
การชี้แจงและท าความเข้าใจ
การปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑



การเปลี่ยนแปลงด้านการจัดสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์



จ านวนและ
การด าเนินการ

การวัด

การวิเคราะห์
ข้อมูล

และความน่าจะเป็น 

เรขาคณิต

พีชคณิต
ทักษะและ

กระบวนการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑



กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑

สาระที่ ๓
สถิติและ

ความน่าจะเป็น

สถิติและ
ความน่าจะเป็น

การวัดและ
เรขาคณิต

จ านวนและ
พีชคณิต

แคลคูลัส

สาระที่ ๑
จ านวน

และพีชคณิต
ทักษะและ

กระบวนการ

สาระที่ ๒
การวัดและ
เรขาคณิต

สาระพื้นฐาน

สาระเพิ่มเติม



การเปลี่ยนแปลงด้านเนื้อหา

• เนื้อหาที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น 
• การจัดล าดับเนื้อหาในหลักสูตรตามความยากง่ายและความซับซ้อนของเนื้อหา 
• ความสอดคล้องกับพัฒนาการในการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับชั้นต่าง ๆ
• การประเมินผลนานาชาติ

ในการเปลี่ยนแปลงด้านเนื้อหา สสวท. ได้ค านึงถึง

จึงได้มีการเพิ่มเนื้อหาบางเรื่องที่มีความจ าเป็น  เลื่อนไหลบางเนื้อหาใหมี้
ความเหมาะสม  ตัดเนื้อหาบางเรื่องท่ีมีความซ้ าซ้อนกับเนื้อหาวิชาอื่น และ
เน้นให้มีความเชื่อมโยงเนื้อหาคณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหาในชีวิตจริง



การเปลี่ยนแปลงด้านเนื้อหา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ระดับประถมศึกษา



จ านวนและพีชคณิต
 การนับเพิ่มทีละ ๓ ทีละ ๔ ทีละ ๒๕ ทีละ ๕๐ (ป.๓)

 การนับลดลงทีละ ๓ ทีละ ๔ ทีละ ๒๕ ทีละ ๕๐ (ป.๓)

 สมการเชิงเส้นที่มีตัวไม่ทราบค่าหนึ่งตัว (ป.๖)

 การแก้สมการโดยใช้สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ 
หรือการหาร (ป.๖)

 การแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ (ป.๖)

เนื้อหาที่ตัดออก



การวัดและเรขาคณิต
 ช่วงเวลาในแต่ละวัน (กลางวัน กลางคืน เช้า สาย เที่ยง บ่าย เย็น) (ป.๑)
 จ านวนวันและชื่อวันในสัปดาห์ (ป.๑)
 ทิศ (ป.๖)
 การบอกต าแหน่งโดยใช้ทิศ (ป.๖)
 การอ่านแผนผัง (ป.๖)
 การเขียนแผนผังแสดงสิ่งต่าง ๆ (ป.๖)
 การเขียนแผนผังแสดงเส้นทางการเดินทาง (ป.๖)
 การเขียนแผนผังโดยสังเขป (ป.๖)
 การคาดคะเนพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม (ป.๖)

เนื้อหาที่ตัดออก



สถิติและความน่าจะเป็น
 การเขียนกราฟเส้น (ป.๖)

 การคาดคะเนเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ต่าง ๆ (ป.๕ – ป.๖)

เนื้อหาที่ตัดออก



จ านวนและพีชคณิต
 การบอกอันดับท่ี (ป.๑)
 การแสดงจ านวนนับไม่เกิน ๒๐ ในรูปความสัมพันธ์ของจ านวนแบบส่วนย่อย–ส่วนรวม 

(Part–Whole Relationship) (ป.๑)
 แบบรูปของจ านวนที่เกิดจากการคูณ การหารด้วยจ านวนเดียวกัน (ป.๓)
 การประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ การหารจ านวนนับและศูนย์ (ป.๔)
 การประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม (ป.๕)
 อัตราส่วน อัตราส่วนท่ีเท่ากัน (ป.๖)
 การแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วน (ป.๖)

เนื้อหาที่เพิ่มเข้า



การวัดและเรขาคณิต
 การวัดปริมาตรและความจุเป็นช้อนชา ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง (ป.๒)

 การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุเป็นช้อนชา ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง (ป.๒)

 ระนาบ (ป.๔)

 ความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม (ป.๖)

เนื้อหาที่เพิ่มเข้า



สถิติและความน่าจะเป็น
 การเขียนตารางทางเดียว (ป.๓)

 การอ่านตารางสองทาง (ป.๔)

เนื้อหาที่เพิ่มเข้า



หลักสูตร ๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุง
เริ่มสอนที่ ป.๔ เริ่มสอนที่ ป.๓
ความหมายเศษส่วน การเขียนและการอ่าน
เศษส่วน

ความหมายเศษส่วน การเขียนและการอ่าน
เศษส่วน

เปรียบเทียบและเรียงล าดับเศษส่วนที่มีตัวส่วน
เท่ากัน

เปรียบเทียบและเรียงล าดับเศษส่วนที่ตัวเศษ
เท่ากันโดยที่ตัวเศษน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวส่วน

การบวกและการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน การบวกและการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน

การเลื่อนไหลของเนื้อหา



หลักสูตร ๒๕๕๑ (ป.๕) ฉบับปรับปรุง (ป.๔)
ความหมายเศษสว่น การเขียนและการอา่น
เศษสว่นแท้ เศษเกิน จ านวนคละ

ความหมายเศษสว่น การเขียนและการอา่น
เศษสว่นแท้ เศษเกิน จ านวนคละ

เศษสว่นท่ีเทา่กบัจ านวนนบั เศษสว่นท่ีเท่ากนั
เศษสว่นอยา่งต ่า

เศษสว่นท่ีเทา่กนั เศษสว่นอยา่งต ่า 
และเศษสว่นท่ีเทา่กบัจ านวนนบั

การเปรียบเทียบและเรียงล าดบัเศษสว่น
ท่ีตวัสว่นตวัหนึง่เป็นพหคุณูของตวัสว่นอีก
ตวัหนึง่

การเปรียบเทียบและเรียงล าดบัเศษสว่น
ท่ีตวัสว่นตวัหนึง่เป็นพหคุณูของตวัสว่นอีก
ตวัหนึง่

การบวก การลบเศษสว่นท่ีตวัสว่นตวัหนึง่เป็นพหคุณู
ของตวัสว่นอีกตวัหนึง่ การคณูเศษสว่น และการหาร
เศษสว่น การบวก ลบ คณูระคนของเศษสว่น

การบวก การลบเศษสว่นท่ีตวัสว่นตวัหนึง่เป็นพหคุณู
ของตวัสว่นอีกตวัหนึง่

การเลื่อนไหลของเนื้อหา



 หลักสูตรหลายประเทศเริ่มจัดการเรียนการสอนเศษส่วนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา
ตอนต้น 

* เริ่มที่เศษส่วนที่พบเจอในชีวิตประจ ำวัน เช่น 
1
2

1
4

USA UK Singapore Japan
New 

Zealand
China/Hong Kong

Grade 3 Year 1*
(อนุบาล 3)

Primary 2 Grade 2* Year 2* Key Stage 1 (P.1 – P.3)

ที่มาของการพิจารณาการเลื่อนไหลของเนื้อหา



 เนื้อหาเศษส่วนที่เป็นกรอบในการประเมินผลนานาชาติที่ TIMSS ใช้สอบนักเรียน
ชั้น ป.๔ บางส่วนจะเป็นเนื้อหาเศษส่วนในชั้น ป.๕ ตามหลักสูตร ๒๕๕๑

ที่มาของการพิจารณาการเลื่อนไหลของเนื้อหา



เน้นให้ผู้เรียนได้แสดงพฤติกรรมที่สูงกว่าระดับความจ า แต่เป็นระดับของความ
เข้าใจหรือการประยุกต์ใช้ เช่น เรื่องการอ่านแผนภูมิรูปภาพ

หลักสูตร ๒๕๕๑ หลักสูตรฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐
อ่านข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพ และ
แผนภูมิแท่งอย่างง่าย 

ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหา
ค าตอบของโจทย์ปัญหา 

การเปลี่ยนแปลงด้านตัวชี้วัด



การวิเคราะห์ตัวชี้วัด
ระดับประถมศึกษา 



กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์

ค ๑.๑ ป.๑/๑  บอกจ านวน
ของสิ่งต่าง ๆ แสดงสิ่งต่าง ๆ 
ตามจ านวนที่ก าหนด อ่านและ
เขียนตัวเลขฮินดูอารบิก 
ตัวเลขไทยแสดงจ านวนนับไม่
เกิน ๑๐๐ และ ๐

ตัวชี้วัด

จ านวนนับ ๑ ถึง ๑๐๐ และ ๐
- การนับทีละ ๑ ทีละ ๑๐

- การอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดู-

อารบิก ตัวเลขไทยแสดงจ านวน

- การแสดงจ านวนนับไม่เกิน ๒๐

ในรูปความสัมพันธ์ของจ านวนแบบ    

ส่วนย่อย - ส่วนรวม

- หลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลักและ

การเขียนตัวเลขแสดงจ านวนในรูป

กระจาย

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง บอกและแสดงสิ่งต่าง ๆ ตามจ านวนที่

ก าหนด
อ่านและเขียนตัวเลขแสดงจ านวน

การคลี่ตัวชี้วัด

จ านวนนับ ๑ ถึง ๑๐ และ ๐

จ านวนนับ ๑๑ ถึง ๒๐

จ านวนนับ ๒๑ ถึง ๑๐๐

จุดประสงค์การเรยีนรู้

ตัวอย่างการวิเคราะห์ตัวชี้วัด



๑. บอกจ านวนสิ่งต่าง ๆ และแสดงสิ่งต่าง ๆ ตามจ านวนที่ก าหนด  ๑ ถึง ๑๐ และ ๐
๒. อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย แสดงจ านวนนับ  ๑ ถึง ๑๐ และ ๐จ านวนนับ ๑ ถึง ๑๐ และ ๐

จ านวนนับ ๑๑ ถึง ๒๐

จ านวนนับ ๒๑ ถึง ๑๐๐

จุดประสงค์การเรยีนรู้

๑. บอกจ านวนสิ่งต่าง ๆ และแสดงสิ่งต่าง ๆ ตามจ านวนที่ก าหนด  ๑๑ ถึง ๒๐
๒. อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย แสดงจ านวนนับ  ๑๑ ถึง ๒๐

๑. บอกจ านวนสิ่งต่าง ๆ และแสดงสิ่งต่าง ๆ ตามจ านวนที่ก าหนด  ๒๑ ถึง ๑๐๐
๒. อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย แสดงจ านวนนับ  ๒๑ ถึง ๑๐๐

ตัวอย่างการวิเคราะห์ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์



วิชา คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง
จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา

(ชม.)

