาศ 

- สถานการณการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก และผลกระทบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 

  



ม.๒ 

วิทยาศาสตรชีวภาพ 

- อวัยวะและหนาที่ของอวัยวะที่เกี่ยวของในระบบหายใจ กลไกการหายใจเขาและออก 

  เพ่ือแลกเปลี่ยนแกส 

- อวัยวะและหนาที่ของอวัยวะในระบบขับถายในการกําจัดของเสียทางไต 

- โครงสรางและหนาที่ของหัวใจ หลอดเลือด และเลือด การทํางานของระบบหมุนเวียนเลือด 

- อวัยวะและหนาที่ของอวัยวะในระบบประสาทสวนกลาง /ความสําคัญของระบบประสาท 

- อวัยวะและหนาที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุเพศชายและเพศหญิง ฮอรโมนเพศ 

  กับการเปลี่ยนแปลงรางกาย การตกไข การมีประจําเดือน การปฏิสนธิ การคุมกําเนิด 

 



ม.๒ 

วิทยาศาสตรกายภาพ 

 - การแยกสารผสมโดยการระเหยแหง การตกผลึก การกลั่นอยางงาย โครมาโทกราฟแบบกระดาษ 

   และการสกัดดวยตัวทําละลาย 

- ตัวละลาย ตัวทําละลาย อุณหภูมิ และความดัน ตอสภาพการละลายไดของสาร 

- ความเขมขนของสารละลาย  และหนวยความเขมขน 

- การเคลื่อนที่ของวัตถุที่เปนผลของแรงลัพธที่เกิดจากแรงหลายแรงที่กระทําตอวัตถุ 

- แรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจลน /แรงพยุง การจม การลอยในของเหลว 

- แหลงของสนามแมเหล็ก สนามไฟฟา และสนามโนมถวง และทิศทางของแรงที่กระทําตอวัตถุ 

  ที่อยูในแตละสนาม 

- ความสัมพันธระหวางขนาดของแรงแมเหล็ก แรงไฟฟา  และแรงโนมถวงที่กระทําตอวัตถุ 

- อัตราเร็วและความเร็วของการเคลื่อนที่ของวัตถุ /การกระจัดและความเร็ว 

- เครื่องกลอยางงาย และหลักการทํางานของเครื่องกลอยางงายบางชนิด 

- การเปลี่ยนและถายโอนพลังงานตามกฎการอนุรักษพลังงาน 



ม.๒ 

วิทยาศาสตรโลก และอวกาศ 

- เชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพ  และผลจากการใชเชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพ 

- ขอดีและขอจํากัดของพลังงานทดแทนแตละประเภท 

- โครงสรางภายในโลกตามองคประกอบทางเคมี 

- กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาจากการผุพังอยูกับที่ การกรอน  

  และการสะสมตัวของตะกอน 

- ลักษณะของชั้นหนาตัดดิน และกระบวนการเกิดดิน /ปจจัยที่ทําใหดินและสมบัติของดินแตกตางกัน 

- สมบัติบางประการของดิน /การใชประโยชนจากดิน 

- ปจจัยและกระบวนการเกิดแหลงน้ําผิวดินและแหลงน้ําใตดิน 

- การใชน้ําและแนวทางการการใชน้ําอยางยั่งยืน 

- กระบวนการเกิดและผลกระทบของน้ําทวม การกัดเซาะชายฝง ดินถลม หลุมยุบ แผนดินทรุด 

 



ม.๓ 

วิทยาศาสตรชีวภาพ 

- ระบบนิเวศ และองคประกอบของระบบนิเวศ ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 

  และกับสิ่งแวดลอม  การถายทอดพลังงานในสายใยอาหาร การสะสมสารพิษในโซอาหาร 

- ความสัมพันธระหวาง ยีน ดีเอ็นเอ และ โครโมโซม   

- การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของเมนเดล   

- การเกิดจีโนไทป และฟโนไทปของลูก  

- การแบงเซลลแบบไมโทซิสและไมโอซิส 

- การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต โรคทางพันธุกรรม 

- การใชประโยชนจากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม 

- ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับชนิดสิ่งมีชีวิต 

- ความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีตอการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 



