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ค�ำน�ำ
ด้วยทาง สพฐ. ได้ท�ำการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในบางกลุ่มสาระ และ
ได้มคี ำ� สัง่ เมือ่ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั กลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ) แทน ซึ่งทางบริษัทฯ ก็ได้จัดท�ำเอกสาร “ท�ำความเข้าใจ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)” ขึ้นมา เพื่อช่วยเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดที่ปรับปรุงใหม่ ให้ครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา น�ำไปใช้ประโยชน์เป็นกรอบในการวางแผนและพัฒนาหลักสูตร
ของสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนต่อไป
อย่างไรก็ตาม เมือ่ เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ทาง สพฐ. ได้มคี ำ� สัง่ ให้เปลีย่ นแปลงมาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั กลุม่
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และมีประกาศในเรื่องการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2560 ) ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องตรงกับ
ค�ำสัง่ และประกาศทีอ่ อกมาใหม่ ทางบริษทั ฯ จึงได้ดำ� เนินการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลในเล่มเดิมให้ทนั สมัย ถูกต้อง ปรับเพิม่ จ�ำนวน
หน้า เพื่อช่วยขยายสร้างความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งปรับเปลี่ยนชื่อเอกสารเป็น “ท�ำความเข้าใจ มาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)”
ทั้งนี้ แนวคิดในการจัดท�ำยังคงมุ่งเน้นให้สื่อสารท�ำความเข้าใจ มองเห็นภาพรวม และอ่านท�ำความเข้าใจได้ง่าย
โดยสรุปย่อมาจากหลักสูตรเต็มเล่มและ PowerPoint ประกอบการประชุมสร้างความเข้าใจหลักสูตรฯ ของส�ำนักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา ทั้งนี้ในการใช้งาน ควรศึกษาเพิ่มเติมจาก
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
http://academic.obec.go.th
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อครูอาจารย์ บุคลากร ที่ดูแลรับผิดชอบในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ส�ำหรับใช้ท�ำความเข้าใจ เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาต่อไป

บริษัท อักษรเจริญทัศน์ (อจท.) จ�ำกัด

สารบัญ
ที่มาของการประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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สรุปภาพรวมการประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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กลุ่มสาระใดบ้างที่มีการปรับปรุง
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มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เป็นอย่างไร
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โครงสร้างการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระที่มีการปรับปรุง เป็นอย่างไร
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มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ใช้เมื่อใด
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การบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษาเป็นอย่างไร
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กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เรียนอะไร
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กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เรียนอะไร

8

สาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ เน้นอะไร

8

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

14

สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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ที่มาของการประกาศใช้มาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัดคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ยกระดับ
การศึกษา
ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน
ระดับสากล

มีศักยภาพ
ในการแข่งขันและ
ด�ำรงชีวิตอย่าง
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สอดคล้องกับ
ประเทศไทย 4.0
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ให้สอดคล้องกับ
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ในด้านต่าง ๆ เช่น

เศรษฐกิจ
สังคม

วัฒนธรรม

สภาพแวดล้อม
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

การศึกษาเพื่อเตรียมคนไทยสู่ Thailand 4.0*

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 4.0
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

คนไทย 4.0 มีศกั ยภาพสูง
เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถสูง

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
การใช้ความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรม พัฒนาศักยภาพคน
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคนไทยให้ได้รบั การศึกษาทีม่ คี ณุ ภาพสูงตามมาตรฐานสากล และเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเองอย่างต่อเนือ่ ง

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
พัฒนาผูเ้ รียนทุกคนให้มคี ณ
ุ ลักษณะและทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21

สภาพการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม และความรู้
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทเี่ จริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว

ผลการทดสอบระดับนานาชาติ
เช่น PISA สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยมีปัญหาด้านคุณภาพการศึกษา และความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา
* ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. PowerPoint ประกอบการประชุมสร้างความเข้าใจหลักสูตร คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560), Slide 2.
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สรุปภาพรวมการประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)*
5
ค�ำสัง่ สพฐ. ให้เปลีย่ นแปลงมาตรฐานการเรียนรู้
มกราคม และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2561 และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

7 สิงหาคม 2560

ค�ำสัง่ สพฐ. ให้ใช้มาตรฐาน
การเรี ย นรู ้ แ ละตั ว ชี้ วั ด
กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
แ ล ะ ส า ร ะ ภู มิ ศ า ส ต ร ์
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

การ
เปลี่ยนแปลง

8
ประกาศ สพฐ. การบริหารจัดการหลักสูตร
มกราคม สถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2561

และวิทยาศาสตร์

26
การประชุมทางไกล (Conference) สร้างความ
มกราคม เข้าใจการน�ำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
2561

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สู่การปฏิบัติ

สรุปสาระส�ำคัญ

คงเดิม

เปลี่ยนแปลงใหม่

ปรับมาตรฐาน ตัวชีว้ ดั /ลด ทอน เนือ้ หา/ปรับเลือ่ นเนือ้ หา

ยกเลิกการใช้ ผู้เรียนเน้นวิทยาศาสตร์ และผู้เรียนที่

ระหว่างชั้น/เพิ่มเนื้อหาใหม่ในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์

ไม่เน้นวิทยาศาสตร์

ย้ายสาระที่ 2 (การออกแบบและเทคโนโลยี) สาระที่ 3

วิทยาศาสตร์ ให้ใช้ “ผลการเรียนรู้” แทน โดยจัดอยู่ใน
คณิตศาสตร์เพิ่มเติมและวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม

(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร) จากกลุม่ การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ไปรวมกับกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

สาระภูมศิ าสตร์ ยังคงใช้ตามประกาศวันที่ 7 สิงหาคม 60
วิชาทีม่ กี ารปรับปรุง /เพิม่ ขึน้ ใหม่ ยังคงเป็นคณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์ การออกแบบและเทคโนโลยี วิทยาการ
ค�ำนวณ** ภูมิศาสตร์

การจัดรายวิชา ประถม (1 กลุ่มสาระ จัด 1 รายวิชา)

ม.ต้น (1 กลุ่มสาระ จัด 1 รายวิชา หรือมากกว่า)
ม.ปลาย (1 กลุ่มสาระ จัด 1 รายวิชา หรือมากกว่า)

โครงสร้างเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐาน

ให้ยืดหยุ่นใน  8 กลุ่มสาระ ประถม 840 ชั่วโมง/ปี
ม.ต้น 880 ชั่วโมง/ปี ม.ปลาย 1,640 ชั่วโมง/3 ปี
*ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://academic.obec.go.th
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มาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั ส�ำหรับผูเ้ รียนทีเ่ น้น

