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 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการออกคำ ส่ัง ท่ี สพฐ. 1239/2560 เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
และที่เปล่ียนแปลงตามคำาสั่งสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 30/2561
ลงวันท่ี 5 มกราคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อให้การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม และ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นการเสริมสร้างศักยภาพคนของชาติ ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาในระดับสากล สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 โลกในศตวรรษที่ 21 และ
ทดัเทยีมกบันานาชาต ิผูเ้รยีนมีศกัยภาพในการแขง่ขันและดำ รงชวีติอยา่งสรา้งสรรคใ์นประชาคมโลก
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 บริษัท สำ นักพิมพ์วัฒนาพานิช จำ กัด ได้ตระหนักถึงความสำ คัญดังกล่าวข้างต้น และเพื่อให้
ครูผู้สอนเกิดความเข้าใจและเตรียมความพร้อมสำ หรับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ดงักลา่ว ในปกีารศกึษา 2561 เป็นต้นไป จงึไดจ้ดัทำ เอกสารฉบบันีข้ึน้เพือ่เผยแพร่แกส่ถานศกึษา
และบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และทิศทางของหนังสือเรียนที่พร้อม
ตอบรับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยผู้อ่านสามารถศึกษาหลักสูตรได้จากเอกสาร
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ของ
กระทรวงศึกษาธิการประกอบกันนี้ 
 ดว้ยความมุง่หวงัเปน็อยา่งยิง่วา่ เอกสารฉบบันีจ้ะเปน็ประโยชนต์อ่สถานศกึษาและบคุลากร
ทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัด
การเรียนการสอนต่อไป

                                            บริษัท สำ นักพิมพ์วัฒนาพานิช จำ กัด

คำ�นำ�

กระทรวงศึกษาธิการ. 2560. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด�กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์�วิทยาศาสตร์�และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา�ศาสนา�และวัฒนธรรม�(ฉบับปรับปรุง�พ.ศ.�2560)�ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน�พุทธศักราช�2551 (online).
https://drive.google.com/file/d/0B9t56k6dmUe5MFJLZUVOU2lKdlU/view, 6 ธันวาคม 2560.

สำ นักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2561. คำ�สั่งสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน�ที่�30/2561�เรื่อง�ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์�และวิทยาศาสตร์�(ฉบับปรับปรุง�พ.ศ.�2560)�ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน�พุทธศักราช�2551 (online). 
https://drive.google.com/file/d/1UHeCXXby0lT6SMNckOL2Qdw5QSDZTIa1/view, 13 มกราคม 2561.

สแกน QR CODE เพื่ออ้างอิงและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่
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• หลักสูตรประโยคประถมศึกษ�ตอนต้น
• หลักสูตรประโยคประถมศึกษ�ตอนปล�ย
• หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษ�ตอนต้น
            ม.ศ. 1–2–3
• หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย    
            ม.ศ. 4–5–6
             พ.ศ. 2503

• หลักสูตรประถมศึกษ�

• หลักสูตรมัธยมศึกษ�ตอนต้น

พ.ศ. 2521

หลักสูตรมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย

พ.ศ. 2524

• หลักสูตรประถมศึกษ� พ.ศ. 2521

• หลักสูตรมัธยมศึกษ�ตอนต้น พ.ศ. 2521

• หลักสูตรมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย พ.ศ. 2524      

        (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)

หลักสูตรก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

พ.ศ. 2544

หลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

พ.ศ. 2551
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

หลักสูตรก�รศึกษ�ของประเทศไทยจ�กอดีตสู่ปัจจุบัน

หลักสูตรประถมศึกษ�
พ.ศ. 2491

หลักสูตรมัธยมศึกษ�ตอนต้น
พ.ศ. 2493

หลักสูตรประถมศึกษ� 
พ.ศ. 2498

• ก�รเปลี่ยนแปลงท�งเศรษฐกิจ
สังคม และเทคโนโลยี 

• แผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ   
ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560–2564

• แผนก�รศึกษ�แห่งช�ติ
พ.ศ. 2560–2579

• Thailand 4.0

• กรอบยุทธศ�สตร์ช�ติ 20 ปี
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ก�รประก�ศใช้หลักสูตรแกนกล�งฯ พ.ศ. 2551

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

เพื่อยกระดับการศึกษา
ให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล

เพื่อให้สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 
โลกในศตวรรษที่ 21 และทัดเทียมกับนานาชาติ

เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันและดำ รงชีวิตอย่างสร้างสรรค์
ในประชาคมโลกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จัดการศึกษาให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ เช่น สังคม วัฒนธรรม 
สภาพแวดล้อม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

• ปรับลดเนื้อหา
• ปรับย้ายเนื้อหาระหว่างชั้น
• เพิ่มเนื้อหาใหม่
• แบ่งออกเป็น
 *วิทยาศาสตร์พื้นฐาน� กำาหนดสาระการเรียนรู้แกนกลาง
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด สาระที่ 1–4 สำาหรับ
ผู้เรียนชั้น ป. 1–ม. 3 และ ม. 4–6 แผนการเรียนอื่น ๆ
 *วทิยาศาสตร์เพ่ิมเตมิ�กำาหนดสาระการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ
และกำาหนดผลการเรียนรู้สาระชีววิทยา สาระเคมี สาระ
ฟิสกิส์ และสาระโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ สำาหรบั
ผู้เรียนชั้น ม. 4–6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์
• ย้ายสาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี และสาระ
ที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จากกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีมาเป็นสาระที่ 4 
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

• ปรับเนื้อหาเน้นความสามารถ กระบวนการ และทักษะ
   ทางภูมิศาสตร์   
• รวบตัวชี้วัดเดิมให้มีความกระชับมากขึ้น

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ วิทย�ศ�สตร์

ข้อแตกต่�งจ�กหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2551 กับหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

• ปรับลดเนื้อหา
• ปรับย้ายเนื้อหาระหว่างชั้น
• เพิ่มเนื้อหาใหม่
• แบ่งออกเป็น
 *คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน� กำาหนดสาระการเรียนรู้แกนกลาง
มาตรฐานการเรียนรู ้และตัวชี้วัด สาระท่ี 1–3 สำาหรับ
ผู้เรียนชั้น ป. 1–ม. 3 และ ม. 4–6 แผนการเรียนอื่น ๆ
 *คณิตศาสตร์เพิ่มเติม กำาหนดสาระการเรียนรู ้ เพิ่มเติม
และกำาหนดผลการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้
ในสาระที่ 1–3 และผลการเรียนรู้ในสาระแคลคูลัส สำาหรับ
ผู้เรียนชั้น ม. 4–6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์

ส�ระภูมิศ�สตร์
ในกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ สังคมศึกษ�ฯ

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ คณิตศ�สตร์
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*หมายเหตุ คณิตศาสตร์เพิ่มเติมและวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมในระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนอื่น ๆ 
เปิดสอนได้ตามความพร้อมและจุดเน้นของโรงเรียน ตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน โดยโรงเรียนกำ หนดผลการเรียนรู้ของรายวิชานั้น ๆ

ปีก�รศึกษ�
2561

ป. 1 ป. 2 ป. 3

ม. 1 ม. 2 ม. 3

ป. 4 ป. 5 ป. 6

ม. 4 ม. 5 ม. 6

ป. 1 ป. 2 ป. 3ป. 3

ม. 1 ม. 2 ม. 3

ป. 4 ป. 5 ป. 6

ม. 4 ม. 5 ม. 6

ป. 1 ป. 2 ป. 3

ม. 1 ม. 2 ม. 3

ป. 4 ป. 5 ป. 6

ม. 4 ม. 5 ม. 6

ปีก�รศึกษ�
2562

ประถมศึกษ�

มัธยมศึกษ�ตอนต้น

ประถมศึกษ�

มัธยมศึกษ�

ปีก�รศึกษ�
2563

มัธยมศึกษ�ตอนปล�ย 
แผนก�รเรียนอื่น ๆ

มัธยมศึกษ�ตอนปล�ย 
แผนก�รเรียนวิทย�ศ�สตร์

หลักสูตรฉบับปรับปรุงเริ่มใช้เมื่อใด

  โครงสร้�งก�รจัดก�รเรียนก�รสอนของกลุ่มส�ระ
ก�รเรียนรู้ที่มีก�รเปลี่ยนแปลงในแต่ละระดับชั้นเป็นอย่�งไร

• กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์

   – คณิตศาสตร์พื้นฐาน

   – คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

• กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์

   – วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

   – วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม

• กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา�ศาสนา�และ

วัฒนธรรม

   – สาระภูมิศาสตร์

• กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์

   – คณิตศาสตร์พื้นฐาน

   – คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

• กลุม่สาระการเรียนรูว้ทิยาศาสตร์

   – วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

   – วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม

• กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา�

ศาสนา�และวัฒนธรรม

   – สาระภูมิศาสตร์

• กลุ่มสาระการเรียนรู้���

คณิตศาสตร์

   – คณิตศาสตร์พื้นฐาน

   – คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

• กลุ่มสาระการเรียนรู้��

วิทยาศาสตร์

   – วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

    – วทิยาศาสตรเ์พิม่เติม

• กลุ่มสาระการเรียนรู้

สงัคมศกึษา�ศาสนา�และ

วัฒนธรรม

   – สาระภูมิศาสตร์

• กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

   ๏ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

      – ผลการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับ  

        มาตรฐานการเรียนรู้ใน

        สาระที่ 1–3

  –  ผลการเรียนรู้ในสาระ           

        แคลคูลัส

• กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

   ๏ วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม

      – สาระชีววิทยา

      – สาระเคมี

      – สาระฟิสิกส์

       – สาระโลก ดาราศาสตร์ และ  

         อวกาศ

• กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา��

ศาสนา�และวัฒนธรรม

   – สาระภูมิศาสตร์
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ตัดเนื้อหาที่มี
ความซำ้าซ้อน

เน้นการเชื่อมโยงเนื้อหา
คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหา

ในชีวิตจริง

เพิ่มเนื้อหา
ที่มีความจำ เป็น

ปรับย้ายเนื้อหาให้มี
ความเหมาะสมต่อผู้เรียน

ในแต่ละระดับชั้น

  เรียงเนื้อหาจาก
  ง่าย    ยาก 
เพื่อให้เหมาะสม
ต่อพัฒนาการ
ของผู้เรียน

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ คณิตศ�สตร์

การกำาหนดสาระการเรียนรู้สำาหรับผู้เรียนแต่ละชั้น

หนังสือเรียนหลักสูตรแกนกลางฯ�2551 หนังสือเรียนหลักสูตรฯ�ฉบับปรับปรุง�2560
 

ม. 1 - ม. 3, ม. 4 - ม. 6 แบ่งเป็นรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม

แบ่งออกเป็น
 *คณิตศาสตร์พื้นฐาน ที่กำาหนดสาระการเรียนรู้แกนกลาง มาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัด ตามสาระที่ 1–3 สำาหรับผู้เรียน ชั้น ป. 1–ม. 3 และ ม. 4–6 แผนการ
เรียนอื่น ๆ
 *คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ที่กำาหนดสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม ผลการเรียนรู้ที่เชื่อมโยง
กับมาตรฐานการเรียนรู้ในสาระที่ 1–3 และผลการเรียนรู้ในสาระแคลคูลัส สำาหรับ
ผู้เรียนชั้น ม. 4–6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์

สาระการเรียนรู้ ชั้น

1. จำ นวนและการดำ เนินการ

ป. 1–ม. 6

2. การวัด

3. เรขาคณิต

4. พีชคณิต

5. การวิเคราะห์ข้อมูลและ
   ความน่าจะเป็น

6. ทักษะและกระบวนการ
   ทางคณิตศาสตร์

สาระการเรียนรู้ ชั้น

1. จำ นวนและพีชคณิต 
ป. 1–ป. 6
ม. 1–ม. 3
ม. 4–ม. 6

แผนการเรียนอื่น ๆ

2. การวัดและเรขาคณิต 

3. สถิติและความน่าจะเป็น

*หมายเหตุ เปลี่ยนแปลงตามคำ สั่งสำ นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 30/2561 ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ฯ

สำ นักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2561. คำ�สั่งสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน�ที่�30/2561�เรื่อง�ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด�
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์�และวิทยาศาสตร์�(ฉบับปรับปรุง�พ.ศ.�2560)�ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน�พุทธศักราช�2551 (online). 
https://drive.google.com/file/d/1UHeCXXby0lT6SMNckOL2Qdw5QSDZTIa1/view, 13 มกราคม 2561.