ม.๓ 

วิทยาศาสตรกายภาพ 

- สมบัติกายภาพและการใชประโยชนจากพอลิเมอร เซรามิกส วัสดุผสม  

- การเกิดปฏิกิริยาเคมี การจัดเรียงตัวใหมของอะตอมเม่ือเกิดปฏิกิริยาเคมี 

- กฎทรงมวล ปฏิกิริยาดูดความรอนและคายความรอน 

- ปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจําวัน เชน การเผาไหม การเกิดสนิมเหล็ก กรดเบส ฝนกรด  

  การสังเคราะหดวยแสง 

- ประโยชนและโทษของปฏิกิริยาเคมีตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม  

- ความสัมพันธระหวางความตางศักย กระแสไฟฟา และความตานทานไฟฟา การทํางาน 

  ของชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสอยางงายในวงจรไฟฟา คํานวณพลังงานไฟฟา และคาไฟฟาของเครื่องใชไฟฟา 

  ในบาน 

- การเกิดคลื่นและสวนประกอบของคลื่น /ประโยชนและอันตรายของคลื่นแมเหล็กไฟฟา 

- กฎการสะทอนของแสง /การเคลื่อนที่ของแสงและการเกิดภาพจากกระจกเงา 

- ความสวางของแสง  และการวัดความสวางของแสง 



ม.๓ 

วิทยาศาสตรโลก และอวกาศ 

- การโคจรของดาวเคราะหรอบดวงอาทิตยดวยแรงโนมถวง 

- การเกิดฤดู และการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย 

- การเกิดขางขึ้นขางแรม การเปลี่ยนแปลงเวลาขึ้นและตกของดวงจันทร 

  การเกิดน้ําขึ้นน้ําลง 

- การใชประโยชนของเทคโนโลยีอวกาศ ความกาวหนาของโครงการสํารวจอวกาศ 



กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 



กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

๑. ลดความซ้ําซอนของเนื้อหาที่เรยีนระหวางสาระ 

 เรื่องสารชวีโมเลกุล เดิมเรยีนทั้งในวิชาเคมีและวิชาชวีวิทยา ปรับใหอยูที่วิชาชีววิทยา  

 เรื่องปโตรเลียม เดิมเรียนทั้งในวิชาเคมีและวิชาโลก ดาราศาสตรและอวกาศ  

ปรับใหอยูที่วิชาโลก ดาราศาสตรและอวกาศ 

 เรื่องกฎของบอยล กฎของชารล ไอโซโทปกัมมันตรังสี ปรับใหเรียนอยูที่วิชาเคมี และ 

     พลังงานนิวเคลยีรในวิชาเคมี ปรับใหเรียนในวิชาฟสกิส ซึ่งเดิมเปนเนื้อหาทับซอนกันทัง้ใน 

     วิชาเคมีและวิชาฟสิกส  

     เรื่องการทดลองของทอมสัน และการทดลองของมิลลแิกน  ตัดออกจากวิชาฟสิกส  
        ใหไปเรียนในวิชาเคมี  เนื่องจากมีความซ้ําซอนกัน 



๒. ลดความซํ้าซอนของเนื้อหาท่ีเรียนระหวางชวงชั้น 

   เรื่องระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมในวิชาชีววิทยา  มีเนื้อหาและกิจกรรมท่ี

คอนขางซํ้าซอนในระหวางชวงชั้นท่ี ๓ (ม.ตน) ปรับใหสาระการเรียนรู 

เนื้อหา และกิจกรรมแตกตางกันตามความเหมาะสมของระดับผูเรียนใน 

แตละชวงชั้น 

 เรื่องเทคโนโลยีอวกาศ การเกิดลม การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก พายุ