“สาระการเรียนรู้แกนกลาง” ส�ำหรับผู้เรียนที่เน้น

วิทยาศาสตร์ ให้ใช้ “สาระการเรียนรูเ้ พิม่ เติม” แทน โดยจัด
อยู่ในคณิตศาสตร์เพิ่มเติมและวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม

คณิตศาสตร์ สาระที่ 1, 2, 3 น�ำไปจัดเป็นรายวิชา
พืน้ ฐาน ส่วนผลการเรียนรูท้ เี่ ชือ่ มโยงกับมาตรฐานในสาระ
ที่ 1, 2, 3 และสาระแคลคูลสั น�ำไปจัดเป็นรายวิชาเพิม่ เติม

วิทยาศาสตร์ สาระที่ 1 วิทย์ฯ ชีวภาพ สาระที่ 2 วิทย์ฯ

กายภาพ สาระที่ 3 วิทย์ฯ โลก และอวกาศ สาระที่ 4
วิทย์ฯ เทคโนโลยี น�ำไปจัดเป็นรายวิชาพื้นฐาน
“ผลการเรียนรู้” สาระชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ โลก  
ดาราศาสตร์ และอวกาศ น�ำไปจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม
**ชื่อวิชาอาจเรียกแตกต่างกัน

กลุ่มสาระใดบ้างที่มีการปรับปรุง

คณิตศาสตร์

สังคมศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

วิทยาศาสตร์

การออกแบบ
และเทคโนโลยี

ภูมิศาสตร์

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

สาระที่ไม่ได้มีการปรับปรุง
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เป็นอย่างไร
กลุ่มสาระการเรียนรู้:

กลุ่มสาระการเรียนรู้:

วิทยาศาสตร

คณิตศาสตร

•
•
•
•

•
•
•
•

ลดทอนเนื้อหา
ปรับเลื่อนเนื้อหาระหว่างชั้น
เพิ่มเนื้อหาใหม่
ม.ปลาย ยังคงแยกออกเป็นรายวิชาพื้นฐาน
กับรายวิชาเพิม่ เติม ตามหลักสูตรแกนกลาง ’51
• ย้ายสาระที่ 2 (การออกแบบและเทคโนโลยี)
และสาระที่ 3 (เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร) จากกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี มารวมกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ลดทอนเนื้อหา
ปรับเลื่อนเนื้อหาระหว่างชั้น
เพิ่มเนื้อหาใหม่
ม.ปลาย ยังคงแยกออกเป็นรายวิชาพื้นฐาน
กับรายวิชาเพิ่มเติม ตามหลักสูตรแกนกลาง ’51

กลุ่มสาระการเรียนรู้:

สังคมศึกษาฯ

• ปรับตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ’51 สาระภูมิศาสตร์
• เน้น Geo - Literacy
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โครงสร้างการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระ
ที่มีการปรับปรุง เป็นอย่างไร

มัธยมศึกษาตอนปลาย
(รายวิชาพืน
้ ฐาน)

ประถมศึกษา

• คณิตศาสตร์
• วิทยาศาสตร์
1. วิทย์ฯ ชีวภาพ
2. วิทย์ฯ กายภาพ
(เคมี)
3. วิทย์ฯ กายภาพ
(ฟิสิกส์)
4. วิทย์ฯ โลก
และอวกาศ
• การออกแบบและ
เทคโนโลยี
• วิทยาการค�ำนวณ
• ภูมิศาสตร์

มัธยมศึกษา
ตอนต้น

• คณิตศาสตร์
• วิทยาศาสตร์
• การออกแบบ
และเทคโนโลยี*
• วิทยาการ
ค�ำนวณ*
• สังคมศึกษา/
ภูมิศาสตร์

• คณิตศาสตร์
• วิทยาศาสตร์
• วิทยาการ
ค�ำนวณ
• สังคมศึกษา/
ภูมิศาสตร์

(รายวิชาเพิ่มเติม)

• คณิตศาสตร์
• วิทยาศาสตร์
1. ชีววิทยา
2. เคมี
3. ฟิสิกส์
4. โลก ดาราศาสตร์
และอวกาศ

* ชื่อสาระ/ชื่อสื่อที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนอาจเรียกแตกต่างกัน

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ใช้เมื่อใด

ปีการศึกษา
2561
ประถมศึกษา

ปีการศึกษา
2562

ปีการศึกษา
2563

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

มัธยมศึกษา
ตอนต้น

ม.1

ม.2

ม.3

ม.1

ม.2

ม.3

ม.1

ม.2

ม.3

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

ม.4

ม.5

ม.6

ม.4

ม.5

ม.6

ม.4

ม.5

ม.6
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การบริหารจัดการหลักสูตร
ของสถานศึกษาเป็นอย่างไร
การบริหารจัดการหลักสูตรยังเป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน

ตัวชี้วัด

รายวิชาพื้นฐาน

รายวิชาเพิ่มเติม

มาตรฐาน
การเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

ผลการเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ชั้นปี

ตัวชี้วัด
ชั้นปี

การจัดรายวิชา
ประถมศึกษา		

1 กลุ่มสาระ

จัด

1 รายวิชา

มัธยมศึกษาตอนต้น		

1 กลุ่มสาระ

จัด

1 รายวิชา หรือมากกว่า

มัธยมศึกษาตอนปลาย		
		

1 กลุ่มสาระ
จัด
1 รายวิชา หรือมากกว่า
เรียนภาคเรียนใด ปีใด ขึ้นอยู่กับสถานศึกษา

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เรียนอะไร
รายวิชาพื้นฐาน

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้

รายวิชาเพิ่มเติม

ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

สาระที่ 1

จ�ำนวนและพีชคณิต

สาระจ�ำนวนและพีชคณิต

สาระที่ 2

การวัดและเรขาคณิต

สาระการวัดและเรขาคณิต

สาระที่ 3

สถิติและความน่าจะเป็น

สาระสถิติและความน่าจะเป็น
สาระแคลคูลัส
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กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เรียนอะไร

รายวิชาพื้นฐาน

รายวิชาเพิ่มเติม

ตัวชี้วัดและสำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

ผลกำรเรียนรู้และสำระกำรเรียนรู้เพิ่มเติม

สำระที่ 1

วิทยำศำสตร์ชีวภำพ

สำระชีววิทยำ

สำระที่ 2

วิทยำศำสตร์กำยภำพ

สำระเคมี

สำระที่ 3

วิทยำศำสตร์โลก และอวกำศ

สำระฟิสิกส์

สำระที่ 4

เทคโนโลยี

สำระโลก ดำรำศำสตร์ และอวกำศ

สาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ เน้นอะไร

เน้นกำรรู้เรื่อง
ภูมิศำสตร์ Geo Literacy
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สำระที่ 1