ที่มา: สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2560. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง�กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
� (ฉบับปรับปรุง�พ.ศ.�2560)�ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน�พุทธศักราช�2551 (online).
 https://drive.google.com/file/d/0B9t56k6dmUe5dGQ1NVl1OUctMGM/view, 6 ธันวาคม 2560.
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หนังสือเรียนหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง 2560 มี 3 สาระ จำานวน 7 มาตรฐาน

ตัวอย่าง
คณิตศาสตร์

เปลี่ยนแปลงอย่�งไร

สาระที่�1�จำ�นวนและพีชคณิต
มาตรฐาน�ค�1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำ นวน ระบบจำ นวน การดำ เนินการของจำ นวน 
                 ผลที่เกิดขึ้นจากการดำ เนินการ สมบัติของการดำ เนินการ และนำ ไปใช้
มาตรฐาน�ค�1.2 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลำ ดับและอนุกรม และนำ ไปใช้
มาตรฐาน�ค�1.3 ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ และเมทริกซ์ อธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ปัญหาที่  
                 กำ หนดให้
หมายเหตุ:�มาตรฐาน�ค�1.3 สำ หรับผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–6

สาระที่�2�การวัดและเรขาคณิต
มาตรฐาน�ค�2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และนำ ไปใช้
มาตรฐาน�ค�2.2 เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูป             
                 เรขาคณิตและทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำ ไปใช้

สาระที่�3�สถิติและความน่าจะเป็น
มาตรฐาน�ค�3.1 เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา
มาตรฐาน�ค�3.2 เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และนำ ไปใช้
หมายเหตุ:�มาตรฐาน�ค�3.2 สำ หรับผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–6
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ตัดเนื้อหา

เพิ่มเนื้อหา

ตัวอย่าง
คณิตศาสตร์

เปลี่ยนแปลงอย่�งไร

ชั้น หนังสือเรียนหลักสูตรแกนกลางฯ�2551 หนังสือเรียนหลักสูตรฯ�ฉบับปรับปรุง�2560

ป.�1
– ช่วงเวลาในแต่ละวัน

– จำ นวนวันและชื่อวันในสัปดาห์ 
ไม่มี

ป.�3
– การนับเพิ่มทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 25 ทีละ 50 
– การนับลดทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 25 ทีละ 50

ไม่มี

ป.�6
– ทิศ

– การบอกตำ แหน่งโดยใช้ทิศ
ไม่มี

ม.�1

– ระบบตัวเลขฐานต่าง ๆ

– การวาดหรือประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์  

  เมื่อกำ หนดภาพสองมิติที่ได้จากการมองด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบน

ไม่มี

ม.�2
– การแปรผัน
– การวัด

ไม่มี

ม.�4–6

– การให้เหตุผล (ม. 4–6)

– ทฤษฎีจำ นวนเบื้องต้น (ม. 4–6)

– กำ หนดการเชิงเส้น (ม. 4–6)

– การสำ รวจความคิดเห็น (ม. 4–6)

– ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (ม. 4–6)

– ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น (ม. 4–6)

ไม่มี

ชั้น หนังสือเรียนหลักสูตรแกนกลางฯ�2551 หนังสือเรียนหลักสูตรฯ�ฉบับปรับปรุง�2560

ป.�1 ไม่มี

– การแสดงจำ นวนนับไม่เกิน 20 ในรูปความสัมพันธ์ของจำ นวน

   แบบส่วนย่อย–ส่วนรวม

– ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคำ ตอบของโจทย์ปัญหา

   เมื่อกำ หนดรูป 1 รูป แทน 1 หน่วย

ป.�4 ไม่มี
– โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับแผนภูมิแท่ง

– การอ่านตารางสองทาง

ป.�6 ไม่มี
– ความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม

– อัตราส่วน อัตราส่วนที่เท่ากัน

ม.�1 ไม่มี
– การนำ ความรู้เกี่ยวกับการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตไปใช้ในชีวิตจริง

– คำ ถามทางสถิติ

ม.�2 ไม่มี แผนภาพจุด

ม.�3 ไม่มี อัตราส่วนตรีโกณมิติ

ม.�4 ไม่มี ใช้สมบัติของฟังก์ชันในการแก้ปัญหา

ม.�6 ไม่มี การแจกแจงเอกรูป
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ชั้น หนังสือเรียนหลักสูตรแกนกลางฯ�2551 ชั้น หนังสือเรียนหลักสูตรฯ�ฉบับปรับปรุง�2560