และมรสุม ไดมีการทบทวนเพื่อใหเกิดความตอเนื่องของหลักสูตรในระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน กับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยไมเรียนเนื้อหาท่ีซอนทับกัน 



๓. ลดทอนเนื้อหาท่ียาก เพื่อใหเหมาะสมกับกลุมของผูเรียน 

    เรื่องสมบัติดาวฤกษ การโคจรของดาวเคราะหตามกฎเคพเลอร ตําแหนงปรากฏของ 

       ดาวเคราะห  ตัดเนื้อหาบางสวนออกจากรายวิชาพืน้ฐานวิชาวิทยาศาสตรโลก และอวกาศ 
 

    เรื่องระบบดาวคู การคํานวณเก่ียวกับสมบัติของดาวฤกษทีย่าก การระบุพิกัดดาวโดยใช 

       ระบบสรุิยวิถี เวลาดาราคติ ไดตัดเนื้อหาออกจากรายวิชาเพิ่มเติม 
 

   เรื่องการเคลื่อนทีแ่บบหมุน  ตัดออกจากวิชาฟสิกส เนื่องจากนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา   

      ยังไมสามารถเรียนรูเรือ่งนี้ไดดีและเม่ือเขาไปเรยีนตอในมหาวิทยาลยัตองมีการสอนซ้ําใหม 

      เกือบทั้งหมด 



๔.  มีการเพิ่มเนื้อหาดานตาง ๆ ท่ีมีความทันสมัย สอดคลองตอการดํารงชีวิตใน    

      ปจจุบันและอนาคตมากขึ้น 

    เรื่องการดํารงชีวิตของพชื เชน การใชประโยชนจากสารตางๆ  ที่พืชบางชนิดสรางขึน้ และ 
       สารควบคุมการเจรญิเติบโตของพืชที่มนุษยสงัเคราะหขึ้น รวมทั้งการนํามาประยุกตใชทางดาน 

       การเกษตรของพชื มีเนื้อหาเพิ่มขึ้นในรายวิชาพืน้ฐานวิชาวิทยาศาสตรชวีภาพ 

    เรื่องเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอที่มีตอมนุษยและสิง่แวดลอม  มีเนื้อหาและรายละเอียดที่เพิม่ขึ้นใน 
       รายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยา 

  เรื่องการนําความรูทางเคมีไปใชในชีวิตประจําวันและอุตสาหกรรม ไดเพิ่มเนื้อหาเก่ียวกับ 

    สารประกอบอินทรยี ซึ่งทําใหอธิบายปรากฏการณในชีวิตประจําวันไดดีขึ้นสําหรับรายวิชา 

    พื้นฐานวิทยาศาสตรกายภาพ (เคมี) รวมทั้งเพิ่มเนื้อหาเก่ียวกับทักษะและความปลอดภัยใน 

    ปฏิบัติการเคมี นวัตกรรมและการแกปญหาที่เนนการบูรณาการในรายวิชาเพิม่เติมเคมี 



    เรื่องเทคโนโลยีดานพลังงานไดเพิม่เนือ้หาเก่ียวกับแบตเตอรี่ เซลลสุรยิะ การใชเซลลสรุิยะ 

      ในการใหพลังงานไฟฟากับทีอ่ยูอาศัย เพื่อใหการใชพลงังานไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพใน 

      รายวิชาพื้นฐาน 

      เพิ่มเนื้อหาดานการสื่อสารดวยสัญญาณดิจิทัลที่เหมาะสมกับสงัคมและเศรษฐกิจดิจิทัลในปจจุบัน  

      รวมทั้งเนื้อหาเก่ียวกับการคนควาวิจัยดานฟสิกสอนุภาค ในรายวิชาเพิม่เติม เพื่อความสอดคลอง 