ศำสนำ ศีลธรรม จริยธรรม

สำระที่ 2

หน้ำที่พลเมือง

สำระที่ 3

เศรษฐศำสตร์

สำระที่ 4

ประวัติศำสตร์

สำระที่ 5

ภูมิศำสตร์

มำตรฐำน ส 5.1
มำตรฐำน ส 5.2

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

จัดล�ำดับของเนื้อหาตาม
ความยาก - ง่ายและความซับซ้อน
เพื่อให้เหมาะสมต่อพัฒนาการ
ของผู้เรียน

เน้นการเชื่อมโยง
เนื้อหาคณิตศาสตร์
กับการแก้ปัญหา
ในชีวิตจริง
ตัดเนื้อหาบางเรื่อง
ที่อาจจะซ�้ำซ้อนกับ
เนื้อหาในวิชาอื่น
เพิ่มเติมเนื้อหาบางเรื่อง
ที่มีความจ�ำเป็นส�ำหรับ
ผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น

เลื่อนไหลบางเนื้อหาให้มี
ความเหมาะสมต่อผู้เรียน
ในแต่ละระดับชั้น
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ตัวอย่าง

เปรียบเทียบมาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระ ของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
หลักสูตรแกนกลาง ’51 กับ ฉบับปรับปรุง ’60

ประเด็น
1
การจัดกลุ่ม
สาระ
การเรียนรู้

หลักสูตรแกนกลาง ’51
1. จ�ำนวนและการด�ำเนินการ
2. การวัด
3. เรขาคณิต
4. พีชคณิต
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูลและความน่าจะเป็น
6. ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

ประเด็น
2
การก�ำหนดสาระ
การเรียนรู้
ส�ำหรับ
กลุ่มผู้เรียน

ฉบับปรับปรุง ’60*
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
1. จ�ำนวนและพีชคณิต
2. การวัดและเรขาคณิต
3. สถิติและความน่าจะเป็น
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
1. จ�ำนวนและพีชคณิต
2. การวัดและเรขาคณิต
3. สถิติและความน่าจะเป็น
4. แคลคูลัส

หลักสูตรแกนกลาง ’51

สาระการเรียนรู้
1. จ�ำนวนและการด�ำเนินการ
2. การวัด
3. เรขาคณิต
4. พีชคณิต
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
และความน่าจะเป็น
6. ทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์

กลุ่มผู้เรียน

ฉบับปรับปรุง ’60

สาระการเรียนรู้

กลุ่มผู้เรียน

1. จ�ำนวนและพีชคณิต

ป.1 - ม.6

ม.1 - ม.3, ม.4 - 6 แบ่งเป็นรายวิชาพื้นฐาน
และรายวิชาเพิ่มเติม

2. การวัดและเรขาคณิต
3. สถิติและความน่าจะเป็น

ป.1 - ม.6

สาระการเรียนรู้

กลุ่มผู้เรียน

1. จ�ำนวนและพีชคณิต
ม.4 - ม.6
2. การวัดและเรขาคณิต
(แผนการเรียน
3. สถิติและความน่าจะเป็น วิทยาศาสตร์)
4. แคลคูลัส
ม.1 - ม.3, ม.4 - ม.6 แบ่งเป็นรายวิชาพื้นฐาน
และรายวิชาเพิ่มเติม

* สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2560)
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ตัวอย่าง

ประเด็น
3
การเปลี่ยนแปลง
เนือ้ หา
• ตัดเนือ้ หา

เปรียบเทียบมาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระ ของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
หลักสูตรแกนกลาง ’51 กับ ฉบับปรับปรุง ’60

หลักสูตรแกนกลาง ’51
• ช่วงเวลาในแต่ละวัน (ป.1)
• จ�ำนวนวันและชื่อวันในสัปดาห์ (ป.1)
• การนับเพิม่ ทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 25 ทีละ 50 (ป.3)
• การนับลดทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 25 ทีละ 50 (ป.3)
• ทิศ (ป.6)
• การบอกต�ำแหน่งโดยใช้ทิศ (ป.6)
• ระบบตัวเลขฐานต่าง ๆ (ม.1)
• การวาด หรือประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติที่
ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ เมื่อก�ำหนดภาพ
สองมิติที่ได้จากการมองด้านหน้า ด้านข้าง
และด้านบน (ม.1)
• การให้เหตุผล (ม.4 - 6)
• ทฤษฎีจ�ำนวนเบื้องต้น (ม.4 - 6)
• ก�ำหนดการเชิงเส้น (ม.4 - 6)
• การส�ำรวจความคิดเห็น (ม.4 - 6)
• ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (ม.4 - 6)
• ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น (ม.4 - 6)

ฉบับปรับปรุง ’60

ไม่มี
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ตัวอย่าง

ประเด็น

เปรียบเทียบมาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระ ของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
หลักสูตรแกนกลาง ’51 กับ ฉบับปรับปรุง ’60

หลักสูตรแกนกลาง ’51

• เพิ่มเนือ้ หา

ไม่มี
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ฉบับปรับปรุง ’60
• การบอกอันดับที่ (ป.1)
• การแสดงจ�ำนวนนับไม่เกิน 20 ในรูปความสัมพันธ์
ของจ�ำนวนแบบส่วนย่อย - ส่วนรวม
(Part - Whole Relationship) (ป.1)
• การวัดและเปรียบเทียบปริมาตรและความจุ
เป็นช้อนชา ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง (ป.2)
• แบบรูปของจ�ำนวนที่เกิดจากการคูณ การหาร
ด้วยจ�ำนวนเดียวกัน (ป.3)
• การเขียนตารางทางเดียว (ป.3)
• ระนาบ (ป.4)
• การอ่านตารางสองทาง (ป.4)
• ความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม
(ป.6)
• ค�ำถามทางสถิติ (ม.1)
• แผนภาพจุด (ม.2)
• ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน (ม.5 พื้นฐาน)
• การแจกแจงความน่าจะเป็นเบือ้ งต้น (ม.6 เพิม่ เติม)

ตัวอย่าง

ประเด็น
• การเลื่อนไหล
ของเนือ้ หา

ประเด็น
• ลดความ
ซ�้ำซ้อน
ของเนือ้ หา

เปรียบเทียบมาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระ ของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
หลักสูตรแกนกลาง ’51 กับ ฉบับปรับปรุง ’60