ป.�2
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม และ
ทรงกระบอก

ป.�1
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม และ
ทรงกระบอก

ป.�3
การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้แบบของ
รูป

ป.�2
การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้แบบของ
รูป

ป.�4
ความหมายเศษส่วน การเขียน และการอ่าน
เศษส่วน

ป.�3
ความหมายเศษส่วน การเขียน และการอ่าน
เศษส่วน

ป.�5
ความหมายเศษส่วน การเขียน และการอ่าน
เศษส่วนแท้ เศษเกิน จำ นวนคละ

ป.�4
ความหมายเศษส่วน การเขียน และการอ่าน
เศษส่วนแท้ เศษเกิน จำ นวนคละ

ป.�6
การหาค่าประมาณใกล้เคียงจำ นวนเต็มหลัก
ต่าง ๆ ของจำ นวนนับ

ป.�4
การหาค่าประมาณใกล้เคียงจำ นวนเต็มหลัก
ต่าง ๆ ของจำ นวนนับ

ม.�2 อัตราส่วน ม.�1 อัตราส่วน

ม.�3 กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ม.�1 กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

ม.�4–6

ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชันอธิบาย
สถานการณ์ที่กำ หนด

ม.�4
แผน�2

ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชันอธิบาย
สถานการณ์ที่กำ หนด

อัตราส่วนตรีโกณมิติ ม.�3 อัตราส่วนตรีโกณมิติ

ชั้น หนังสือเรียนหลักสูตรแกนกลางฯ�2551 ชั้น หนังสือเรียนหลักสูตรฯ�ฉบับปรับปรุง�2560

ป.�1
แบบรูปของจำ นวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 1 ทีละ 2 และ
ลดลงทีละ 1

ป.�3
แบบรูปของจำ นวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ
เท่า ๆ กัน 

ป.�2
แบบรูปของจำ นวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 5 ทีละ 10 
ทีละ 100 และลดลงทีละ 2 ทีละ 10 ทีละ 100

ป.�3
แบบรูปของจำ นวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ
เท่า ๆ กัน

ม.�4–6
หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยมของ
ข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่ และเลือกใช้ได้
อย่างเหมาะสม

ม.�3
การหาค่ากลางของข้อมูลและการเลือกใช้
ค่ากลางของข้อมูล

ปรับย้ายเนื้อหาในแต่ละระดับชั้น

ตัดเนื้อหาที่มีความซำ้าซ้อน

ตัวอย่าง
คณิตศาสตร์

เปลี่ยนแปลงอย่�งไร
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ส�ระก�รเรียนรู้ที่มีก�รเพิ่มเติม
• ย้ายสาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี  

  และสาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

  จากกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

  มาเป็นสาระที่ 4 เทคโนโลยี ของกลุ่มสาระการเรียนรู้

  วิทยาศาสตร์ ที่เน้นการบูรณาการจัดกิจกรรม

  การเรียนรู้กับสาระอื่น ๆ ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้  

  วิทยาศาสตร์

เนื้อห�
• เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

   และทักษะในศตวรรษที่ 21

• ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยและทัดเทียม   

   กับนานาชาติ

• เน้นบูรณาการแนวคิดสะเต็มศึกษาใน

   การจัดการเรียนการสอน

ลด

ความซํ้าซ้อน

ของเนื้อหา

ปรับย้าย

เนื้อหาระหว่างชั้น/

วิชา

เพิ่ม

เนื้อหาที่

ทันสมัย

 ปรับลด

เนื้อหาที่ยาก

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ วิทย�ศ�สตร์

ก�รจัดร�ยวิช� แบ่งออกเป็น
 *วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ที่กำ หนดสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สำ หรับผู้เรียนชั้น ป. 1–ม. 3 

และ ม. 4–6 แผนการเรียนอื่น ๆ จำ นวน 4 สาระการเรียนรู้

       สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

       สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ

       สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ

       สาระที่ 4 เทคโนโลยี

 *วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ที่กำ หนดสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 

และกำ หนดผลการเรียนรู้ สำ หรับผู้เรียนชั้น ม. 4–6 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ จำ นวน 4 สาระการเรียนรู้ 