      กับความกาวหนาของวิชาฟสกิสในปจจุบัน 

   เรื่องปจจัยและกระบวนการตางๆ ที่สงผลตอลักษณะลมฟาอากาศบนโลก  การเปลี่ยนแปลง 

      ภูมิอากาศ และการคาดการณลกัษณะอากาศ รวมทั้งเนื้อหาเก่ียวกับการคนพบดาวเคราะห 

      นอกระบบสุริยะ  แนวคิดเก่ียวกับเขตที่เอ้ือตอการดํารงชีวิต   ไดเพิ่มเนื้อหาเพื่อเปนพืน้ฐาน 

      แนวคิดในการวิเคราะหขอมูลของดาวตาง ๆ ที่จะมีโอกาสพบสิ่งมีชีวิตในรายวิชาเพิม่เติม 

      โลก ดาราศาสตร และอวกาศ  



๕. ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู และสาระการเรียนรู มีความชัดเจนและสอดคลองกัน  

    มีการระบุสมการทางคณติศาสตรทีใ่ชในการแกปญหาในวิชาฟสกิสในสาระการเรียนรู   
      เพื่อเปนการกําหนดกรอบของการคาํนวณ  และเพื่อความชัดเจนในการสอนของคร ู 
 

   มีความหลากหลายของตัวชีวั้ดหรือผลการเรียนรูที่สะทอนพฤติกรรมการวัดและประเมินผลทีเ่นน 
     ความคิดระดับสูง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑  ที่สอดคลอง 

     และเหมาะสมกับเนือ้หา 

        เปรียบเทียบ  วิเคราะห  วิเคราะหและบอกแนวโนม  คาดคะเน  เลือกและใช  กําหนดปญหาและ   
    นําเสนอแนวทาง  แปลความหมายสัญลกัษณ  สรางแบบจําลอง  ออกแบบและนําเสนอ    



สาระเทคโนโลยี 

ในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 



การเปลี่ยนแปลงเน้ือหาในภาพรวม 
ของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (เทคโนโลยี) 

เปลี่ยนเปาหมายและจุดเนนจากการเปนผูใช เปนผูสรางเทคโนโลยี 

• มีทักษะการคิดวิเคราะห การแกปญหาอยางเปน
ขั้นตอน  

• สรางทางเลือกในการตัดสินใจ นําสารสนเทศไปใช
ในการแกปญหา  

• ประยุกตใชแนวคิดเชงิคํานวณเพือ่แกปญหาในชวีิตจรงิ  

• ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอยางปลอดภัย 
และมีจริยธรรม  

• เขาใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดํารงชีวิต 
ในสังคมที่มีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเรว็  

• ใชความรูและทักษะทางดานวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร และศาสตรอื่น ๆ เพื่อแกปญหา 

• ฝกทักษะการแกปญหา การคิดอยางมีวิจารณญาณ 
ความคิดสรางสรรค การคิดเชิงระบบ เพื่อการพัฒนา
เทคโนโลยดีวยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  

• ใชวัสดุ อุปกรณและเครื่องมือไดอยางถูกตอง 
และปลอดภัย   



การเปลี่ยนแปลงเน้ือหาในภาพรวม 
ของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (เทคโนโลยี) 

แบงเนื้อหลักที่สอดคลองกับเปาหมาย 

วิทยาการคํานวณ  แบงเปน ๓ กลุมความรู 

ไดแก  

๑. วิทยาการคอมพิวเตอร (Computer  

    Science: CS)   

๒. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

    (Information Communication  

    Technology: ICT)   

๓.  การรูดิจิทัล (Digital Literacy: DL) 

 

การออกแบบและเทคโนโลยี แบงเปน ๓ กลุม
ความรู ไดแก  

๑. ความรูความเขาใจ (Knowledge of  
    Technology)  

๒. กระบวนการ (Process) 

๓. ความรูและทักษะเฉพาะดาน (Technical  
     Knowledge and Skills) 



การเปลี่ยนแปลงเน้ือหาในภาพรวม 
ของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (เทคโนโลยี) 