หลักสูตรแกนกลาง ’51

ฉบับปรับปรุง ’60

• ความหมายเศษส่วน การเขียน และการอ่าน
เศษส่วน (ป.4)
• เปรียบเทียบและเรียงล�ำดับเศษส่วนที่มีตัวส่วน
เท่ากัน (ป.4)
• การบวกและการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน
(ป.4)
• ความหมายเศษส่วน การเขียน และการอ่าน
เศษส่วนแท้ เศษเกิน จ�ำนวนคละ (ป.5)
• เศษส่วนที่เท่ากับจ�ำนวนนับ เศษส่วนที่เท่ากัน
เศษส่วนอย่างต�่ำ (ป.5)
• การเปรียบเทียบและเรียงล�ำดับเศษส่วนทีต่ วั ส่วน
ตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง (ป.5)
• การบวก การลบเศษส่วนที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็น
พหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง (ป.5)
• เศษส่วนของพหุนาม (ม.2, ม.3)
• อัตราส่วนตรีโกณมิติ (ม.4 - 6)
• แผนภาพต้น - ใบ (ม.4 - 6)
• แผนภาพกล่อง (ม.4 - 6)

• ความหมายเศษส่วน การเขียน และการอ่าน
เศษส่วน (ป.3)
• เปรียบเทียบและเรียงล�ำดับเศษส่วนที่ตัวเศษ
เท่ากัน โดยทีต่ วั เศษน้อยกว่า หรือเท่ากับตัวส่วน
(ป.3)
• การบวกและการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน
(ป.3)
• ความหมายเศษส่วน การเขียน และการอ่าน
เศษส่วนแท้ เศษเกิน จ�ำนวนคละ (ป.4)
• เศษส่วนที่เท่ากัน เศษส่วนอย่างต�่ำ และเศษส่วน
ทีเ่ ท่ากับจ�ำนวนนับ (ป.4)
• การเปรียบเทียบและเรียงล�ำดับเศษส่วนทีต่ วั ส่วน
ตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง (ป.4)
• การบวก การลบเศษส่วนที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็น
พหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง (ป.4)
• เศษส่วนของพหุนาม (ม.4 เพิ่มเติม)
• อัตราส่วนตรีโกณมิติ (ม.3)
• แผนภาพต้น - ใบ (ม.2)
• แผนภาพกล่อง (ม.3)

หลักสูตรแกนกลาง ’51

ฉบับปรับปรุง ’60

• ทิศและแผนผัง (คณิต, สังคม)
• ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย (ป.6, ม.1)

• ทิศและแผนผัง (สังคม)
• ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย (ป.6)
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

สาระการเรียนรู้

• จัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ใหม่
• เปลีย่ นชื่อสาระการเรียนรู้
• แบ่งออกเป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐานกับ
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
• น�ำสาระเทคโนโลยี (จากกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ)
มารวมกับกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

เนื้อหา

• เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะในศตวรรษที่ 21
• เน้นความรู้ที่ทันสมัย สอดคล้องต่อการด�ำรงชีวิตในปัจจุบันและอนาคต

ลดความซ�้ำซ้อน
ของเนื้อหา
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โยกย้ายเนื้อหา
ข้ามระดับชั้น/
ข้ามวิชา

เพิ่มเนื้อหา
ที่ทันสมัย

ตัดเนื้อหา/
ลดทอนเนื้อหา
ที่ยาก

หลักสูตร
แกนกลาง
’51

กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี
สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มาตรฐานฯ
และตัวชี้วัด
(ฉบับปรับปรุง ’60)

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์

สาระที่ 4 เทคโนโลยี
มาตรฐาน ว 4.1
การออกแบบและเทคโนโลยี ม.1 - ม.5

ลงมือปฏิบัติโดยใช้
กระบวนการออกแบบ
(Design process)

เรียนรู้และท�ำความ
เข้าใจเทคโนโลยี

ความรู้และ
ความเข้าใจ

กระบวนการ

มาตรฐาน ว 4.2
วิทยาการค�ำนวณ ป.1 - ม.6

รวบรวมข้อมูล
ประมวลผล ประเมินผล
ข้อมูล หรือสารสนเทศ
เพือ่ แก้ปญั หาในชีวติ จริง

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารอย่าง
ปลอดภัย

ICT

Digital
Literacy

D&T

CS

ความรู้และทักษะ
พื้นฐานเฉพาะด้าน

Computing
Science

เรียนรู้และฝึกทักษะการใช้
เครื่องมือพื้นฐานเฉพาะด้าน
อย่างถูกต้องและปลอดภัย

แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและ
เป็นระบบ ใช้แนวคิดเชิงค�ำนวณ
ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ�ำวัน
15

ตัวอย่าง

ประเด็น
1
การจัดกลุ่ม
สาระ
การเรียนรู้

เปรียบเทียบมาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระ ของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
หลักสูตรแกนกลาง ’51 กับ ฉบับปรับปรุง ’60

หลักสูตรแกนกลาง ’51
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย
8 สาระ ดังนี้
1. สิง่ มีชวี ติ กับกระบวนการด�ำรงชีวติ
2. ชีวติ กับสิง่ แวดล้อม
3. สารและสมบัตขิ องสาร
4. แรงและการเคลือ่ นที่
5. พลังงาน
6. กระบวนการเปลีย่ นแปลงของโลก
7. ดาราศาสตร์และอวกาศ
8. ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประกอบด้วย 4 สาระ ดังนี้
1. การด�ำรงชีวติ และครอบครัว
2. การออกแบบและเทคโนโลยี
3. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
4. การอาชีพ

ฉบับปรับปรุง ’60*
จัดกลุม่ สาระการเรียนรูใ้ หม่ เปลีย่ นชือ่ สาระการเรียนรู้
ดังนี้
• มาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั (รายวิชาพืน้ ฐาน)
1. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
2. วิทยาศาสตร์กายภาพ
3. วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ
4. เทคโนโลยี
• ผลการเรียนรู้ (รายวิชาเพิ่มเติม)
1. สาระชีววิทยา
2. สาระเคมี
3. สาระฟิสิกส์
4. สาระโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ

* สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2560)
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ตัวอย่าง

ประเด็น
2
การก�ำหนดสาระ
การเรียนรู้
ส�ำหรับ
กลุ่มผู้เรียน

เปรียบเทียบมาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระ ของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
หลักสูตรแกนกลาง ’51 กับ ฉบับปรับปรุง ’60