ค ๑.๑ ป.๑/๑ 
บอกจ านวนของ
สิ่งต่าง ๆ แสดง 
สิ่งต่าง ๆ ตาม
จ านวนที่ก าหนด 
อ่านและเขียน
ตัวเลขฮินดู-
อารบิก ตัวเลข
ไทยแสดงจ านวน
นับไม่เกิน ๑๐๐
และ ๐

๑. จ านวนนับ ๑ ถึง 
๑๐ และ ๐
- การนับทีละ ๑
- การอ่านและการเขียน
ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลข
ไทยแสดงจ านวน
- การแสดงจ านวนนับ    
ไม่เกิน ๒๐ ในรูป
ความสัมพันธ์ของจ านวน
แบบส่วนย่อย-ส่วนรวม

๑. บอกจ านวนสิ่งต่าง ๆ และแสดงสิ่ง
ต่าง ๆ ตามจ านวนที่ก าหนด  ๑ ถึง 
๑๐ และ ๐
๒. อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก 
ตัวเลขไทย แสดงจ านวนนับ  ๑ ถึง 
๑๐ และ ๐

- กำรสอนกำรบอกจ ำนวนของสิ่งต่ำง ๆ และกำรเขียนตัวเลข
แสดงจ ำนวนไม่เกิน ๑๐๐ ควรเริ่มด้วยจ ำนวนไม่เกิน ๑๐ ก่อน 
ครูจัดสิ่งต่ำงๆ ให้นักเรียนนับโดยเริ่มนับจำก ๑ และเพิ่มขึ้นที
ละ ๑ แล้วบอกจ ำนวน ครูแนะน ำกำรเขียนตัวเลขฮินดูอำรบิก
เพื่อแสดงจ ำนวน เมื่อนักเรียนคุ้นเคยกับตัวเลขฮินดูอำรบิก 
1 – 10 แล้ว ครูแนะน ำกำรเขียนตัวเลขไทย ๑ – ๑๐ จำกนั้น
ให้นักเรียนจัดสิ่งต่ำงๆ แสดงจ ำนวนตำมที่ก ำหนด 
- กำรสอนจ ำนวนศูนย์ เพื่อให้นักเรียนเข้ำใจควำมหมำยของ
ศูนย์ซึ่งแทนกำรไม่มีอยูห่รือหมดไป ครูอำจใช้กำรเล่ำเรื่องและ
ให้นักเรียนใช้ตัวนับแสดงจ ำนวน เช่น เอกเลี้ยงปลำไว้ ๓ ตัว ให้
เคนไป ๑ ตัว ให้เต้ไป ๑ ตัว และให้ต๋องไปอีก ๑ เอกเหลือปลำ
กี่ตัว ซึ่งนักเรียนอำจบอกว่ำ เอกไม่มีปลำเหลอือยู่เลย ครู
แนะน ำว่ำกำรไม่มีปลำเหลืออยู่เลย กล่ำวได้ว่ำมีปลำศูนย์ตัว  
ครูเขียนสัญลกัษณ์  แสดงจ ำนวนศูนย์ จำกนั้นให้นักเรียนบอก
จ ำนวนจำกภำพ เช่น จ ำนวนไข่ในถำดที่ไม่มีไข่อยู่เลย 

๑๐

ตัวอย่างการวิเคราะห์ตัวชี้วัด
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ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง
จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา

(ชม.)

ค ๑.๑ ป.๑/๑ 
บอกจ านวนของ
สิ่งต่าง ๆ แสดง 
สิ่งต่าง ๆ ตาม
จ านวนที่ก าหนด 
อ่านและเขียน
ตัวเลขฮินดู-
อารบิก ตัวเลข
ไทยแสดงจ านวน
นับไม่เกิน ๑๐๐
และ ๐

๒. จ านวนนับ ๑๑ ถึง 
๒๐
- การนับทีละ ๑
- การอ่านและการเขียน
ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลข
ไทยแสดงจ านวน
- การแสดงจ านวนนับ    
ไม่เกิน ๒๐ ในรูป
ความสัมพันธ์ของจ านวน
แบบส่วนย่อย-ส่วนรวม

๑. บอกจ านวนสิ่งต่าง ๆ และแสดงสิ่ง
ต่าง ๆ ตามจ านวนที่ก าหนด  ๑๑ ถึง 
๒๐
๒. อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก 
ตัวเลขไทย แสดงจ านวนนับ  ๑๑ ถึง 
๒๐

(ครูออกแบบตำมควำมเหมำะสม) ๘

วิชา คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ตัวอย่างการวิเคราะห์ตัวชี้วัด



ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง
จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา

(ชม.)

ค ๑.๑ ป.๑/๑ 
บอกจ านวนของ
สิ่งต่าง ๆ แสดง 
สิ่งต่าง ๆ ตาม
จ านวนที่ก าหนด 
อ่านและเขียน
ตัวเลขฮินดู-
อารบิก ตัวเลข
ไทยแสดงจ านวน
นับไม่เกิน ๑๐๐
และ ๐

๓. จ านวนนับ ๒๑ ถึง 
๑๐๐
- การนับทีละ ๑ และทีละ 
๑๐
- การอ่านและการเขียน
ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลข
ไทยแสดงจ านวน
- การแสดงจ านวนนับ    
ไม่เกิน ๒๐ ในรูป
ความสัมพันธ์ของจ านวน
แบบส่วนย่อย-ส่วนรวม
- หลัก ค่าของเลขโดดใน
แต่ละหลักและการเขียน
ตัวเลขแสดงจ านวนในรูป
กระจาย

๑. บอกจ านวนสิ่งต่าง ๆ และแสดงสิ่งต่าง ๆ 
ตามจ านวนที่ก าหนด  ๒๑ ถึง ๑๐๐
๒. อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย 
แสดงจ านวนนับ  ๒๑ ถึง ๑๐๐

(ครูออกแบบตำมควำมเหมำะสม) ๑๒

วิชา คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ตัวอย่างการวิเคราะห์ตัวชี้วัด



การเปลี่ยนแปลงด้านเนื้อหา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น



 มีเนื้อหาบางส่วนที่ไม่ปรากฏในหลักสูตร ๒๕๕๑ มีความจ าเป็นส าหรับ
ผู้เรียนทั่วไปที่ต้องรู้  เช่น  พหุนาม การแยกตัวประกอบพหุนาม 

 มีนักเรียนบางส่วนที่ไม่ได้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม ท าให้มีความรู้ไม่เพียงพอ
ในการศึกษาต่อ

 จัดเรียงเนื้อหาและความยากง่ายในแต่ละชั้นปีให้มีความเหมาะสม

การเปลี่ยนแปลงด้านเนื้อหา



คัดเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมและจ าเป็นส าหรับผู้เรียน โดยลดทอนหรือตัดเนื้อหา
ที่ยาก หรือเกินความจ าเป็นในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 ลดทอนเนื้อหา เช่น พหุนาม  ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ  

แผนภูมิรูปวงกลม  อัตราส่วน

 ตัดเนื้อหา เช่น การประมาณค่า ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย  การวัด  

เศษส่วนพหุนาม  การแปรผัน

การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในภาพรวม



 ลดทอนหรือตัดเนื้อหาที่ไม่สอดคล้องกับแนวทางการแก้ปัญหาในยุคปัจจุบัน

การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในภาพรวม

 การน าเสนอข้อมูลในเรื่องสถิติ



มีการปรับหรือเพิ่มเนื้อหาท่ีมีความทันสมัย สอดคล้องต่อการด ารงชีวิต
ในปัจจุบันและอนาคตมากขึ้น

 การสร้างรูปเรขาคณิตพื้นฐานโดยใช้เทคโนโลยี

 การน าเสนอข้อมูลด้วยเทคโนโลยี

 การวิเคราะห์ข้อมูลในชีวิตจริงที่อยู่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
แผนภาพจุด  แผนภาพต้น–ใบ  แผนภาพกล่อง

การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในภาพรวม



สาระการเรียนรู้ที่ปรับปรุงใหม่
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น



จ านวนและพีชคณิต การวัดและเรขาคณิต สถิติและความน่าจะเป็น
๑. จ านวนตรรกยะ ๑. การสร้างทางเรขาคณิต ๑. สถิติ

๒. อัตราส่วน ๒. มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต

๓. สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

๔. สมการเชิงเส้นสองตัวแปร

สาระการเรียนรู้แกนกลาง ม.๑



จ านวนและพีชคณิต การวัดและเรขาคณิต สถิติและความน่าจะเป็น
๑. จ านวนตรรกยะ ๑. พื้นที่ผิว ๑. สถิติ

๒. จ านวนจริง ๒. ปริมาตร

๓. พหุนาม ๓. การสร้างทางเรขาคณิต

๔. การแยกตัวประกอบของพหุนาม ๔. เส้นขนาน

๕. การแปลงทางเรขาคณิต

๖. ความเท่ากันทุกประการ

๗. ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

สาระการเรียนรู้แกนกลาง ม.๒



จ านวนและพีชคณิต การวัดและเรขาคณิต สถิติและความน่าจะเป็น
๑. การแยกตัวประกอบของ

พหุนาม
๑. พื้นที่ผิว ๑. สถิติ

๒. ฟังก์ชันก าลังสอง ๒. ปริมาตร ๒. ความน่าจะเป็น

๓. อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ๓. ความคล้าย

๔. สมการก าลังสองตัวแปรเดียว ๔. อัตราส่วนตรีโกณมิติ

๕. ระบบสมการ ๕. วงกลม

สาระการเรียนรู้แกนกลาง ม.๓



หลักสูตร ๒๕๕๑ หลักสูตรฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐
ระบุหรือยกตัวอย่าง และเปรียบเทียบจ านวนเต็มบวก จ านวนเต็มลบ ศูนย์ 
เศษส่วน และทศนิยม

เข้าใจจ านวนตรรกยะและ
ความสัมพันธ์ของจ านวนตรรกยะ
และใช้สมบัติของจ านวนตรรกยะ
ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง

บวก ลบ คูณ หารจ านวนเตม็ และน าไปใช้แกป้ัญหา  ตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผลของค าตอบ  อธิบายผลที่เกดิขึ้ยจากการบวก การลบ 
การคูณ การหาร และบอกความสัมพันธ์ของการบวกกบัการลบ  การคูณ
กับการหารของจ านวนเต็ม