การกําหนดตัวชี้วัดที่เนนผลลพัธการเรียนรู หรือสมรรถนะปลายทางของผูเรยีน 

• ออกแบบอัลกอริทึมที่ใชแนวคิดเชิงคํานวณในการแกปญหา หรือการทํางานที่พบ 
ในชีวิตจริง  (CS: ม.๒) 

 

• ออกแบบวิธีการแกปญหา โดยวิเคราะหเปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกขอมูลที่จําเปน
ภายใตเง่ือนไขและทรัพยากรที่มีอยู นําเสนอแนวทางการแกปญหาใหผูอ่ืนเขาใจ 
ดวยเทคนิคหรือวิธีการที่หลากหลาย วางแผนขั้นตอนการทํางานและดําเนินการ
แกปญหาอยางเปนขั้นตอน (DT: ม.๓) 

 

 



การเปลี่ยนแปลงเน้ือหาในภาพรวม 
ของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (เทคโนโลยี) 

เพิ่มเนื้อหาที่ทนัสมัย และจําเปนตอการดํารงชีวิตและประกอบอาชพีในศตวรรษที ่๒๑  

• เพ่ิมเน้ือหาเกี่ยวกับ Internet of things: IOT  เพ่ือใหผูเรียนสามารถนําความรู 
ไปใชพัฒนาเทคโนโลยี และใชในการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น (CS: ม.๓)    

 

• เพ่ิมเน้ือหาเรื่องการรูขอมูล (Data Literacy) เพ่ือใหผูเรียนฝกประเมินความนาเช่ือถือ
ของขอมูล  วิเคราะหสื่อ และใชขอมูลอยางรูเทาทัน  (CS: ม.๒)  

 

 



การเปลี่ยนแปลงเน้ือหาในภาพรวม 
ของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (เทคโนโลยี) 

เนนการลงมือปฏิบัติ การคิดและแกปญหาอยางเปนขัน้ตอน 

• ออกแบบและเขียนโปรแกรมอยางงาย เชน คํานวณจํานวนกระเบ้ืองที่ตองการปูใน 
บอเลี้ยงปลาขนาดตาง ๆ (CS: ม.๑)  

• พัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการบูรณาการกับวิชาอ่ืนอยางสรางสรรค เชน ระบบรดนํ้า
อัตโนมัติ การผันเสียงวรรณยุกตในภาษาไทย (CS: ม.๓)  

• ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะหและใหเหตุผลของปญหาหรือขอบกพรองที่เกิดขึ้น
ภายใตกรอบเง่ือนไข พรอมทั้งหาแนวทางการปรับปรุงแกไข และนําเสนอผลการ
แกปญหา (DT: ม.๓)  

 

 



ตัวช้ีวัด การออกแบบและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา 

หัวขอ ม.๑  

(เนนชีวิตประจําวัน) 

ม.๒  

(เนนชุมชน) 

ม.๓   

(เนนชุมชนเพ่ืองานอาชีพ) 

ม.๔-๖ 

(เนนปญหาท่ีเปดกวางในสังคม) 

ความรูและ

ความเขาใจ

เก่ียวกับ

เทคโนโลยี 

อธิบายแนวคิดหลักของ

เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน

และวิเคราะหสาเหตุหรือ

ปจจัยที่สงผลตอการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

คาดการณแนวโนมเทคโนโลยี

ที่จะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจาก

สาเหตุหรือปจจัยที่สงผลตอ

การเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี และวิเคราะห 

เปรียบเทียบ ตัดสินใจเลือกใช

เทคโนโลยี โดยคํานึงถึง

ผลกระทบที่เกิดขึ้นตอชีวิต 

สังคม และสิ่งแวดลอม 

วิเคราะหสาเหตุหรอืปจจัยที่

สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีและความสัมพันธ

ของเทคโนโลยีกับศาสตรอื่น 

โดยเฉพาะวิทยาศาสตรหรือ

คณิตศาสตรเพ่ือเปนแนวทาง 

การแกปญหาหรือพัฒนางาน 

วิเคราะหแนวคิดหลักของ

เทคโนโลยี ความสัมพันธกับ

ศาสตรอื่นโดยเฉพาะ

วิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตร 

รวมทั้งประเมินผลกระทบที่จะ

เกิดขึ้นตอมนุษย สังคม 

เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม 

เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนา

เทคโนโลยี 



ตัวช้ีวัด การออกแบบและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา 

หัวขอ ม.๑  

(เนนชีวิตประจําวัน) 