หลักสูตรแกนกลาง ’51
สาระการเรียนรู้
1. สิง่ มีชวี ติ กับกระบวนการด�ำรงชีวิต
2. ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3. สารและสมบัติของสาร
4. แรงและการเคลื่อนที่
5. พลังงาน
6. กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
7. ดาราศาสตร์และอวกาศ
8. ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ฉบับปรับปรุง ’60
สาระการเรียนรู้ (รายวิชาพื้นฐาน)
1. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
2. วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี)
3. วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์)
4. วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ
5. การออกแบบและเทคโนโลยี
6. วิทยาการค�ำนวณ
สาระการเรียนรู้ (รายวิชาเพิ่มเติม)
สาระชีววิทยา
สาระเคมี
สาระฟิสิกส์
สาระโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
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ตัวอย่าง

เปรียบเทียบมาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระ ของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
หลักสูตรแกนกลาง ’51 กับ ฉบับปรับปรุง ’60

วิชาวิทยาศาสตร์
ประเด็น
3
การเปลี่ยนแปลง
เนือ้ หา
• ตัดเนือ้ หา

ฉบับปรับปรุง ’60

หลักสูตรแกนกลาง ’51
• อาหารและสารเสพติด (ม.2)
• การเคลื่อนที่แบบหมุน
(ฟิสิกส์ เพิ่มเติม ม.5)
• วิวัฒนาการของมนุษย์
(ชีววิทยา เพิ่มเติม ม.5)
• การวิเคราะห์ดีเอ็นเอและการศึกษาจีโนม
(ชีววิทยา เพิ่มเติม ม.5)

ไม่มี

วิชาวิทยาศาสตร์
ประเด็น

หลักสูตรแกนกลาง ’51

• เพิ่มเนือ้ หา

ไม่มี
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ฉบับปรับปรุง ’60
• การส�ำรวจพืชและสัตว์ในบริเวณต่าง ๆ (ป.1)
• กลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์ (ป.4)
• มวลของวัตถุที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
การเคลื่อนที่ของวัตถุ (ป.4)
• สารสังเคราะห์จากพืช
(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ พื้นฐาน ม.4)
• สารประกอบอินทรีย์
(วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) พื้นฐาน ม.5)
• ทักษะและความปลอดภัยในปฏิบัติการเคมี
(เคมี เพิ่มเติม ม.4)
• พลังงานทดแทน เทคโนโลยีด้านพลังงาน
(ฟิสิกส์ เพิ่มเติม ม.6)

ตัวอย่าง

เปรียบเทียบมาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระ ของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
หลักสูตรแกนกลาง ’51 กับ ฉบับปรับปรุง ’60

วิชาวิทยาศาสตร์
ประเด็น
• การเลื่อนไหล
ของเนือ้ หา

หลักสูตรแกนกลาง ’51

ฉบับปรับปรุง ’60

• ลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (ป.1)
• แรงโน้มถ่วงของโลก (ป.3)
• การขึ้นตกของดวงจันทร์ (ป.3)
• เสียงและทิศทางของเสียง (ป.5)
• สัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
(ป.5)
• พืชดอกและพืชไม่มีดอก (ป.5)
• วัฏจักรชีวิตของพืชดอก (ป.5)
• ปัจจัยที่จ�ำเป็นต่อการเจริญเติบโตของคน
และสัตว์ (ป.2)
• วัฏจักรชีวิตของสัตว์ (ป.5)
• สมบัติทางกายภาพของวัสดุ (ป.5)
• สมบัติของสสารทั้ง 3 สถานะ (ป.6)
• การเปลี่ยนสถานะของสาร (ป.6)
• ข้างขึ้นข้างแรม (ป.6)
• การเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งก�ำเนิดแสง (ป.4)
• แสง (ม.2)
• ของแข็ง ของเหลว แก๊ส (เคมี เพิ่มเติม ม.4)
• สภาพยืดหยุ่น (ฟิสิกส์ เพิ่มเติม ม.4)
• คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (ฟิสิกส์ เพิ่มเติม ม.5)

• ลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (ป.2)
• แรงโน้มถ่วงของโลก (ป.4)
• การขึ้นตกของดวงจันทร์ (ป.4)
• การเกิดเสียงและทิศทางของเสียง (ป.1)
• สัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ ไม่มีกระดูกสันหลัง
(ป.4)
• พืชดอกและพืชไม่มีดอก (ป.4)
• วัฏจักรชีวิตของพืชดอก (ป.2)
• ปัจจัยที่จ�ำเป็นต่อการเจริญเติบโตของคน
และสัตว์ (ป.3)
• วัฏจักรชีวิตของสัตว์ (ป.3)
• สมบัติทางกายภาพของวัสดุ (ป.4)
• สมบัติของสสารทั้ง 3 สถานะ (ป.4)
• การเปลี่ยนสถานะของสาร (ป.5)
• การปรากฏของดวงจันทร์ (ป.4)
• การเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งก�ำเนิดแสง (ป.2)
• แสง (ม.3)
• ของแข็ง ของเหลว แก๊ส (เคมี เพิ่มเติม ม.5)
• สภาพยืดหยุ่น (ฟิสิกส์ เพิ่มเติม ม.6)
• คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (ฟิสิกส์ เพิ่มเติม ม.6)

19

ตัวอย่าง

เปรียบเทียบมาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระ ของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
หลักสูตรแกนกลาง ’51 กับ ฉบับปรับปรุง ’60

วิชาวิทยาศาสตร์
ประเด็น
• ลดความ
ซ�้ำซ้อน
ของเนือ้ หา

ฉบับปรับปรุง ’60

หลักสูตรแกนกลาง ’51
• พลังงานนิวเคลียร์ (ฟิสิกส์ เพิ่มเติม ม.6,
เคมี เพิ่มเติม ม.4)
• สารชีวโมเลกุล (ชีววิทยา เพิ่มเติม ม.4,
เคมี เพิ่มเติม ม.6)
• ปิโตรเลียม (โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
เพิ่มเติม ม.4, เคมี เพิ่มเติม ม.6)

• พลังงานนิวเคลียร์ (ฟิสิกส์ เพิ่มเติม ม.6)
• สารชีวโมเลกุล (ชีววิทยา เพิ่มเติม ม.4)
• ปิโตรเลียม (โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
เพิ่มเติม ม.4)

วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี*
ประเด็น

หลักสูตรแกนกลาง ’51

ฉบับปรับปรุง ’60

• ชื่อวิชา

• การออกแบบและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

• การออกแบบและเทคโนโลยี
ย้ายมาเป็นสาระที่ 4 เทคโนโลยี ในกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์