        สาระชีววิทยา

             สาระเคมี

             สาระฟิสิกส์

             สาระโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ

           นอกจากนี้โรงเรียนยังสามารถเปิดวิชาวิทยาศาสตร์

       เพิ่มเติมอื่น ๆ ได้ตามความพร้อมและจุดเน้นของโรงเรียน 

       ตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน โดยโรงเรียน

       กำ หนดผลการเรียนรู้ของรายวิชานั้น ๆ 
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สาระการเรียนรู้

เปลี่ยนแปลงอย่�งไรตัวอย่าง
วิทยาศาสตร์

หนังสือเรียนหลักสูตรแกนกลางฯ�2551 หนังสือเรียนหลักสูตรฯ�ฉบับปรับปรุง�2560

 1. สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำ รงชีวิต

 2. ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

 3. สารและสมบัติของสาร

 4. แรงและการเคลื่อนที่

 5. พลังงาน

 6. กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก

 7. ดาราศาสตร์และอวกาศ

 8. ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และ

    เทคโนโลยี

สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ

สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ

สาระที่ 4 เทคโนโลยี

ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ. 2560. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด�กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์�วิทยาศาสตร์�และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
� สังคมศึกษา�ศาสนา�และวัฒนธรรม�(ฉบับปรับปรุง�พ.ศ.�2560)�ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน�พุทธศักราช�2551 (online).
 https://drive.google.com/file/d/0B9t56k6dmUe5MFJLZUVOU2lKdlU/view, 6 ธันวาคม 2560.

*หมายเหตุ เปลี่ยนแปลงตามคำ สั่งสำ นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 30/2561 ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด     
           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ฯ

สำ นักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2561. คำ�สั่งสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน�ที่�30/2561�เรื่อง�ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด�
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์�และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง�พ.ศ.�2560)�ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน�พุทธศักราช�2551 (online). 
https://drive.google.com/file/d/1UHeCXXby0lT6SMNckOL2Qdw5QSDZTIa1/view, 13 มกราคม 2561.
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กลุมสาระ
การเรียนรู

วิทยาศาสตร

กลุมสาระ
การเรียนรู

วิทยาศาสตร

แล
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ทค

โน
โล
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ารคำ
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สาระที่ 4
เทคโนโลยี

สาระที่ 2
วิทยาศาสตรกายภาพ

สาระที่ 3
วิทยาศาสตร โลก

และอวกาศ

สาระที่ 1
วิทยาศาสตรชีวภาพ
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เปลี่ยนแปลงอย่�งไรตัวอย่าง
วิทยาศาสตร์

หนังสือเรียนหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง 2560 มี 4 สาระ จำานวน 10 มาตรฐาน

��สาระที่�1�วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

มาตรฐาน�ว�1.1� เขา้ใจความหลากหลายของระบบนเิวศ ความสมัพนัธร์ะหวา่งส่ิงไมม่ชีีวิตกบัสิง่มชีวีติและ 
  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน  
  การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบ 
  ที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
  และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งนำ ความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน�ว�1.2� เขา้ใจสมบตัขิองสิง่มชีวิีต หนว่ยพืน้ฐานของสิง่มชีวีติ การลำ เลยีงสารเขา้และออกจากเซลล ์ 
  ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าท่ีของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ท่ีทำ งาน 
  สัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำ งาน 
  สัมพันธ์กัน รวมทั้งนำ ความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน�ว�1.3� เขา้ใจกระบวนการและความสำ คญัของการถา่ยทอดลกัษณะทางพนัธกุรรม สารพนัธกุรรม  
  การเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและ 
  วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำ ความรู้ไปใช้ประโยชน์

 สาระที่�2�วิทยาศาสตร์กายภาพ

มาตรฐาน�ว�2.1� เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับ 
  โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง 
  สถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี
มาตรฐาน�ว�2.2� เขา้ใจธรรมชาตขิองแรงในชวีติประจำ วนั ผลของแรงทีก่ระทำ ตอ่วตัถุ ลกัษณะการเคลือ่นที ่
  แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำ ความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน�ว�2.3� เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ 
  ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำ วัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ 
  ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำ ความรู้ไปใช้ประโยชน์
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เปลี่ยนแปลงอย่�งไรตัวอย่าง
วิทยาศาสตร์

*หมายเหตุ เปลี่ยนแปลงตามคำ สั่งสำ นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 30/2561 ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ฯ 

*ที่มา:�กระทรวงศึกษาธิการ. 2560. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด�กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์�วิทยาศาสตร์�และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
�������สังคมศึกษา�ศาสนา�และวัฒนธรรม�(ฉบับปรับปรุง�พ.ศ.�2560)�ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน�พุทธศักราช�2551 (online).
       https://drive.google.com/file/d/0B9t56k6dmUe5MFJLZUVOU2lKdlU/view, 6 ธันวาคม 2560.