ม.๒  

(เนนชุมชน) 

ม.๓   

(เนนชุมชนเพ่ืองานอาชีพ) 

ม.๔-๖ 

(เนนปญหาท่ีเปดกวางในสังคม) 

ออกแบบ

วิธีการ

แกปญหา 

วางแผนและ

ดําเนินการ

แกปญหา  

ออกแบบวิธีการแกปญหา 

โดยวิเคราะหเปรียบเทยีบ 

และตัดสินใจเลือกขอมูลที่

จําเปน นําเสนอแนวทาง

การแกปญหาใหผูอื่น

เขาใจ วางแผนและ

ดําเนินการแกปญหา 

ออกแบบวิธีการแกปญหา 

โดยวิเคราะหเปรียบเทยีบ 

และตัดสินใจเลือกขอมูลที่

จําเปนภายใตเงื่อนไขและ

ทรัพยากรที่มีอยู นําเสนอ

แนวทางการแกปญหาให

ผูอื่นเขาใจ วางแผน

ขั้นตอนการทํางานและ

ดําเนินการแกปญหาอยาง

เปนขั้นตอน 

ออกแบบวิธีการแกปญหา โดย

วิเคราะหเปรียบเทยีบ และ

ตัดสินใจเลือกขอมูลที่จําเปน

ภายใตเงื่อนไขและทรัพยากร

ที่มีอยู นําเสนอแนวทางการ

แกปญหาใหผูอื่นเขาใจดวย

เทคนิคหรอืวิธีการที่

หลากหลาย วางแผนขั้นตอน

การทํางานและดําเนินการ

แกปญหาอยางเปนขั้นตอน 

ออกแบบวิธีการแกปญหา โดย

วิเคราะหเปรียบเทยีบ และ

ตัดสินใจเลือกขอมูลที่จําเปน

ภายใตเงื่อนไขและทรัพยากรที่มี

อยู นําเสนอแนวทางการ

แกปญหาใหผูอื่นเขาใจดวย

เทคนิคหรอืวิธีการที่หลากหลาย 

โดยใชซอฟตแวรชวยในการ

ออกแบบ วางแผนขั้นตอนการ

ทํางานและดําเนินการแกปญหา 



ตัวช้ีวัด วิทยาการคํานวณ ระดับมัธยมศึกษา 

หัวขอ ม.๑  ม.๒  ม.๓   ม.๔-๖ 

วิทยาการ

คอมพิวเตอร 

(computer 

science) 

ออกแบบและเขียน

โปรแกรมอยางงายเพ่ือ

แกปญหาทางคณิตศาสตร

หรือวิทยาศาสตร 

ออกแบบและเขียน

โปรแกรมที่ใชตรรกะและ

ฟงกชันในการแกปญหา 

พัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการ 

บูรณาการกับวิชาอื่นอยาง

สรางสรรค  

ประยุกตใชแนวคิดเชิงคํานวณใน

การพัฒนาโครงงานที่มีการ 

บูรณาการกับวิชาอื่นอยาง

สรางสรรค และเชื่อมโยงกับ 

ชีวิตจริง 



๓. แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร 

การจัดโครงสรางรายวิชา และโครงสรางเวลาเรียน 

มีแนวทางอยางไร  



๑. ตองเปนไปตามเกณฑการจบการศกึษา 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