บวก ลบ คูณ หารเศษส่วนและทศนิยม และน าไปใช้แก้ปญัหา  ตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผลของค าตอบ  อธิบายผลที่เกดิขึ้ยจากการบวก การลบ 
การคูณ การหาร และบอกความสัมพันธ์ของการบวกกบัการลบ  การคูณ
กับการหารของเศษส่วนและทศนิยม

น าความรู้และสมบัตเิกีย่วกับจ านวนเต็มไปใช้ในการแก้ปญัหา

การเปลี่ยนแปลงด้านตัวชี้วัด



การวิเคราะห์ตัวชี้วัด
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น



วิชา คณิตศาสตร์

เข้าใจและใช้ความรู้ทาง
เรขาคณิตในการวิเคราะห์หา

ความสัมพันธ์ระหว่างรูป
เรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

ตัวชี้วัด
มิตสิัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต
 หน้าตัดของรูปเรขาคณิต

สามมิติ
 ภาพที่ได้จากการมองด้านหน้า  

ด้านข้าง  ด้านบนของ
รูปเรขาคณิตสามมิติท่ี
ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง

วิเคราะหพ์ฤติกรรมที่อยู่ในระดับ “ความ
เข้าใจ” และ “การน าไปใช้” ตามแนวคิด
ของบลูมและคณะ (2001)

การคลี่ตัวชี้วัด

• อธิบายลักษณะของหน้าตัดที่ได้จากการตัด
รูปเรขาคณิตด้วยระนาบในทิศทางที่ก าหนดให้

• ระบุภาพที่ได้จากการมองด้านหน้า  ด้านข้าง 
และด้านบน ของรูปเรขาคณิตสามมิติ

• เขียนภาพที่ได้จากการมองด้านหน้า  ด้านข้าง 
และด้านบน ของรูปเรขาคณิตสามมิติที่
ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์

จุดประสงค์การเรยีนรู้

ตัวอย่างการวิเคราะห์ตัวชี้วัด



ตัวอย่างพฤติกรรมที่แสดงถึง
ความเข้าใจ

ตีความ

ยกตัวอย่างจ าแนก

สรุปความ

อนุมาน

เปรียบเทียบ

อธิบาย
• ลงมือท า : น ากระบวนการไปใช้ท างาน

ที่คุ้นเคย

• ประยุกต์ : น ากระบวนการไปใช้ท างาน
ทีไ่ม่คุ้นเคย

ตัวอย่างพฤติกรรมที่แสดงถึง
การน าไปใช้

การวิเคราะห์พฤติกรรม

วิเคราะห์พฤติกรรมที่อยู่ในระดับ “ความเข้าใจ” และ “การน าไปใช้”  ตามแนวคิด
ของบลูมและคณะ (2001)



ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง
จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน

ชั่วโมง

ค ๒.๒ ม.๑/๒
เข้าใจและ
ใช้ความรู้

ทางเรขาคณิตใน
การวิเคราะห์

หาความสัมพันธ์
ระหว่าง

รูปเรขาคณิต
สองมิตแิละ

สามมิติ

มิติสัมพันธ์ของรูป
เรขาคณิต
∙ หน้าตัดของรูป

เรขาคณิตสามมิติ

∙ อธิบายลักษณะของหน้าตัดที่ได้จาก
การตัดรูปเรขาคณิตด้วยระนาบใน
ทิศทางที่ก าหนดให้

ครูควรจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ และหา
ข้อค้นพบด้วยตนเอง โดยอาจใช้กิจกรรมเด็กปั๊ม และ
หัวผักของฉัน ในหนังสือเรียน เพื่อเชื่อมโยงสิ่งที่เป็น
รูปธรรมไปสู่รูปเรขาคณิตที่เป็นนามธรรม  

๓

∙ ภาพที่ได้จาก
การมองด้านหน้า  
ด้านข้าง  ด้านบน
ของรูปเรขาคณิต
สามมิติที่ประกอบ
ขึ้นจากลูกบาศก์

∙ ระบุภาพที่ได้จากการมองด้านหน้า  
ด้านข้าง และด้านบน ของรูป
เรขาคณิตสามมิติ

∙ เขียนภาพที่ได้จากการมองด้านหน้า  
ด้านข้าง และด้านบน ของรูป
เรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจาก
ลูกบาศก์

ครูแนะน าการมองด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบน  
จากนั้น ครูควรจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกมองวัตถุ
สามมิติจริงในทิศทางต่าง ๆ แล้วจึงฝึกเขียนภาพที่ได้
จากการมองรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจาก
ลูกบาศก์ รวมทั้ง ระบุจ านวนลูกบาศก์

๓

รวม ๖

วิชา คณิตศาสตร์ ชื่อบท/หน่วยการเรียนรู้ รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
ตัวอย่างการวิเคราะห์ตัวชี้วัด



การชี้แจงและท าความเข้าใจ
การปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑



การเปลี่ยนแปลงด้านการจัดสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์



มาตรฐาน ว ๔.๑  
การออกแบบและเทคโนโลยี 

(ม. ๑ - ๖)

มาตรฐาน ว ๔.๒  
วิทยาการค านวณ

(ป.๑ – ม.๖)

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์

สาระที่ ๓
วิทยาศาสตร์

โลกและอวกาศ

สาระที่ ๒
วิทยาศาสตร์

กายภาพ
สาระที่ ๑

วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ

ชีววิทยา

เคมี

ฟิสิกส์

โลก ดาราศาสตร์
และอวกาศ

สาระที่ ๔
เทคโนโลยี

ทักษะกระบวนการ

สาระพ้ืนฐาน

สาระเพ่ิมเติม



ภาพรวมของเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา



วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
- พืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณ

ต่าง ๆ
- สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 

เพื่อการอยู่อาศัยของพืชและ    
สัตว์

- ลักษณะและหน้าทีข่อง
ส่วนต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ 
สัตว์ และพืช

- ความส าคัญของส่วนต่าง ๆ 
ของร่างกายตนเอง

วิทยาศาสตร์กายภาพ
- สมบัติของวัสดุทีใ่ช้ท าวัตถุ
- ชนิดของวัสดุ และการจัด

กลุ่มวัสดุตามสมบัตทิี่
สังเกตได้

- การเกิดเสียง และทิศทาง 
การเคลื่อนทีข่องเสียง

วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
- ดาวที่ปรากฏใหเ้ห็นบนท้องฟ้า

ในเวลากลางวันและกลางคืน
- สาเหตุท่ีมองไม่เห็นดาว

ส่วนใหญ่ในเวลากลางวัน
- ลักษณะภายนอกของหิน

ภาพรวมของเนื้อหา ป.๑



วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
- แสงและน้ ำ เป็นปัจจัยที่พืช

ต้องกำรในกำรเจริญเติบโต
- วัฏจักรชีวิตของพืชดอก
- ลักษณะของสิ่งมีชีวิต และ   

สิ่งไม่มีชีวิต

วิทยาศาสตร์กายภาพ
- สมบัติกำรดูดซับน้ ำของวัสดุ 

และกำรน ำไปใช้ประโยชน์
- สมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่เกิด

จำกกำรน ำวัสดุมำผสมกัน
- กำรน ำวัสดุมำท ำเป็นวัตถุใน

กำรใช้งำนตำมวัตถุประสงค์
- ประโยชน์ของกำรน ำวัสดุทีใ่ช้  

แล้วกลับมำใช้ใหม่
- กำรเคลื่อนที่ของแสงจำก

แหล่งก ำเนิด และกำรมองเห็นวัตถุ

วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
- ส่วนประกอบของดิน และ

กำรจ ำแนกดิน
- กำรใช้ประโยชน์จำกดิน

ภาพรวมของเนื้อหา ป.๒



วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
- ปัจจัยในการเจริญเตบิโต 

และด ารงชีวิตของมนุษย์
และสัตว์

- ประโยชนข์องอาหาร น้ า 
และอากาศต่อชีวิต
มนุษยแ์ละสัตว์

- วัฏจักรชีวิตของสตัว์
บางชนิด

วิทยาศาสตร์กายภาพ
- วัตถุท ามาจากชิ้นสว่นย่อยๆ ที่สามารถแยกออก

จากกันและประกอบขึ้นใหมไ่ด้
- การเปลี่ยนแปลงของวัสด ุเมื่อท าให้ร้อนหรือเย็น
- ผลของแรงต่อการเปลีย่นแปลงการเคลื่อนทีข่องวัตถุ
- แรงสัมผัสและแรงไม่สัมผสัที่มตี่อการเคลือ่นที่

ของวัตถุ
- แม่เหล็กและสมบัตขิองแมเ่หล็ก
- พลังงานสามารถเปลีย่นแปลงจากพลงังานหนึ่ง

เป็นอีกพลังงานหน่ึงได้
- การท างานของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า และแหล่ง

พลังงานที่ใช้ผลติไฟฟ้า
- ประโยชน์ อันตราย และการรู้จกัใช้ไฟฟ้า

วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
- แบบรูปเส้นทางการขึ้นและตก

ของดวงอาทิตย์
- ปรากฏการณ์การขึ้นและตกของ

ดวงอาทิตย์ การเกิดกลางวัน
กลางคืน และการก าหนดทิศ

- ส่วนประกอบของอากาศ 
ความส าคัญของอากาศ และ
ผลกระทบของมลพิษทางอากาศ
ต่อสิ่งมีชีวิต

- การเกิดลม ประโยชน์และโทษ
ของลม

ภาพรวมของเนื้อหา ป.๓



วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
- หน้าที่ของราก ล าต้น ใบ

และดอกของพืชดอก
- การจัดกลุม่สิ่งมีชีวิตโดยใช้

ความเหมือนและความแตกตา่ง
- การจ าแนกพืชออกเป็นพืชดอก  

และพืชไม่มีดอก
- การจ าแนกออกเป็นสัตว์มี

กระดูกสันหลงัและไม่มกีระดูก
สันหลัง

- ลักษณะเฉพาะที่สงัเกตไดข้อง
สัตว์มีกระดูกสนัหลังในกลุ่มต่าง ๆ

วิทยาศาสตร์กายภาพ
- สมบัติกายภาพดา้นความแข็ง สภาพยืดหยุ่น 

การน าความร้อน และการน าไฟฟ้าของวัสดุ
- สมบัติของสารทั้งสถานะท่ีเปน็ของแข็ง 

ของเหลว และแก๊ส
- ผลของแรงโน้มถ่วงท่ีมีตอ่วัตถุ
- การวัดน้ าหนักของวตัถุโดยใช้เครื่องชั่งสปริง
- มวลของวัตถุที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง

การเคลื่อนที่ของวัตถุ
- วัตถุที่เป็นตัวกลางโปร่งใส  ตัวกลางโปร่งแสง      

และวัตถุทึบแสง

วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
- แบบรูปการขึ้นและตกของ

ดวงจันทร์
- แบบรูปการเปลี่ยนแปลงรปูร่าง  

ปรากฏของดวงจันทร์
- องค์ประกอบ ต าแหน่ง และ 

ลักษณะของดาวต่างๆ ในระบบ
สุริยะ

ภาพรวมของเนื้อหา ป.๔



วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
- โครงสร้างและลักษณะของ

สิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับ
การด ารงชีวิต  

- ความสัมพันธ์ระหว่าง   
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และ
ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม

- โซ่อาหาร บทบาทหน้าที่ 
ของสิ่งมีชีวิตในโซ่อาหาร

- ลักษณะทางพันธุกรรมท่ีมี
การถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่
ลูกของของพืช สัตว์ และ
มนุษย์

วิทยาศาสตร์กายภาพ
- การเปลี่ยนสถานะของสสารเมื่อท าให้สารร้อนขึ้นหรือเย็นลง
- การละลายของสารในน้ า
- การเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
- การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับ

ไม่ได้ของสาร
- แรงลัพธ์ แรงที่กระท าต่อวัตถุที่อยู่ในแนวเดียวกันและ

แรงลัพธ์ที่กระท าต่อวัตถุ
- ผลของแรงเสียดทานที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่

ของวัตถุ
- การได้ยินเสียงผ่านตัวกลาง
- ลักษณะและการเกิดเสียงสูง เสียงต่ า เสียงดัง  เสียงค่อย
- การวัดระดับเสียง
- แนวทางในการหลีกเลี่ยงและลดมลพิษทางเสียง

วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
- ความแตกต่างระหว่าง 

ดาวเคราะห์และดาวฤกษ์
- ต าแหน่งและเสน้ทางการขึ้น 

และตกของกลุม่ดาวฤกษบ์น
ท้องฟ้า

- ปริมาณน้ าในแตล่ะแหล่งบน   
โลก/ปริมาณน้ าบนโลกและ   
ปริมาณน้ าที่น ามาใช้ได้

- การหมุนเวียนของน้ าใน
วัฏจักรน้ า

- การเกิดเมฆ หมอก น้ าค้าง   
น้ าค้างแข็ง ฝน ลูกเห็บ และหิมะ

ภาพรวมของเนื้อหา ป.๕



วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
- สารอาหาร และประโยชน์

ของสารอาหารแต่ละ
ประเภท

- การเลือกรับประทาน
อาหารให้ได้สารอาหาร
ครบถ้วนในสัดส่วนที่
เหมาะสมกับเพศและวัย

- ระบบย่อยอาหาร หน้าที่
ของอวัยวะในระบบย่อย  
อาหาร

วิทยาศาสตร์กายภาพ
- การแยกสารผสมที่ประกอบดว้ย

สารตั้งแต่ ๒ ชนิดขึ้นไป
- การเกิดและผลของการเกดิแรงไฟฟ้า
- ส่วนประกอบและหน้าทีข่อง

แตล่ะส่วนประกอบของ
วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย

- ผลของการต่อเซลลไ์ฟฟ้าแบบอนุกรม 
- ผลของการตอ่หลอดไฟฟ้าแบบอนุกรม

และแบบขนาน
- การเกิดเงามดืและเงามัว

วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
- การเกิดสุริยุปราคา และจันทรุปราคา
- พัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศและการน า

เทคโนโลยีอวกาศมาใช้ประโยชน์
- การเกิดหินอัคนี หินตะกอน และหินแปร และ

วัฎจักรหิน
- การใช้ประโยชน์ ของหินและแร่
- การเกิดซากดึกด าบรรพ์
- การเกิดลมบก ลมทะเล และลมมรสุม
- ผลของมรสุมต่อการเกิดฤดูของประเทศไทย
- ลักษณะและผลกระทบของน้ าท่วม  การกัดเซาะ

ชายฝั่ง ดินถล่ม แผ่นดินไหว สึนามิ
การเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก  และผลที่มีต่อ
สิ่งมีชีวิต

ภาพรวมของเนื้อหา ป.๖



กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น



วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
- เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ และหน้าที่ขององค์ประกอบภายในเซลล์
- ความสัมพันธร์ะหว่างรูปร่างและการท าหน้าทีข่องเซลล์
- เซลล์และการจัดระบบของสิ่งมีชีวิตท่ีเริ่มจากเซลล์
- การล าเลียงสารผ่านเซลล์ (การแพร่และการออสโมซิส)
- ความส าคัญต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงต่อสิ่งมีชีวิต
- ลักษณะและหน้าที่ของท่อล าเลียงน้ าและท่อล าเลียงอาหาร
- การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ และไม่อาศัยเพศของพืชดอก
- โครงสร้างของดอก การถ่ายเรณู การปฏิสนธิของพืชดอก การเกิดผลและเมล็ด
- ความส าคัญของธาตุอาหารบางชนิดต่อการเจริญเติบโตของพืช
- เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและการขยายพันธ์ุพืชแบบต่างๆ

การวิเคราะห์เนื้อหา ม.๑



วิทยาศาสตร์กายภาพ
- การจ าแนกธาตุ สมบัติของธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ และการใช้ประโยชน์และเห็นคุณค่า 
- การจ าแนกสารบริสุทธิ์ จุดเดือด จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสม ความหนาแน่นของ

สารบริสุทธิแ์ละสารผสม
- ความสัมพันธ์ระหว่างอะตอม ธาตุ และสารประกอบ
- โครงสร้างอะตอม การจัดเรียงอนุภาค แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค และการเคลื่อนที่ของอนุภาค 
- แบบจ าลองอนุภาคของสสารในแต่ละสถานะ
- ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการเปลี่ยนสถานะของสสาร
- ความสัมพันธร์ะหว่างความดันอากาศกับความสูงจากพื้นโลก
- ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและสถานะของสสาร 
- ความร้อนกับการขยายตัวและการหดตัวของสสาร
- การถ่ายโอนความร้อน  สมดุลความร้อน

การวิเคราะห์เนื้อหา ม.๑



วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ
- การแบ่งชั้นบรรยากาศ และประโยชน์ของบรรยากาศแต่ละชั้น
- การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของลมฟ้าอากาศ ปัจจัยที่มีผลต่อลมฟ้าอากาศ
- ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ กระบวนการเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและพายุหมุนเขตร้อน และผล

ท่ีมีต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
- การพยากรณ์อากาศ
- สถานการณก์ารเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก และผลกระทบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก

การวิเคราะห์เนื้อหา ม.๑



วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
- อวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะที่เกี่ยวข้องในระบบหายใจ กลไกการหายใจเข้าและออกเพื่อแลกเปลี่ยนแก๊ส
- อวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะในระบบขับถ่ายในการก าจัดของเสียทางไต
- โครงสร้างและหน้าที่ของหัวใจ หลอดเลือด และเลือด การท างานของระบบหมุนเวียนเลือด
- อวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะในระบบประสาทส่วนกลาง /ความส าคัญของระบบประสาท
- อวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุเ์พศชายและเพศหญิง ฮอร์โมนเพศกับการเปลี่ยนแปลงร่างกาย 

การตกไข่ การมีประจ าเดือน การปฏิสนธิ การคุมก าเนิด

การวิเคราะห์เนื้อหา ม.๒



วิทยาศาสตร์กายภาพ
- การแยกสารผสมโดยการระเหยแห้ง การตกผลึก การกลั่นอย่างง่าย โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ

และการสกัดด้วยตัวท าละลาย
- ตัวละลาย ตัวท าละลาย อุณหภูมิ และความดัน ต่อสภาพการละลายได้ของสาร
- ความเข้มข้นของสารละลาย  และหน่วยความเข้มข้น
- การเคลื่อนที่ของวัตถุที่เป็นผลของแรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรงที่กระท าต่อวัตถุ
- แรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจลน์ /แรงพยุง การจม การลอยในของเหลว
- แหล่งของสนามแม่เหล็ก สนามไฟฟ้า และสนามโน้มถ่วง และทิศทางของแรงที่กระท าต่อวัตถุท่ีอยู่ในแต่ละสนาม
- ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรงแม่เหล็ก แรงไฟฟ้า  และแรงโน้มถ่วงที่กระท าต่อวัตถุ
- อัตราเร็วและความเร็วของการเคลื่อนที่ของวัตถุ /การกระจัดและความเร็ว
- เครื่องกลอย่างง่าย และหลักการท างานของเครื่องกลอย่างง่ายบางชนิด
- การเปลี่ยนและถ่ายโอนพลังงานตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน

การวิเคราะห์เนื้อหา ม.๒



วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ
- เชื้อเพลิงซากดึกด าบรรพ์  และผลจากการใช้เชื้อเพลิงซากดึกด าบรรพ์
- ข้อดีและข้อจ ากัดของพลังงานทดแทนแต่ละประเภท
- โครงสร้างภายในโลกตามองค์ประกอบทางเคมี
- กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาจากการผุพังอยู่กับที่ การกร่อน และการสะสมตัวของตะกอน
- ลักษณะของชั้นหน้าตัดดิน และกระบวนการเกิดดิน /ปัจจัยที่ท าให้ดินและสมบัติของดินแตกต่างกัน
- สมบัติบางประการของดิน /การใช้ประโยชน์จากดิน
- ปัจจัยและกระบวนการเกิดแหล่งน้ าผิวดินและแหล่งน้ าใต้ดิน
- การใช้น้ าและแนวทางการการใช้น้ าอย่างยั่งยืน
- กระบวนการเกิดและผลกระทบของน้ าท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม หลุมยุบ แผ่นดินทรุด

การวิเคราะห์เนื้อหา ม.๒



วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
- ระบบนิเวศ และองค์ประกอบของระบบนิเวศ ความสัมพันธข์องสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต

และกับสิ่งแวดล้อม  การถ่ายทอดพลังงานในสายใยอาหาร การสะสมสารพิษในโซ่อาหาร
- ความสัมพันธ์ระหว่าง ยีน ดีเอ็นเอ และ โครโมโซม 
- การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของเมนเดล
- การเกิดจีโนไทป์ และฟีโนไทป์ของลูก 
- การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิส
- การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต โรคทางพันธุกรรม
- การใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม
- ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับชนิดสิ่งมีชีวิต
- ความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ

การวิเคราะห์เนื้อหา ม.๓



วิทยาศาสตร์กายภาพ
- สมบัตกิายภาพและการใช้ประโยชน์จากพอลิเมอร์ เซรามิกส์ วัสดุผสม 
- การเกิดปฏิกิริยาเคมี การจัดเรียงตัวใหม่ของอะตอมเม่ือเกิดปฏิกิริยาเคมี
- กฎทรงมวล ปฏิกิริยาดูดความร้อนและคายความร้อน
- ปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจ าวัน เช่น การเผาไหม้ การเกิดสนิมเหล็ก กรดเบส ฝนกรด การสังเคราะห์ด้วยแสง
- ประโยชน์และโทษของปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
- ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า และความต้านทานไฟฟ้า การท างานของชิ้นส่วน   

อิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายในวงจรไฟฟ้า ค านวณพลังงานไฟฟ้า และค่าไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
- การเกิดคลื่นและส่วนประกอบของคลื่น /ประโยชน์และอันตรายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
- กฎการสะท้อนของแสง /การเคลื่อนที่ของแสงและการเกิดภาพจากกระจกเงา
- ความสว่างของแสง  และการวัดความสว่างของแสง

การวิเคราะห์เนื้อหา ม.๓



วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ
- การโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ด้วยแรงโน้มถ่วง
- การเกิดฤดู และการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์
- การเกิดข้างขึ้นข้างแรม การเปลี่ยนแปลงเวลาขึ้นและตกของดวงจันทร์ การเกิดน้ าขึ้นน้ าลง
- การใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ ความก้าวหน้าของโครงการส ารวจอวกาศ

การวิเคราะห์เนื้อหา ม.๓



จากเอกสารมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

ว.ชีวภาพ ว.กายภาพ ว.โลกและอวกาศ

ชั้นปี /ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 

การวิเคราะห์ตัวชี้วัดชั้นปี

การวิเคราะห์เนื้อหา

การวิเคราะห์ตัวชี้วัดรายภาค

การวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้

โครงสร้างรายวิชา

ชั้นปี /ภาคเรียนที่ ๑
หน่วยการเรียนรู้ที่

บทที่
เรื่องที่ 

กิจกรรมที่

เวลา

หน่วยการเรียนรู้ที่ (กลุ่มเนื้อหา/บูรณาการ)
บทที่

เรื่องที่ 
กิจกรรมที่

เวลา

การวิเคราะหต์ัวชี้วัด (ชั้นป)ี



การจัดรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา



หลักการบริหารจัดการตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน  
เรื่องการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑



การจัดรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษา



หลักการบริหารจัดการตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน  
เรื่องการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑



การเปลี่ยนแปลงด้านการจัดสาระการเรียนรู้

สาระเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ระดับประถมศึกษา



มาตรฐาน ว ๔.๑  
การออกแบบและเทคโนโลยี 

(ม. ๑ - ๖)

มาตรฐาน ว ๔.๒  
วิทยาการค านวณ

(ป.๑ – ม.๖)

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์

สาระที่ ๓
วิทยาศาสตร์

โลกและอวกาศ

สาระที่ ๒
วิทยาศาสตร์

กายภาพ
สาระที่ ๑

วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ

ชีววิทยา

เคมี

ฟิสิกส์

โลก ดาราศาสตร์
และอวกาศ

สาระที่ ๔
เทคโนโลยี

ทักษะกระบวนการ

สาระพ้ืนฐาน

สาระเพ่ิมเติม



มาตรฐาน ว ๔.๑  การออกแบบและเทคโนโลยี

เรียนรู้และท าความเข้าใจเทคโนโลยีใน ๕
ประเด็นได้แก่  ธรรมชาติของเทคโนโลยี  
ระบบทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี  ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยี
กับศาสตร์อื่น และผลกระทบของเทคโนโลยี

ลงมือปฏิบัติโดยใช้กระบวนการออกแบบ 
(design process) เพื่อฝึกทักษะ
การวางแผนการท างานอย่างเป็นขั้นตอน  
กระบวนการคิด การท างานเป็นทีม และ
ความคิดสร้างสรรค์

เรียนรู้และฝึกทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐานเฉพาะด้านอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
เช่น วัสดุ อุปกรณ์ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์



มาตรฐาน ว ๔.๒  วิทยาการค านวณ
รวบรวมข้อมูล ประมวลผล ประเมินผล 
น าเสนอข้อมูลหรือสารสนเทศเพ่ือ
แก้ปัญหาในชีวิตจริง  ค้นหาข้อมูลและ
แสวงหาความรู้บนอินเทอร์เน็ต 
การประเมินความน่าเช่ือถือของข้อมูล

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อย่างปลอดภัย  รู้เท่าทันสื่อ นวัตกรรม
และผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารต่อการด าเนินชีวิต 
อาชีพ สังคม และวัฒนธรรม

แก้ปัญหาอย่างเป็นข้ันตอนและเป็นระบบ ใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน หรือ
บูรณาการกับวิชาอื่น พัฒนาแอปพลิเคชันหรือพัฒนาโครงงานอย่างสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง



การเปลี่ยนแปลงของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

สาระที่ ๔  เทคโนโลยี



เปลี่ยนเป้าหมายและจุดเน้นจากการเป็นผู้ใช้ เป็นผู้สร้างเทคโนโลยี

วิทยาการค านวณ
• มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาอย่างเป็น

ขั้นตอน 
• สร้างทางเลือกในการตัดสินใจ น าสารสนเทศไปใช้

ในการแก้ปัญหา 
• ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงค านวณเพื่อแก้ปัญหา

ในชีวิตจริง
• ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อย่างปลอดภัย และมีจริยธรรม

การออกแบบและเทคโนโลยี
• เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการด ารงชีวิตในสังคม

ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ 
• ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์

และศาสตร์อื่นๆ เพื่อแก้ปัญหา
• ฝึกทักษะการแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

ความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงระบบ เพื่อการพัฒนา
เทคโนโลยีด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 

• ใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย  

การเปลี่ยนแปลง



แบ่งเนื้อหลักที่สอดคล้องกับเป้าหมาย

วิทยาการค านวณ  
แบ่งเป็น ๓ กลุ่มความรู้ ได้แก่ 
๑. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer 

Science: CS)  
๒. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(Information Communication 
Technology: ICT)  

๓. การรู้ดิจิทัล (Digital Literacy: DL)

การออกแบบและเทคโนโลยี
แบ่งเป็น ๓ กลุ่มความรู้ ได้แก่ 
๑. ความรู้ความเข้าใจ   (knowledge of 

Technology) 
๒. กระบวนการ (process)
๓. ความรู้และทักษะเฉพาะด้าน (Technical 

knowledge and skills)

การเปลี่ยนแปลง



การเปลี่ยนแปลงด้านตัวชี้วัด

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ
หลักสูตร ๒๕๕๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยศาสตร์
หลักสูตรฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐

ป.๓/๑  ค้นหาข้อมูลอย่างมีขั้นตอน 
และน าเสนอข้อมูลใน
ลักษณะต่างๆ

ป.๓/๓  ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้
ป.๓/๔  รวบรวม ประมวลผล และน าเสนอข้อมูล โดยใช้ซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์

ป.๓/๒ บอกวิธีดูแลและรักษา
อุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ป.๒/๔  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้   
คอมพิวเตอร์ร่วมกนั ดูแลรักษาอุปกรณเ์บื้องตน้ ใช้งานอย่างเหมาะสม

ป.๓/๕  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้
อินเทอร์เน็ต

- ป.๓/๑ แสดงอลักอริทึมในการท างานหรือการแก้ปญัหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ 
สัญลักษณ์ หรือข้อความ

ป.๓/๒ เขียนโปรแกรมอย่างงา่ย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสือ่ และตรวจหาข้อผิดพลาด
ของโปรแกรม



การเปลี่ยนแปลงด้านเนื้อหา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : สาระที่ ๔ เทคโนโลยี
ระดับประถมศึกษา



การก าหนดตัวชี้วัดที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ หรือสมรรถนะปลายทางของผู้เรียน

 เขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ  (CS: ป.๑)

 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีมารยาท เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของ
ตน เคารพในสิทธิผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม  
(CS: ป.๕)

การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในภาพรวม



เน้นการลงมือปฏิบัติ การคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน

 รวบรวม ประมวลผล และน าเสนอข้อมูล โดยใช้ซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์
(CS: ป.๓)

 ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ตรวจหา
ข้อผิดพลาดของโปรแกรมและแก้ไข (CS: ป.๔)

 ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาที่พบใน
ชีวิตประจ าวัน   (CS: ป.๖)

การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในภาพรวม



การวิเคราะห์ตัวชี้วัด
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑



แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้

การลองผิดลองถูก 

การเปรียบเทียบ

แสดงล าดับขั้นตอนการท างานหรือ

การแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใชภ้าพ 

สัญลักษณ์ หรือข้อความ

ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดเก็บ 
เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์

เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง

ปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงใน

การใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน ดูแล

รักษาอุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งานอย่าง

เหมาะสม

ตัวอย่างตัวชี้วัด  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑



วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ)

ตัวอย่างการวิเคราะห์ตัวชี้วัด

๑. แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้
การลองผิดลองถูก 
การเปรียบเทียบ

ตัวชี้วัด

• การแก้ปัญหาให้ประสบความส าเร็จ
ท าได้โดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหา

• ปัญหาอย่างง่าย เช่น เกมเขาวงกต 
เกมหาจุดแตกต่างของภาพ 
การจัดหนังสือใส่กระเป๋า

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

การแก้ปัญหา : การด าเนินการหาค าตอบ
ของปัญหา หรือวิธีการท างานให้ส าเร็จ    
ทีละขั้นตอน
ขอบเขตของเนื้อหา : แก้ปัญหาโดยใช้
วิธีการลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ

การคลี่ตัวชี้วัด

๑.  เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง
๒.  แก้ปัญหาด้วยการลองผิดลองถูก

จุดประสงค์การเรยีนรู้



วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ 
ตัวอย่างการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ว ๔.๒ ป.๑/๑ 

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง
จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน

ชั่วโมง

ว ๔.๒ ป.๑/๑
แก้ปัญหาอย่างง่าย
โดยใช้การ
ลองผิดลองถูก 
การเปรียบเทียบ

• การแก้ปัญหาให้
ประสบ
ความส าเร็จท าได้
โดยใช้ขั้นตอนการ
แก้ปัญหา

• ปัญหาอย่างง่าย 
เช่น เกมเขาวงกต 
เกมหาจุดแตกต่าง
ของภาพ การจัด
หนังสือ
ใส่กระเป๋า

๑. เปรียบเทียบความเหมือนและ
ความแตกต่าง

๒. แก้ปัญหาด้วยการลองผิดลองถูก

๑.   เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง
๒. เกมเขาวงกต
๓. เกมจับผิดภาพ 
๔. เกมค้นหาจากภาพ

๑

๑
๑
๑

รวม ๔

กิจกรรมที่ ๑ และ ๔ เป็นทำงเลือกที่
สถำนศึกษำอำจตัดออกได้ โดยผู้เรียนยังคง
บรรลุตัวชี้วัดในระดับพื้นฐำน แต่ลดเวลำที่
เน้นกำรฝึกทักษะ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจ ำนวน
ชั่วโมงที่สำมำรถจัดสอนได้