       สำ นักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2561. คำ�สั่งสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน�ที่�30/2561�เรื่อง�ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด�
�������กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์�และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง�พ.ศ.�2560)�ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน�พุทธศักราช�2551 (online). 
       https://drive.google.com/file/d/1UHeCXXby0lT6SMNckOL2Qdw5QSDZTIa1/view, 13 มกราคม 2561.

 สาระที่�3�วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ

มาตรฐาน�ว�3.1� เขา้ใจองคป์ระกอบ ลกัษณะ กระบวนการเกดิ และววิฒันาการของเอกภพ กาแลก็ซ ี 
  ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อ 
  สิ่งมีชีวิตและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ

มาตรฐาน�ว�3.2� เขา้ใจองคป์ระกอบและความสัมพันธข์องระบบโลก กระบวนการเปล่ียนแปลง 
  ภายในโลกและบนผวิโลก ธรณพีบิตัภิยั กระบวนการเปลีย่นแปลงลมฟา้อากาศ 
  และภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

�สาระที่�4�เทคโนโลยี

มาตรฐาน�ว�4.1� เขา้ใจแนวคดิหลกัของเทคโนโลยีเพือ่การดำ รงชวีติในสงัคมทีม่กีารเปลีย่นแปลง 
  อย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ 
  ศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วย 
  กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดย 
  คำ นึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
มาตรฐาน�ว�4.2� เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำ นวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็น 
  ขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้  
  การทำ งาน และการแกป้ญัหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รูเ้ท่าทัน และมีจรยิธรรม
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เปลี่ยนแปลงอย่�งไรตัวอย่าง
วิทยาศาสตร์

การกำาหนดสาระการเรียนรู้สำาหรับผู้เรียนแต่ละชั้น

หนังสือเรียนหลักสูตรแกนกลางฯ�2551

กำ หนดสาระการเรียนรู้สำ หรับกลุ่มผู้เรียนทุกคน
โดยไม่แยกแต่ละกลุ่ม

สาระการเรียนรู้�    กลุ่มผู้เรียน

1. สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำ รงชีวิต

ป. 1– ม.  6

2. ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

3. สารและสมบัติของสาร

4. แรงและการเคลื่อนที่

5. พลังงาน

6. กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก

7. ดาราศาสตร์และอวกาศ

8.  ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
    และเทคโนโลยี

หนังสือเรียนหลักสูตรฯ�ฉบับปรับปรุง�2560

กำ หนดสาระการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน
อยา่งชดัเจน (แยกสาระการเรยีนรูส้ำ หรบักลุม่ผูเ้รียน
แต่ละกลุ่ม)

สาระการเรียนรู้�    กลุ่มผู้เรียน

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

1. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
* วิ ท ย า ศ า ส ต ร ์ พื้ น ฐ า น 
ที่กำาหนดสาระการเรียนรู ้ 
แกนกลาง มาตรฐานการ
เรียนรู ้และตัวช้ีวัดสำาหรับ 
ผู้เรียนชั้น ป. 1–ม. 3 และ 
ม. 4–6 แผนการเรียนอื่น ๆ

2. วิทยาศาสตร์กายภาพ

3. วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ

4. เทคโนโลยี

ผลการเรียนรู้

1. ชีววิทยา
*วิ ทย าศ าสตร ์ เ พิ่ ม เ ติ ม 
ที่กำาหนดสาระการเรียนรู ้
เพิ่มเติม และกำาหนดผลการ
เรียนรู ้ สำ าหรับผู ้ เ รียนชั้น 
ม . 4–6 แผนการ เ รี ยน
วิทยาศาสตร์

2. เคมี

3. ฟิสิกส์

4. โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ

*หมายเหตุ เปลี่ยนแปลงตามคำ สั่งสำ นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 30/2561 ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ฯ 

*ที่มา:�กระทรวงศึกษาธิการ. 2560. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด�กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์�วิทยาศาสตร์�และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
�������สังคมศึกษา�ศาสนา�และวัฒนธรรม�(ฉบับปรับปรุง�พ.ศ.�2560)�ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน�พุทธศักราช�2551 (online).
       https://drive.google.com/file/d/0B9t56k6dmUe5MFJLZUVOU2lKdlU/view, 6 ธันวาคม 2560.