(๑)  ผูเรียนเรยีนรายวิชาพื้นฐานและเพิม่เติม ไมเกิน ๘๑ หนวยกิต  โดยเปน 

รายวิชาพื้นฐาน   ๖๖  หนวยกิต  และรายวิชาเพิม่เติมตามที่สถานศกึษากําหนด 

(๒)  ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  ๗๗  หนวยกิต โดยเปนรายวิชา 

         พื้นฐาน ๖๖  หนวยกิต  และรายวิชาเพิม่เติมไมนอยกวา  ๑๑  หนวยกิต 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

   (๑)  ผูเรียนเรียนรายวิชาพืน้ฐานและเพิม่เติม ไมนอยกวา ๘๑ หนวยกิต  โดยเปน 

รายวิชาพื้นฐาน  ๔๑  หนวยกิต  และรายวิชาเพิม่เติมตามที่สถานศกึษากําหนด 

(๒)  ผูเรียนตองไดหนวยกิต ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  ๗๗ หนวยกิต โดยเปนรายวิชา 

         พื้นฐาน  ๔๑  หนวยกิต  และรายวิชาเพิ่มเติม ไมนอยกวา  ๓๖  หนวยกิต 



๒.  ตองเปดรายวิชาพื้นฐานที่กําหนด  และผูเรียนตองผานทุกตัวช้ีวัด 

    ของรายวิชาพื้นฐาน 

๓.  ใชโครงสรางเวลาเรียนตามที่กําหนดในหลักสูตรแกนกลาง 

     การศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑  ทั้งน้ีการจัดเวลาเรียนรวมทั้งหมด  

 ใหเปนไปตามความเหมาะสมของสถานศึกษา 

 



กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 



กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 



ใหใชหลักการบริหารจัดการตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

เรื่องการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  ลงวันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๖๑ 



กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 



ใหใชหลักการบรหิารจัดการตามประกาศสาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน   

เรื่องการบริหารจัดการหลกัสูตรสถานศกึษา  ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ 



 ผลการเรียนรูในสาระคณติศาสตรเพิม่เติมมี  ๒ ลักษณะ คือ 

๑. ผลการเรียนรูที่เชือ่มโยงกับมาตรฐานการเรยีนรูในสาระที ่๑ จํานวนและพีชคณติ  

และสาระที่ ๓ สถิติและความนาจะเปน  

๒. ผลการเรียนรูไมไดเชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรูในสาระคณติศาสตรพืน้ฐาน คือ  

สาระการวัดและเรขาคณติ และสาระแคลคูลสั 

 ในการจัดการเรียนการสอนสําหรบัผูเรยีนแผนการเรยีนวิทยาศาสตร ซึ่งตองเรียนทั้ง

รายวิชาคณิตศาสตรพืน้ฐานและรายวิชาคณติศาสตรเพิม่เติมนั้น  อาจนําสาระการเรียนรู

เพิ่มเติมซึ่งขยายความรูจากสาระการเรียนรูแกนกลางผนวกเขาดวยกัน  เพื่อลดความซ้ําซอน

ของเนื้อหาในการจัดรายวิชาคณติศาสตรพืน้ฐานและรายวิชาคณติศาสตรเพิม่เติม  และเพื่อเปน

พื้นฐานที่เพยีงพอสาํหรับการศกึษาตอในระดับอุดมศึกษาดานวิทยาศาสตร 

ผลการเรียนรูและขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการจัดการเรยีนการสอนคณิตศาสตร 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สําหรับผูเรยีนแผนการเรยีนวิทยาศาสตร 



ตัวอยาง 
ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง  ผลการเรียนรู  และสาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

คณิตศาสตรพ้ืนฐาน คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 

ตัวชี้วัด 

• เขาใจและใชความรูเก่ียวกับเซตและตรรกศาสตรเบื้องตน 

ในการส่ือสารและส่ือความหมายทางคณิตศาสตร 

 