• เป้าหมาย
การเรียนรู้

• เข้าใจเทคโนโลยีเพือ่ น�ำไปออกแบบสร้างสิง่ ของ
อย่างสร้างสรรค์
• เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ตอ่ ชีวติ
สังคม และสิง่ แวดล้อม

• เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยี เพือ่ น�ำไปใช้
ในการด�ำรงชีวติ ในสังคมทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
อย่างรวดเร็ว
• ใช้ความรูแ้ ละทักษะของวิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และวิชาอืน่ ๆ มาใช้ในการแก้ปญั หา
หรือพัฒนางานด้วยกระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม
• เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดยค�ำนึงถึง
ผลกระทบต่อชีวติ สังคม และสิง่ แวดล้อม

* ชื่อสาระ/ชื่อสื่อที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนอาจเรียกแตกต่างกัน

20

ตัวอย่าง

เปรียบเทียบมาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระ ของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
หลักสูตรแกนกลาง ’51 กับ ฉบับปรับปรุง ’60

วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี
ประเด็น

หลักสูตรแกนกลาง ’51

ฉบับปรับปรุง ’60

• จุดเน้นของ
วิชา

• ฝึกใช้อปุ กรณ์และเครือ่ งมือ เพือ่ สร้างสรรค์ชนิ้ งาน

• ฝึกทักษะการแก้ปญั หา การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงระบบ เพือ่ พัฒนา
นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีดว้ ยกระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม
• เน้นการบูรณาการความรูก้ บั ศาสตร์ตา่ ง ๆ โดยเฉพาะ
วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพือ่ ให้สอดคล้อง
กับนโยบายประเทศไทย 4.0
• เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย

• สาระหลัก

แบ่งตามกลุม่ เนือ้ หาได้ 3 กลุม่ ดังนี้
• ธรรมชาติของเทคโนโลยี
• กระบวนการเทคโนโลยี
• การเลือกใช้เทคโนโลยี

แบ่งตามกลุม่ ความรูไ้ ด้ 3 กลุม่ ดังนี้
• ความรู้ ความเข้าใจ
• กระบวนการ
• ความรูแ้ ละทักษะเฉพาะด้าน

• การก�ำหนด
ตัวชี้วัด

ตัวชีว้ ดั เน้น
• การบอก
• การอธิบาย หรืออภิปราย

ตัวชีว้ ดั เน้น
• ฝึกทักษะปฏิบตั ิ
• ฝึกทักษะการแก้ปญั หา
• ฝึกทักษะการคิด
• การประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหา
หรือพัฒนางานผ่าน Project - Based หรือ
Problem - Based

• การเชื่อมโยง
กับวิชาอื่น

ไม่ได้ระบุเกี่ยวกับการเชื่อมโยงความรู้ในวิชาอื่น

ตัวชีว้ ดั ได้ระบุเกีย่ วกับการเชือ่ มโยงความรูก้ บั วิชาอืน่

• ทักษะใน
ศตวรรษที่ 21

ตัวชี้วัดไม่ได้เชื่อมโยงกับทักษะในศตวรรษที่ 21

ตัวชีว้ ดั เน้นทักษะในศตวรรษที่ 21 เช่น การแก้ปญั หา
ความคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
เป็นต้น
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ตัวอย่าง

เปรียบเทียบมาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระ ของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
หลักสูตรแกนกลาง ’51 กับ ฉบับปรับปรุง ’60

วิชาวิทยาการค�ำนวณ*
ประเด็น

• ชื่อวิชา

หลักสูตรแกนกลาง ’51
• เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ฉบับปรับปรุง ’60
• วิทยาการค�ำนวณ
ย้ายมาเป็นสาระที่ 4 เทคโนโลยี ในกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์

• เป้าหมาย
การเรียนรู้

เน้นให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สารในการแก้ปญั หา และการสร้างชิน้ งาน
อย่างเหมาะสมและมีจริยธรรม

• เน้นให้ผเ้ ู รียนสามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปญั หาอย่างเป็น
ขั้นตอนและเป็นระบบ
• เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการค้นหาข้อมูล
หรือสารสนเทศ ประเมิน จัดการ วิเคราะห์
สังเคราะห์ ข้อมูล
• เน้นให้ผเู้ รียนน�ำสารสนเทศไปใช้ในการแก้ปญั หา
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง
• เน้นให้ผู้เรียนท�ำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์
เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรือสังคม
• เน้นให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย รูเ้ ท่าทัน มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม

• จุดเน้นของ
วิชา

• เน้นให้ผู้เรียนสามารถเลือกใช้ฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ได้อย่างเหมาะสม
• เน้นให้ผู้เรียนมีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
• เน้นให้ผเู้ รียนมีทกั ษะการแก้ปญั หาผ่านการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

• เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้
ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน และสร้างทางเลือกใน
การตัดสินใจ
• เน้นให้ผเู้ รียนน�ำสารสนเทศไปใช้ในการแก้ปญั หา
• เน้นให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงค�ำนวณ
เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง
• เน้นให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารอย่างปลอดภัย

* ชื่อสาระ/ชื่อสื่อที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนอาจเรียกแตกต่างกัน
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ตัวอย่าง

เปรียบเทียบมาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระ ของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
หลักสูตรแกนกลาง ’51 กับ ฉบับปรับปรุง ’60

วิชาวิทยาการค�ำนวณ
ประเด็น

หลักสูตรแกนกลาง ’51

ฉบับปรับปรุง ’60

• สาระหลัก

แบ่งตามกลุ่มเนื้อหาได้ 3 กลุ่ม ดังนี้
• ข้อมูลและสารสนเทศ
• ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเครือข่าย
• การแก้ปัญหา

แบ่งตามกลุ่มความรู้ได้ 3 กลุ่ม ดังนี้
• วิทยาการคอมพิวเตอร์
• เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
• การรู้ดิจิทัล

• การก�ำหนด
ตัวชี้วัด

• ตัวชี้วัดขาดการเชื่อมโยงในทุกชั้นปี เพราะได้
ก�ำหนดตามกลุ่มเนื้อหา
• ตัวชี้วัดเน้น
- การบอก
- การอธิบาย หรืออภิปราย