๒. แสดงล าดับขั้นตอนการ  
ท างาน หรือการแก้ปัญหา
อย่างง่าย โดยใช้ภาพ 
สัญลักษณ์ หรือข้อความ

ตัวชี้วัด
• การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา 

ท าได้โดยการเขียน บอกเล่า 
วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์

• ปัญหาอย่างง่าย เช่น  
เกมเขาวงกต  เกมหาจุดแตกต่าง
ของภาพ การจัดหนังสือใส่กระเป๋า

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง

การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา :
การสื่อสารความคิดอย่างเป็นล าดับ
ขั้นตอน ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ขอบเขตของเนื้อหา : แสดงล าดับขั้นตอน
การท างานได้โดยการเขียน บอกเล่า 
วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์

การคลี่ตัวชี้วัด

• แก้ปัญหาโดยแสดงล าดับขั้นตอนที่ชัดเจนและ
ครบถ้วน

• แสดงขั้นตอนการแกป้ัญหา โดยการเขียน หรือใช้
สัญลักษณ์

จุดประสงค์การเรยีนรู้

วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ)

ตัวอย่างการวิเคราะห์ตัวชี้วัด



๓. เขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดย
ใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ

ตัวชี้วัด

• การเขียนโปรแกรมเป็น
การสร้างล าดับของค าสั่งให้
คอมพิวเตอร์ท างาน

• ตัวอย่างโปรแกรม เช่น  เขียน
โปรแกรมสั่งให้ตัวละครย้าย
ต าแหน่ง ย่อขยายเปลี่ยนรูปร่าง

• ซอฟต์แวร์หรือสื่อที่ใช้ในการเขียน
โปรแกรม เช่น ใช้บัตรค าสั่งแสดง
การเขียนโปรแกรม Code.org

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง

การเขียนโปรแกรม : สร้างล าดับของค าสั่ง
ให้เกิดการด าเนินการเพ่ือหาค าตอบของ
ปัญหา  หรือท างานให้ส าเร็จ
ขอบเขตของเนื้อหา : 
• เขียนโปรแกรมด้วยซอฟต์แวร์
• เขียนโปรแกรมด้วยบัตรค าสั่ง

การคลี่ตัวชี้วัด

เขียนโปรแกรมเบื้องต้นเพื่อให้ตัวละครเคลื่อนที่ 
โดยใช้บัตรค าสั่ง

จุดประสงค์การเรยีนรู้

วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ)

ตัวอย่างการวิเคราะห์ตัวชี้วัด



วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ 
ตัวอย่างการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ว ๔.๒ ป.๑/๒ และ ว ๔.๒ ป.๑/๓

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน
ชั่วโมง

ว ๔.๒ ป.๑/๒
แสดงล าดับข้ันตอน
การท างานหรือการ
แก้ปัญหาอย่างง่าย
โดยใช้ภาพ 
สัญลักษณ์ หรือ
ข้อความ

• การเขียนโปรแกรมเป็น
การสร้างล าดับของค าสั่งให้
คอมพิวเตอร์ท างาน

• ตัวอย่างโปรแกรม เช่น  เขียน
โปรแกรมสั่งให้ตัวละครย้าย
ต าแหน่ง ย่อขยายเปลี่ยนรูปร่าง

• ซอฟต์แวร์หรือสื่อที่ใช้ในการ
เขียนโปรแกรม เช่น ใช้บัตรค าสั่ง
แสดงการเขียนโปรแกรม
Code.org

• แก้ปัญหาโดยแสดงล าดับขั้นตอนที่
ชัดเจนและครบถ้วน

• แสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา โดยการ
เขียน หรือใช้สัญลักษณ์

โปรแกรมแก้หิว ๒

.....ต่อหนา้ถดัไป



วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน
ชั่วโมง

ว ๔.๒ ป.๑/๓
เขียนโปรแกรม
อย่างง่ายโดยใช้
ซอฟต์แวร์หรือสื่อ

• การเขียนโปรแกรมเป็น
การสร้างล าดับของค าสั่งให้
คอมพิวเตอร์ท างาน

• ตัวอย่างโปรแกรม เช่น  เขียน
โปรแกรมสั่งให้ตัวละครย้าย
ต าแหน่ง ย่อขยายเปลี่ยนรูปร่าง

• ซอฟต์แวร์หรือสื่อที่ใช้ในการ
เขียนโปรแกรม เช่น ใช้บัตรค าสั่ง
แสดงการเขียนโปรแกรม
Code.org

เขียนโปรแกรมเบ้ืองต้นเพื่อให้ตัวละคร
เคลื่อนที่ โดยใช้บัตรค าสั่ง

โปรแกรมแก้หิว

รวม ๒

ตัวอย่างการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ว ๔.๒ ป.๑/๒ และ ว ๔.๒ ป.๑/๓ (ต่อ)



โปรแกรมแก้หิว
ใช้บัตรค าสั่งเพื่อเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ โดยเขียนตัวอักษร
ภาษาอังกฤษที่ก ากับบัตรค าสั่งลงในตารางตามล าดับการเดินทาง



เดินจากร้านไอศกรีมกลับบ้าน



การวิเคราะห์ตัวชี้วัด
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 



๑. ใชเ้หตุผลเชิงตรรกะใน
การแก้ปัญหา การอธิบาย
การท างาน การคาดการณ์     
ผลลัพธ์ จากปัญหาอย่างง่าย

ตัวชี้วัด

• การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการน า
กฎเกณฑ์ หรือเงื่อนไขที่ครอบคลุม
ทุกกรณีมาใช้พิจารณาในการ
แก้ปัญหา การอธิบายการท างาน หรือ
การคาดการณ์ผลลัพธ์

• สถานะเริ่มต้นของการท างานที่
แตกต่างกันจะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ : การน ากฎเกณฑ์ 
หรือเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง มาวิเคราะห์ เพ่ือใช้
ในการแก้ปัญหา
ขอบเขตของเนื้อหา : ใช้เหตุผลเชิงตรรกะ
ในการแก้ปัญหา การอธิบายการท างาน 

การคลี่ตัวชี้วัด

๑. รู้จักความหมายของอัลกอริทึม
๒. ยกตัวอย่างอัลกอริทึมที่ใช้แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน
๓. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา 

จุดประสงค์การเรยีนรู้

วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ)

ตัวอย่างการวิเคราะห์ตัวชี้วัด



วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน
ชั่วโมง

ว ๔.๒ ป.๔/๑
ใช้เหตุผลเชิง
ตรรกะใน
กำรแก้ปัญหำ
กำรอธิบำย
กำรท ำงำน 
กำรคำดกำรณ์
ผลลัพธ์ จำกปัญหำ
อย่ำงง่ำย

• กำรใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็น
กำรน ำกฎเกณฑ์ หรือเงื่อนไข
ที่ครอบคลุม
ทุกกรณีมำใช้พิจำรณำในกำร
แก้ปัญหำ กำรอธิบำยกำร
ท ำงำน หรือกำรคำดกำรณ์
ผลลัพธ์

• สถำนะเริ่มต้นของกำรท ำงำน
ที่แตกต่ำงกันจะให้ผลลัพธ์ที่
แตกต่ำงกัน

๑. รู้จักความหมายของอัลกอริทึม
๒. ยกตัวอย่างอัลกอริทึมที่ใช้

แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน
๓. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการ

แก้ปัญหา 

๑. คัดแยกผลไม้ 
๒. รถไฟของเล่น
๓. แฟนซีรวมญาติ
๔. ถอดรหัสสัตว์อะไรเอ่ย

๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕

รวม ๒

ตัวอย่างการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ว ๔.๒ ป.๔/๑

กิจกรรมทั้ง ๔ กิจกรรมเป็นทำงเลือกที่สถำนศึกษำ
สำมำรถเลือกใช้ได้ตำมควำมเหมำะสม โดยผู้เรียน
ยังคงบรรลุตัวชี้วัดในระดับพื้นฐำน แต่ลดเวลำที่เน้น
กำรฝึกทักษะ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจ ำนวนชั่วโมงที่
สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้



แฟนซีรวมญาติ
งานรวมญาติ ตระกูลหนึ่ง ทุกคนนัดกันใส่หน้ากากและชุดแฟนซีสัตว์เข้าร่วมงานเพื่อความสนุกสนาน 
แต่ก็อาจท าใหเ้กิดความสับสนในการล าดับญาติ ให้นักเรียนช่วยกันพิจารณาข้อความต่อไปนี้
แล้วบอกว่าแต่ละคนมีความสัมพันธ์ในเครือญาติอย่างไร 

“คนชุดเสือเป็นพ่อของคนชุดหมาป่า 
คนชุดเสือเป็นลูกของคนชุดสิงโต 
คนชุดสิงโตเป็นปู่ของคนชุดกวาง 
ถามว่าคนชุดหมาป่าเป็นอะไรกับ
คนชุดกวาง?” 



คัดแยกผลไม้
เก็บผลไม้หลากชนิดรวมกันในตะกร้า ต้องการน าฝรั่งกับชมพู่ไปฝากคุณย่า 
จะมีวิธีการคัดแยกผลไม้อย่างไรให้รวดเร็วที่สุด



การเปลี่ยนแปลง

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : สาระที่ ๔ เทคโนโลยี
ระดับมัธยมศึกษา



การก าหนดตัวชี้วัดที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ หรือสมรรถนะปลายทางของผู้เรียน

 ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหา หรือการท างานที่พบ
ในชีวิตจริง (CS: ม.๒)

 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่
จ าเป็นภายใต้เง่ือนไขและทรัพยากรที่มีอยู่ น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่น
เข้าใจด้วยเทคนิคหรือวิธีการที่หลากหลาย วางแผนขั้นตอนการท างานและ
ด าเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน (DT: ม.๓)

การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในภาพรวม



เพิ่มเนื้อหาที่ทันสมัย และจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพในศตวรรษที่ ๒๑

 เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับ Internet of things: IOT เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไป
ใช้พัฒนาเทคโนโลยี และใช้ในการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (CS: ม.๓)

 เพิ่มเนื้อหาเร่ืองการรู้ข้อมูล (Data Literacy) เพื่อให้ผู้เรียนฝึกประเมินความ
น่าเช่ือถือของข้อมูล  วิเคราะห์สื่อ และใช้ข้อมูลอย่างรู้เท่าทัน (CS: ม.๒)

การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในภาพรวม



เน้นการลงมือปฏิบัติ การคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน

 ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เช่น ค านวณจ านวนกระเบื้องที่ต้องการปูใน
บ่อเลี้ยงปลาขนาดต่าง ๆ (CS: ม.๑)

 พัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์ เช่น ระบบรดน้ า
อัตโนมัติ การผันเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทย (CS: ม.๓)

 ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์และให้เหตุผลของปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น
ภายใต้กรอบเงื่อนไข พร้อมทั้งหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และน าเสนอผลการ
แก้ปัญหา (DT: ม.๓)

การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในภาพรวม



หัวข้อ
ม.๑

(เน้นชีวิตประจ าวัน)

ม.๒

(เน้นชุมชน)

ม.๓

(เน้นชุมชนเพื่องานอาชีพ)

ม.๔–๖
(เน้นปัญหาที่เปิดกว้างในสังคม)

ความรู้และ

ความเข้าใจ

เกี่ยวกับ

เทคโนโลยี

อธิบายแนวคิดหลักของ

เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน

และวิเคราะห์สาเหตุหรือ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

คาดการณแ์นวโน้มเทคโนโลยี

ที่จะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจาก

สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อ

การเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี และวิเคราะห์ 

เปรียบเทียบ ตัดสินใจเลือกใช้

เทคโนโลยี โดยค านึงถึง

ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชีวิต 

สังคม และสิ่งแวดล้อม

วิเคราะห์สาเหตุหรอืปัจจัยที่

ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีและความสัมพันธ์

ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น

โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์หรือ

คณิตศาสตร์เพื่อเป็นแนว

ทางการแก้ปัญหาหรือพัฒนา

งาน

วิเคราะห์แนวคิดหลักของ

เทคโนโลยี ความสัมพันธ์กับ

ศาสตร์อื่นโดยเฉพาะ

วิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ 

รวมทั้งประเมินผลกระทบที่จะ

เกิดขึ้นต่อมนุษย์ สังคม 

เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมเพื่อ

เป็นแนวทางใน

การพัฒนาเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด  การออกแบบและเทคโนโลยี 



หัวข้อ
ม.๑

(เน้นชีวิตประจ าวัน)

ม.๒

(เน้นชุมชน)

ม.๓

(เน้นชุมชนเพื่องานอาชีพ)

ม.๔–๖
(เน้นปัญหาที่เปิดกว้างในสังคม)

ออกแบบ

วิธีการ

แก้ปัญหา 

วางแผนและ

ด าเนินการ

แก้ปัญหา 

ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 

โดยวิเคราะห์เปรียบเทยีบ 

และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่

จ าเป็น น าเสนอแนวทาง

การแก้ปัญหาให้ผู้อื่น

เข้าใจ วางแผนและ

ด าเนินการแก้ปัญหา

ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 

โดยวิเคราะห์เปรียบเทยีบ 

และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่

จ าเป็นภายใต้เงื่อนไขและ

ทรัพยากรที่มีอยู่ น าเสนอ

แนวทางการแก้ปัญหาให้

ผู้อื่นเข้าใจ วางแผน

ขั้นตอนการท างานและ

ด าเนินการแก้ปัญหาอย่าง

เป็นขั้นตอน

ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดย

วิเคราะห์เปรียบเทยีบ และ

ตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จ าเป็น

ภายใต้เงื่อนไขและทรัพยากร

ที่มีอยู่ น าเสนอแนวทางการ

แก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจด้วย

เทคนิคหรอืวิธีการที่

หลากหลาย วางแผนขั้นตอน

การท างานและด าเนินการ

แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน

ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดย

วิเคราะห์เปรียบเทยีบ และ

ตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จ าเป็น

ภายใต้เงื่อนไขและทรัพยากรที่มี

อยู่ น าเสนอแนวทางการ

แก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจด้วย

เทคนิคหรอืวิธีการที่หลากหลาย 

โดยใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการ

ออกแบบ วางแผนขั้นตอนการ

ท างานและด าเนินการแก้ปัญหา

ตัวชี้วัด  การออกแบบและเทคโนโลยี 



หัวข้อ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔–๖

วิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 

(computer 

science)

ออกแบบและเขียน

โปรแกรมอย่างง่ายเพื่อ

แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

หรือวิทยาศาสตร์

ออกแบบและเขียน

โปรแกรมที่ใช้ตรรกะและ

ฟังก์ชันในการแก้ปัญหา

พัฒนาแอปพลิเคชันที่มี

การบูรณาการกับวิชาอื่น

อย่างสร้างสรรค์ 

ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงค านวณ

ในการพัฒนาโครงงานที่มี

การบูรณาการกับวิชาอื่น

อย่างสร้างสรรค์ และเชื่อมโยง

กับชีวิตจริง

ตัวชี้วัด  วิทยาการค านวณ 



มาตรฐาน ว ๔.๑  การออกแบบและเทคโนโลยี

เรียนรู้และท าความเข้าใจเทคโนโลยีใน ๕
ประเด็นได้แก่  ธรรมชาติของเทคโนโลยี  
ระบบทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี  ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยี
กับศาสตร์อื่น และผลกระทบของเทคโนโลยี

ลงมือปฏิบัติโดยใช้กระบวนการออกแบบ 
(design process) เพื่อฝึกทักษะ
การวางแผนการท างานอย่างเป็นขั้นตอน  
กระบวนการคิด การท างานเป็นทีม และ
ความคิดสร้างสรรค์

เรียนรู้และฝึกทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐานเฉพาะด้านอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
เช่น วัสดุ อุปกรณ์ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์



การเปลี่ยนแปลงด้านตัวชี้วัด (ออกแบบและเทคโนโลยี)

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ
หลักสูตร ๒๕๕๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยศาสตร์
หลักสูตรฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐

ม. ๒/๔   เลือกใช้เทคโนโลยีอย่ำงสร้ำงสรรค์ต่อ
ชีวิต   สังคม สิ่งแวดล้อม และมีกำรจัดกำร
เทคโนโลยีด้วยกำรลดกำรใช้ทรัพยำกร  หรือ
เลือกใช้เทคโนโลยี ที่ไม่มีผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม   

ม. ๒/๑    คำดกำรณ์แนวโน้มเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นโดยพิจำรณำจำกสำเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี และวิเครำะห์ เปรียบเทียบ ตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี โดยค ำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชีวิต สังคม และ
สิ่งแวดล้อม

ม. ๒/๑   อธิบำยกระบวนกำรเทคโนโลยี 
ม. ๒/๒   สร้ำงสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีกำรตำม
กระบวนกำรเทคโนโลยีอย่ำงปลอดภัย ออกแบบ
โดยถ่ำยทอดควำมคิดเป็นภำพร่ำง ๓  มิติหรือภำพ
ฉำย เพื่อน ำไปสู่ กำรสร้ำงต้นแบบของสิ่งของ
เครื่องใช้หรือถ่ำยทอดควำมคิดของวิธีกำรเป็น
แบบจ ำลองควำมคิดและกำรรำยงำนผลเพื่อ
น ำเสนอวิธีกำร
ม. ๒/๓   มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรแก้ปัญหำ 
หรือสนองควำมต้องกำรในงำนที่ผลิตเอง

ม. ๒/๒   ระบุปัญหำหรือควำมต้องกำรในชุมชนหรือท้องถิ่น สรุปกรอบของปัญหำ รวบรวม วิเครำะห์ข้อมูลและแนวคิดที่
เกี่ยวข้องกับปัญหำ
ม. ๒/๓   ออกแบบวิธีกำรแก้ปัญหำ โดยวิเครำะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จ ำเป็นภำยใต้เงื่อนไขและ
ทรัพยำกรที่มีอยู่ น ำเสนอแนวทำงกำรแก้ปัญหำให้ผู้อื่นเข้ำใจ วำงแผนขั้นตอนกำรท ำงำนและด ำเนินกำรแก้ปัญหำอย่ำง
เป็นขั้นตอน
ม. ๒/๔   ทดสอบ ประเมินผล และอธิบำยปัญหำหรือขอ้บกพร่องที่เกิดขึ้น ภำยใต้กรอบเงื่อนไข พร้อมทั้งหำแนวทำงกำร
ปรับปรุงแก้ไข และน ำเสนอผลกำรแก้ปัญหำ
ม. ๒/๕   ใช้ควำมรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้ำ และอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแก้ปัญหำหรือพัฒนำ
งำนได้อย่ำงถูกต้อง เหมำะสม และปลอดภัย



ว ๔.๑ ม.๑/๑ อธิบาย
แนวคิดหลักของเทคโนโลยีใน
ชีวิตประจ าวันและวิเคราะห์
สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อ

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด
เทคโนโลยี เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างหรือ
พัฒนาขึ้น ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งชิ้นงาน
หรือวิธีการ เพื่อใช้แก้ปัญหา สนอง
ความต้องการ หรือเพิ่มความสามารถ
ในการท างานของมนุษย์

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง

อธิบาย - ให้รายละเอียดข้อมูลของสิ่งต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นด้วยการพูด หรือเขียน พร้อมให้เหตุผล
ประกอบ  
ขอบเขต

- ความหมายของเทคโนโลยี 
- ประโยชน์ที่มีต่อการด ารงชีวิตในประจ าวัน
- เทคโนโลยีในงานอาชีพ

การคลี่ตัวชี้วัด

๑. อธิบายความหมายของเทคโนโลยี 
๒. อธิบายประโยชน์ของเทคโนโลยี

จุดประสงค์การเรยีนรู้

วิชา เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)

ตัวอย่างการวิเคราะห์ตัวชี้วัด



วิชา เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ตัวอย่างการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ว ๔.๑ ม.๑/๑

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง
จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน

ชั่วโมง

ว ๔.๑ ม.๑/๑
อธิบายแนวคิด
หลักของ
เทคโนโลยีใน
ชีวิตประจ าวัน
และวิเคราะห์
สาเหตุหรือปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี

เทคโนโลยี เป็นสิ่งที่
มนุษย์สร้างหรือ
พัฒนาขึ้น ซึ่งอาจ
เป็นได้ทั้งชิ้นงานหรือ
วิธีการ เพื่อใช้
แก้ปัญหา สนองความ
ต้องการ หรือเพิ่ม
ความสามารถในการ
ท างานของมนุษย์

๑. อธิบายความหมายของเทคโนโลยี 
๒. อธิบายประโยชน์ของเทคโนโลยี

กิจกรรมที่ ๑ เทคโนโลยีรอบตัว 
๑.๑ พิจารณาภาพที่ก าหนดให้ว่าเป็นเทคโนโลยี
หรือไม่ พร้อมให้เหตุผลประกอบ 
๑.๒ ออกแบบชิ้นงานหรือวิธีการตามสถานการณ์ที่
ก าหนด
๑.๓ ระบุสิ่งที่เป็นและไม่เป็นเทคโนโลยี และอธิบาย
ประโยชน์ของชิ้นงานหรือวิธีการที่ออกแบบไว้