ผลการเรียนรู 

• เขาใจและใชความรูเก่ียวกับเซตในการส่ือสารและ 

ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร 

• เขาใจและใชความรูเก่ียวกับเซตในการส่ือสาร ส่ือความหมาย 

และการอางเหตุผล 

สาระการเรียนรูแกนกลาง 

• ความรูเบื้องตนและสัญลักษณพ้ืนฐานเก่ียวกับเซต 

• ยูเนียน อินเตอรเซกชัน และคอมพลีเมนตของเซต 

• ประพจนและตัวเชื่อม 

 

สาระการเรียนรูเพ่ิมเติม 

• ความรูเบื้องตนและสัญลักษณพ้ืนฐานเก่ียวกับเซต 

• ยูเนียน อินเตอรเซกชัน และคอมพลีเมนตของเซต 

• ประพจนและตัวเชื่อม 

• ประโยคที่มีตัวบงปริมาณตัวเดียว 

• การอางเหตุผล 



การเทียบเคียงตัวชี้วัดและผลการเรียนรูคณิตศาสตร 



กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 



กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 



ใหใชหลักการบริหารจัดการตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

เรื่องการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  ลงวันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๖๑ 



ตัวอยางตัวชี้วัด   ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  

ตัวช้ีวัดจะสะทอนท้ัง 

สวนท่ีเปนความรู กระบวนการ   

รวมท้ังจิตวิทยาศาสตร/เจตคติ 

ทางวิทยาศาสตร 



กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 



ใหใชหลักการบรหิารจัดการตามประกาศสาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน   

เรื่องการบริหารจัดการหลกัสูตรสถานศกึษา  ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ 



หลักสูตรฉบับปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐  

โลก ดาราศาสตร และ

อวกาศ 

รายวิชาเพิ่มเติม 

ชีววิทยา 

เคมี 

ฟสิกส 

เนื่องจากผลการเรียนรูใน 

สาระเพิม่เติม เปนการหลอมรวม

ตัวชี้วัดในสาระพื้นฐานกับ 

องคความรูที่ขยายใหเขมขนขึ้น  

เพื่อใหเหมาะกับผูเรียนใน

แผนการเรียนวิทยาศาสตร 

สามารถใชการเทียบเคยีง

ระหวางตัวชี้วัดของรายวิชา

พื้นฐาน และผลการเรยีนรูของ

รายวิชาเพิ่มเติมในการจัด

รายวิชา 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

รายวิชาพื้นฐาน 

วิทยาศาสตรชีวภาพ 

วิทยาศาสตรกายภาพ (ฟสิกส) 

วิทยาศาสตรโลก และอวกาศ 

วิทยาศาสตรกายภาพ (เคมี) 



การเทียบเคียงตัวชี้วัดในสาระพื้นฐานและผลการเรียนรูในสาระเพิ่มเติม 



ตัวอยาง รายละเอียดในการเทียบเคยีง 





ตัวอยาง รายละเอียดในการเทียบเคยีง 





ตัวอยาง รายละเอียดในการเทียบเคยีง 





ตัวอยาง รายละเอียดในการเทียบเคยีง 



สาระเทคโนโลยี 

ในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 



ตัวอยาง การจัดรายวิชาเทคโนโลย ี

ในสวนของสาระท่ี ๔ เทคโนโลยี อาจดําเนินการได ดังตัวอยางแนวทางตอไปนี้ 

 แบบท่ี ๑ แยก DT และ CS ออกมาเปนวิชาเฉพาะในกลุมวิทยาศาสตร 

 แบบท่ี ๒ บูรณาการ DT และ CS เขาดวยกันในกลุมวิทยาศาสตร 

 แบบท่ี ๓ บูรณาการ DT กับวิทยาศาสตร 

 

         แตเนื่องจากในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีโครงสรางเวลาเรียนท่ีเปนชวงชั้น ดังนั้น

ทางสถานศึกษาอาจจัดในระดับชั้นใด และภาคการศึกษาใดขึ้นอยูกับจุดเนนและบริบทของ

โรงเรียน 
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