• ตัวชี้วัดเน้นวัดทักษะการคิด วิเคราะห์ในกลุ่ม
ความรู้ทั้ง 3 กลุ่ม โดยมีการเชื่อมโยงกันใน
ทุกชั้นปี
• ตัวชี้วัดเน้น
- ฝึกทักษะปฏิบัติ
- ฝึกทักษะการแก้ปัญหา
- การประยุกต์ใช้ความรู้
- ตัวชี้วัดก�ำหนดให้แก้ปัญหาผ่าน
Project - Based หรือ Problem - Based

• การเชื่อมโยง
กับวิชาอื่น

• ไม่ได้ระบุเกี่ยวกับการเชื่อมโยงความรู้ในวิชาอื่น

• ตัวชี้วัดได้ระบุเกี่ยวกับการเชื่อมโยงความรู้กับ
วิชาอื่น

• ทักษะใน
ศตวรรษที่ 21

• ตัวชี้วัดไม่ได้เชื่อมโยงกับทักษะในศตวรรษที่ 21

• ตัวชี้วัดเน้นทักษะในศตวรรษที่ 21 เช่น
การท�ำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ การแก้ปญั หา
ที่ก�ำหนดระดับของปัญหาตามวุฒิภาวะ เป็นต้น
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ความรู้

เป้าหมาย
การเรียนรู้
สาระ
ภูมิศาสตร์

ความ
สามารถ

กระบวนการ
ทางภูมิศาสตร์

กระบวนการ
ทักษะ

Geo Literacy

WHAT IS GEO LITERACY?

ความ
สามารถทาง
ภูมิศาสตร์

ทักษะทาง
ภูมิศาสตร์

การรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo - Literacy)
ความรู้

• ล ักษณะทาง
กายภาพของโลก
• การใช้แผนทีแ่ ละ
เครือ่ งมือทางภูมิศาสตร์
• กระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์
• การใช้ภูมิสารสนเทศ
• ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ
24

ความสามารถ
ทางภูมิศาสตร์

• ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย์
ผ่านปฏิสัมพันธ์
• การให้เหตุผลทาง
ภูมิศาสตร์ผ่านการ
เชื่อมโยงระหว่างกัน
• การตัดสินใจอย่างเป็น
ระบบตามนัย

กระบวนการ
ทางภูมิศาสตร์

ทักษะ
ทางภูมิศาสตร์

• การตั้งค�ำถามเชิง
ภูมิศาสตร์
• การรวบรวมข้อมูล
• การจัดการข้อมูล
• การวิเคราะห์ข้อมูล
• การสรุปเพื่อตอบค�ำถาม

• การสังเกต
• การแปลความข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์
• การใช้เทคนิค และ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
• การคิดเชิงพื้นที่
• การคิดแบบองค์รวม
• การใช้เทคโนโลยี
• การใช้สถิติพื้นฐาน

ตัวอย่าง

เปรียบเทียบมาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระ ของสาระภูมิศาสตร์
หลักสูตรแกนกลาง ’51 กับ ฉบับปรับปรุง ’60

ประเด็น

หลักสูตรแกนกลาง ’51

1 การจัดกลุ่ม
สาระการเรียนรู้

ไม่มี

ประเด็น

หลักสูตรแกนกลาง ’51

2
การก�ำหนดสาระ
การเรียนรูส้ ำ� หรับ
กลุ่มผู้เรียน

ไม่มี

ประเด็น

หลักสูตรแกนกลาง ’51

3
การเปลี่ยนแปลง
เนือ้ หา
• ตัดเนือ้ หา

ฉบับปรับปรุง ’60*
ไม่มี

ฉบับปรับปรุง ’60

ไม่มี

ฉบับปรับปรุง ’60

มาตรฐาน ส 5.1
• ระบุทศิ หลักและทีต่ งั้ ของสิง่ ต่าง ๆ (ป.1)
มาตรฐาน ส 5.1
• บอกความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพกับ
ลักษณะทางสังคมของชุมชน (ป.3)
มาตรฐาน ส 5.2
• ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน (ป.3)
มาตรฐาน ส 5.1
• การประเมินการเปลีย่ นแปลงธรรมชาติในโลกว่า
เป็นผลมาจากการกระท�ำของมนุษย์หรือ
ธรรมชาติ (ม.4 - 6)

ไม่มี

ไม่มี

มาตรฐาน ส 5.2
• อธิบายความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพกับ
การด�ำเนินชีวติ ของคนในชุมชน (ป.3)
• มีสว่ นร่วมในการจัดการสิง่ แวดล้อมในชุมชน (ป.3)

• เพิ่มเนือ้ หา

* ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และแนวการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้. (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.พ., 2560).
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ตัวอย่าง

เปรียบเทียบมาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระ ของสาระภูมิศาสตร์
หลักสูตรแกนกลาง ’51 กับ ฉบับปรับปรุง ’60

ประเด็น

หลักสูตรแกนกลาง ’51

• การเลื่อนไหล
ของเนือ้ หา

ไม่มี

ไม่มี

• ลดความ
ซ�้ำซ้อน
ของเนือ้ หา

มาตรฐาน ส 5.2
• ระบุแนวทางการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมในภูมภิ าคต่าง ๆ ของโลก (ม.4 - 6)
• ระบุมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา บทบาทของ
องค์การ และการประสานความร่วมมือ
ทัง้ ในประเทศและนอกประเทศเกีย่ วกับกฎหมาย
สิง่ แวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม (ม.4 - 6)

มาตรฐาน ส 5.2
• ระบุมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา กฎหมาย
และนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม บทบาทขององค์การทีเ่ กีย่ วข้อง
และการประสานความร่วมมือทัง้ ในประเทศ
และระหว่างประเทศ (ม.4 - 6)

• เปลี่ยนค�ำ
ให้ชัดเจน

มาตรฐาน ส 5.2
• สังเกตและเปรียบเทียบการเปลีย่ นแปลงของ
สภาพแวดล้อมทีอ่ ยูร่ อบตัว (ป.1)
มาตรฐาน ส 5.1
• เขียนแผนผังง่าย ๆ เพือ่ แสดงต�ำแหน่ง ทีต่ งั้ ของ
สถานทีส่ ำ� คัญในบริเวณโรงเรียนและชุมชน (ป.3)
มาตรฐาน 5.2
• อธิบายเกีย่ วกับมลพิษและการก่อให้เกิดมลพิษ
โดยมนุษย์ (ป.3)
มาตรฐาน ส 5.1
• ระบุแหล่งทรัพยากรและสิง่ ต่าง ๆ ในจังหวัดของ
ตนเองด้วยแผนที่ (ป.4)
• ใช้แผนทีอ่ ธิบายความสัมพันธ์ของสิง่ ต่าง ๆ
ทีม่ อี ยู่ในจังหวัด (ป.4)
มาตรฐาน ส 5.2
• อธิบายสภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชน
ทีส่ ง่ ผลต่อการด�ำเนินชีวติ ของคนในจังหวัด (ป.4)
• มีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมในจังหวัด
(ป.4)