๒



มาตรฐาน ว ๔.๒  วิทยาการค านวณ
รวบรวมข้อมูล ประมวลผล ประเมินผล 
น าเสนอข้อมูลหรือสารสนเทศเพ่ือ
แก้ปัญหาในชีวิตจริง  ค้นหาข้อมูลและ
แสวงหาความรู้บนอินเทอร์เน็ต 
การประเมินความน่าเช่ือถือของข้อมูล

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อย่างปลอดภัย  รู้เท่าทันสื่อ นวัตกรรม
และผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารต่อการด าเนินชีวิต 
อาชีพ สังคม และวัฒนธรรม

แก้ปัญหาอย่างเป็นข้ันตอนและเป็นระบบ ใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน หรือ
บูรณาการกับวิชาอื่น พัฒนาแอปพลิเคชันหรือพัฒนาโครงงานอย่างสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง



การเปลี่ยนแปลงด้านตัวชี้วัด (วิทยาการค านวณ)

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ
หลักสูตร ๒๕๕๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยศาสตร์
หลักสูตรฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐

ม.๑/๑  อธิบายหลักการท างาน 
บทบาทและประโยชน์ของ
คอมพิวเตอร์

ม.๒/๓ อภิปรายองค์ประกอบและหลกัการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการ
สื่อสาร เพื่อประยุกต์ใช้งานหรือแก้ปัญหาเบื้องตน้

ม.๑/๒ อภิปรายลักษณะส าคัญ และ
ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ม.๑/๔ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภยั ใช้สื่อและแหลง่ข้อมูลตามข้อก าหนดและ
ข้อตกลง

ม.๑/๓ ประมวลผลข้อมูลให้เป็น
สารสนเทศ

ม.๑/๓ รวบรวมข้อมูลปฐมภูม ิประมวลผล ประเมินผล น าเสนอข้อมูลและสารสนเทศตาม
วัตถุประสงค์ โดยใช้ซอฟแวร์หรือบริการบนอินเทอร์เนต็ทีห่ลากหลาย

ม.๑/๑ ออกแบบอัลกอริทมึทีใ่ช้แนวคิดเชิงนามธรรมเพือ่แกป้ัญหาหรืออธิบายการท างานที่พบ
ในชีวิตจริง
ม.๑/๒ ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์



วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ)  ม.๑

ว ๔.๒ ม.๑/๑ ออกแบบและ
เขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือ
วิทยาศาสตร์

ตัวชี้วัด

• การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช้ตัวแปร  
เงื่อนไข วนซ้ า

• การออกแบบอัลกอริทึมเพ่ือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาตร์อย่างง่าย อาจใช้แนวคิดเชิงนามธรรมในการ
ออกแบบเพื่อให้การแก้ปัญหามีประสิทธิภาพ

• การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนจะช่วยให้แก้ปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

• ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น Scratch, 
python,  java,  c

• ตัวอย่างโปรแกรม เช่น  โปรแกรมสมการการเคลื่อนที่
โปรแกรมค านวณหาพ้ืนที่ โปรแกรมค านวณดัชนีมวลกาย

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

การเขียนโปรแกรม : สร้างล าดับของค าสั่งให้เกิดการ
ด าเนินการเพ่ือหาค าตอบของปัญหา  หรือท างานใหส้ าเร็จ
ออกแบบ (อัลกอริทึม) : ออกแบบข้ันตอนวิธีเพื่อแก้ปัญหา
ขอบเขตของเนื้อหา : 
ขอบเขต
• รหัสลอง และผังงาน
• โปรแกรมที่มีการใช้ตัวแปร เงื่อนไข วนซ้ า
• แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  วิทยาศาตร์อย่างง่าย

การคลี่ตัวชี้วัด

๑. แก้ปัญหาตามขั้นตอนการแก้ปัญหา
๒. วางแผนการแก้ปัญหาโดยใช้รหัสล าลองและผังงาน
๓. เขียนโปรแกรมที่มีการใช้ตัวแปร เงื่อนไข และการ

วนซ้ า 
๔. ออกแบบอัลกอริทึมและเขียนโปรแกรมเพื่อ

แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  วิทยาศาตร์อย่างง่าย 
ตามขั้นตอนการแก้ปัญหา

จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวอย่างการวิเคราะห์ตัวชี้วัด



วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่องการแก้ปัญหา  (แบบที่ ๑) 

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง
ตัวอย่างจุดประสงค์

การเรียนรู้
ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน

ชั่วโมง

ว ๔.๒ ม.๑/๑ 
ออกแบบและ
เขียนโปรแกรม
อย่างง่าย เพื่อ
แก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์
หรือ
วิทยาศาสตร์

การแก้ปัญหา
อย่างเป็นขั้นตอน
จะช่วยให้
แก้ปัญหาได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

๑. แก้ปัญหาตาม
ขั้นตอนการ
แก้ปัญหา

๒. วานแผนการ
แก้ปัญหาโดยใช้
รหัสล าลองและผัง
งาน

กิจกรรมที่  ๑ การแก้ปัญหา

๑. ศึกษาขั้นตอนการแก้ปัญหา และแก้ปัญหาจาก

สถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน

๒. ศึกษาการเขียนรหัสล าลอง ผังงาน และการใช้ตัวแปร 

๓. วิเคราะห์สถานการณ์แล้ววางแผนการแก้ปัญหาโดยใช้

รหัสล าลองและผังงาน และการแก้ปัญหาตามขั้นตอน

การแก้ปัญหา 

๔. น าเสนอการแก้ปัญหา

๔

ตัวอย่างการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ว ๔.๒ ม.๑/๑



ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง
ตัวอย่างจุดประสงค์การ

เรียนรู้
ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน

ชั่วโมง

ว ๔.๒ ม.๑/๑ 
ออกแบบและ
เขียนโปรแกรม
อย่างง่าย เพื่อ
แก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์
หรือ
วิทยาศาสตร์

การแก้ปัญหาอย่าง
เป็นขั้นตอนจะช่วยให้
แก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

1. แก้ปัญหาตามขั้นตอนการ
แก้ปัญหา

2. วานแผนการแก้ปัญหาโดย
ใช้รหัสล าลองและผังงาน

กิจกรรมที่ ๑ การแก้ปัญหา

๑. ศึกษาขั้นตอนการแก้ปัญหา และการ

เขียนรหัสล าลอง ผังงาน และการใช้ตัว

แปร 

๒. วิเคราะห์สถานการณ์แล้ววางแผนการ

แก้ปัญหาโดยใช้รหัสล าลองและผังงาน 

และการแก้ปัญหาตามขั้นตอนการ

แก้ปัญหา 

๒

วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่องการแก้ปัญหา  (แบบที่ ๒)
ตัวอย่างการวิเคราะห์ตัวชี้วัด  ว ๔.๒ ม.๑/๑



ตัวชี้วัด
สาระการ
เรียนรู้

แกนกลาง

ตัวอย่าง
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน
ชั่วโมง

ว ๔.๒ ม.๑/๑ 
ออกแบบและ
เขียน
โปรแกรม
อย่างง่าย เพื่อ
แก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์
หรือ
วิทยาศาสตร์

การแก้ปัญหา
อย่างเป็น
ขั้นตอนจะ
ช่วยให้
แก้ปัญหาได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

๑. เขียน
โปรแกรม
ที่มีการใช้
ตัวแปร 
เงื่อนไข 
และการ
วนซ้ า 

กิจกรรมที่  ๒ ตัวแปร

๑. ศึกษาโปรแกรมภาษาเบื้องต้น เกี่ยวกับค าสั่งที่ใช้ในการการ

แสดงผล การรับข้อมูล ชนิดข้อมูล ตัวด าเนินการ

๒. อภิปรายความส าคัญตัวแปรกัปปัญหาในชีวิตประจ าวัน

๓. ศึกษาค าสั่งโปรแกรมที่ใช้งานตัวแปร การตั้งชื่อตัวแปรการ

เปลี่ยนแปลงค่าตัวแปร และเขียนโปรแกรมที่มีการใช้งานตัวแปร

๔. ออกแบบและเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาง่ายที่มีการใช้งานตัวแปร

๕. น าเสนอการแก้ปัญหา เพื่อให้เห็นการแก้ปํญาที่มีหลายวิธี

๔

วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ)   เรื่องตัวแปร (แบบที่ ๑) 
ตัวอย่างการวิเคราะห์ตัวชี้วัด  ว ๔.๒ ม.๑/๑



ตัวชี้วัด
สาระการ
เรียนรู้

แกนกลาง

ตัวอย่าง
จุดประสงค์การ

เรียนรู้
ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน

ชั่วโมง

ว ๔.๒ ม.๑/๑ 
ออกแบบและ
เขียนโปรแกรม
อย่างง่าย เพื่อ
แก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์
หรือ
วิทยาศาสตร์

การแก้ปัญหา
อย่างเป็น
ขั้นตอนจะ
ช่วยให้
แก้ปัญหาได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

๑. เขียน
โปรแกรมที่มี
การใช้ตัว
แปร เงื่อนไข 
และการวน
ซ้ า 

กิจกรรมที่  ๒ ตัวแปร

๑. ศึกษาโปรแกรมภาษาเบื้องต้น เกี่ยวกับค าสั่งที่ใช้ในการการ

แสดงผล การรับข้อมูล ชนิดข้อมูล ตัวด าเนินการ

๒. อภิปรายความส าคัญตัวแปรกัปปัญหาในชีวิตประจ าวัน

๓. ศึกษาค าสั่งโปรแกรมที่ใช้งานตัวแปร การตั้งชื่อตัวแปร การ

เปลี่ยนแปลงค่าตัวแปร  เขียนโปรแกรมที่มีการใช้งานตัวแปร

๒

วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ)     เรื่องตัวแปร (แบบที่ ๒) 
ตัวอย่างการวิเคราะห์ตัวชี้วัด  ว ๔.๒ ม.๑/๑



ตัวอย่างการบริหารจัดการ
สาระที่ ๔ เทคโนโลยี

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น



ในส่วนของสาระที่ ๔ เทคโนโลยี อาจด าเนินการได้ ดังตัวอย่าง
แนวทางต่อไปนี้
 แบบที่ ๑  แยก DT และ CS ออกมาเป็นวิชาเฉพาะในกลุ่มวิทยาศาสตร์
 แบบที่ ๒ บูรณาการ DT และ CS เข้าด้วยกันในกลุ่มวิทยาศาสตร์
 แบบที่ ๓ บูรณาการ DT กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ

ตัวอย่างการบริหารจัดการ