มาตรฐาน ส 5.2
• สังเกตและเปรียบเทียบการเปลีย่ นแปลงของ
สิง่ แวดล้อม เพือ่ การปฏิบตั ติ นอย่างเหมาะสม
(ป.1)
มาตรฐาน ส 5.1
• วาดแผนผังเพือ่ แสดงต�ำแหน่งทีต่ งั้ ของสถานที่
ส�ำคัญในบริเวณโรงเรียนและชุมชน (ป.3)
มาตรฐาน 5.2
• อธิบายสาเหตุทที่ ำ� ให้เกิดมลพิษโดยมนุษย์ (ป.3)
มาตรฐาน ส 5.1
• ระบุแหล่งทรัพยากรและสถานทีส่ ำ� คัญในจังหวัด
ของตนด้วยแผนทีแ่ ละรูปถ่าย (ป.4)
• อธิบายลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่ง
ทรัพยากรและสถานทีส่ ำ� คัญในจังหวัด (ป.4)
มาตรฐาน ส 5.2
• วิเคราะห์สงิ่ แวดล้อมทางกายภาพทีส่ ง่ ผลต่อการ
ด�ำเนินชีวติ ของคนในจังหวัด (ป.4)
• น�ำเสนอแนวทางการจัดการสิง่ แวดล้อมในจังหวัด
(ป.4)
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ตัวอย่าง
ประเด็น

เปรียบเทียบมาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระ ของสาระภูมิศาสตร์
หลักสูตรแกนกลาง ’51 กับ ฉบับปรับปรุง ’60

หลักสูตรแกนกลาง ’51

ฉบับปรับปรุง ’60

มาตรฐาน ส 5.1
• ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (แผนที่ ภาพถ่าย
ชนิดต่าง ๆ) ระบุลักษณะส�ำคัญทางกายภาพ
และสังคมของประเทศ (ป.6)
มาตรฐาน ส 5.2
• จัดท�ำแผนการใช้ทรัพยากรในชุมชน (ป.6)
มาตรฐาน ส 5.1
• วิเคราะห์เชือ่ มโยงสาเหตุและแนวทางป้องกันภัย
ธรรมชาติและการระวังภัยทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศไทย
และทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย (ม.1)
มาตรฐาน ส 5.2
• วิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทาง
ธรรมชาติของทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และ
โอเชียเนีย (ม.1)
มาตรฐาน ส 5.1
• วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพ
และสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
(ม.3)
มาตรฐาน ส 5.2
• ส�ำรวจ อภิปรายประเด็นปัญหาเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
ทีเ่ กิดขึน้ ในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ (ม.3)
มาตรฐาน ส 5.1
• ใช้เครือ่ งมือทางภูมศิ าสตร์ในการรวบรวม
วิเคราะห์ และน�ำเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ (ม.4 - 6)
มาตรฐาน ส 5.2
• อธิบายการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการ
สร้างสรรค์วัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่น ทั้งในประเทศไทยและโลก (ม.4 - 6)

มาตรฐาน ส 5.1
• สืบค้นและอธิบายข้อมูลลักษณะทางกายภาพ
ของประเทศไทยด้วยแผนที่ รูปถ่ายทางอากาศ
และภาพจากดาวเทียม (ป.6)
มาตรฐาน ส 5.2
• น�ำเสนอตัวอย่างทีส่ ะท้อนให้เห็นผลจากการรักษา
และท�ำลายทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม และเสนอ
แนวทางในการจัดการอย่างยัง่ ยืนใประเทศไทย
(ป.6)
มาตรฐาน ส 5.1
• วเิ คราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบตั แิ ละผลกระทบใน
ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย (ม.1)
มาตรฐาน ส 5.2
• สืบค้น อภิปรายประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ที่
เกิดขึ้นในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย
และโอเชียเนีย (ม.1)
มาตรฐาน ส 5.1
• วเิ คราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบตั แิ ละผลกระทบใน
ทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ (ม.3)
มาตรฐาน ส 5.2
• วิเคราะห์แนวทางการจัดการภัยพิบตั แิ ละการจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือ
และทวีปอเมริกาใต้อย่างยั่งยืน (ม.3)
มาตรฐาน ส 5.1
• ใช้แผนทีแ่ ละเครือ่ งมือทางภูมศิ าสตร์ในการค้นหา
วิเคราะห์ และสรุปข้อมูล ตามกระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์และน�ำภูมิสารสนเทศมาใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจ�ำวัน (ม.4 - 6)
มาตรฐาน ส 5.2
• วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพกับกิจกรรมของมนุษย์ในการสร้างสรรค์
วิถกี ารด�ำเนินชีวติ ของท้องถิน่ ทัง้ ในประเทศไทย
และภูมภิ าคต่าง ๆ ของโลก และเห็นความส�ำคัญ
ของสิง่ แวดล้อมทีม่ ผี ลต่อการด�ำรงชีวติ ของมนุษย์
(ม.4 - 6)
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อจท. เตรียมสื่อส�ำหรับมาตรฐานฯ และตัวชี้วัด

พร้อม

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทุกชั้น ทุกวิชาไว้
• มีเนื้อหาครบถ้วน ครอบคลุม ชัดเจน
• ตรงตามมาตรฐานหลักสูตร
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
• น�ำเสนอเนื้อหาโดยใช้ Infographic

• ให้แนวทางในการจัดการเรียน
• ใช้เป็นหลักฐานในการประเมิน

แผน
การสอน
• ต่อยอดเนือ้ หาในบทเรียน
• มุง่ ยกระดับ
ผลการเรียนรู้
• อ่านสนุก เข้าใจง่าย

หนังสือเรียน

Learning
Ecosystem

สื่อเสริม
ต่าง ๆ

Power
Point

แบบฝึกหัด
• สร้างกิจกรรมเหมาะกับธรรมชาติวิชา
• เน้นให้เกิดการพัฒนาทักษะต่าง ๆ
• น�ำไปต่อยอดในชีวิตประจ�ำวัน

• เป็นเครื่องมือประกอบ
การสอน
• สรุปรวบยอดองค์ความรู้
• ชัดเจน ครอบคลุม
เข้าใจง่าย

ก้าวทัน
การพัฒนา
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คู่มือครู

• เตรียมการสอน
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