       สำ นักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2561. คำ�สั่งสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน�ที่�30/2561�เรื่อง�ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด�
�������กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์�และวิทยาศาสตร์�(ฉบับปรับปรุง�พ.ศ.�2560)�ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน�พุทธศักราช�2551 (online). 
       https://drive.google.com/file/d/1UHeCXXby0lT6SMNckOL2Qdw5QSDZTIa1/view, 13 มกราคม 2561.
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ชั้น หนังสือเรียนหลักสูตรแกนกลางฯ�2551 หนังสือเรียนหลักสูตรฯ�ฉบับปรับปรุง�2560

ป.�1 การจำ แนกพืชในท้องถิ่น ไม่มี

ป.�4 การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช ไม่มี

ม.�1
เล่ม�1 สมบัติของสารละลายกรด–เบส ไม่มี

ม.�2 • อาหารและสารเสพติด ไม่มี

ม.�5

• การเคลื่อนที่แบบหมุน (ฟิสิกส์ เพิ่มเติม)
• วิวัฒนาการของมนุษย์ (ชีววิทยา เพิ่มเติม)
• การวิเคราะห์ดีเอ็นเอและการศึกษาจีโนม
   (ชีววิทยา เพิ่มเติม)

ไม่มี

เปลี่ยนแปลงอย่�งไรตัวอย่าง
วิทยาศาสตร์

ตัดเนื้อหา

เพิ่มเนื้อหา

ชั้น หนังสือเรียนหลักสูตรแกนกลางฯ�2551 หนังสือเรียนหลักสูตรฯ�ฉบับปรับปรุง�2560

ป.�1 ไม่มี พืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณต่าง ๆ

ป.�4 ไม่มี
กลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ 

การใช้เครื่องมือเพื่อวัดมวลและปริมาตร
ของสสารทั้ง 3 สถานะ

ม.�1
เล่ม�1

ไม่มี
การใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงศึกษาเซลล์และ
โครงสร้างต่าง ๆ ภายในเซลล์

ม.�1
เล่ม�2 ไม่มี

การคำ นวณปริมาณความร้อนโดยใช้สมการ 
Q สูญเสีย = Q ได้รับ

วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ�ม.�4 ไม่มี

ชนิดของสารอาหารที่พืชสังเคราะห์ได้/
ประโยชน์จากสารต่าง ๆ ที่พืชสร้างขึ้น

วิทยาศาสตร์
กายภาพ�ม.�5 ไม่มี

สารละลายอิเล็กโทรไลต์และสารละลาย
นอนอิเล็กโทรไลต์

วิทยาศาสตร์
โลกและอวกาศ�

ม.�6
ไม่มี การหมุนเวียนของอากาศ
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เปลี่ยนแปลงอย่�งไรตัวอย่าง
วิทยาศาสตร์

ปรับย้ายเนื้อหาในแต่ละระดับชั้น

ชั้น หนังสือเรียนหลักสูตรแกนกลางฯ�2551 ชั้น หนังสือเรียนหลักสูตรฯ�ฉบับปรับปรุง�2560

ป.�1 ลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ป.�2 ลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

ป.�1
– แรงดึงและแรงผลัก
– ผลของแรง

ป.�3
– แรงดึงและแรงผลัก
– ผลของแรง

ป.�4
– แหล่งกำ เนิดแสง
– การมองเห็น

ป.�2
– แหล่งกำ เนิดแสง
– การมองเห็น

ป.�4
– การสะท้อนของแสง
– การหักเหของแสง

ม.�3�
เล่ม�2

– การสะท้อนของแสง
– การหักเหของแสง

ป.�5 การเกิดเสียงและการเดินทางของเสียง ป.�4 การเกิดเสียงและการเคลื่อนที่ของเสียง

ป.�5 วัฏจักรชีวิตของพืชดอก ป.�2 วัฏจักรชีวิตของพืชดอก

ป.�5
สัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูก
สันหลัง

ป.�4
สัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูก
สันหลัง

ม.�1�
เล่ม�1�

พฤติกรรมการตอบสนองที่เกิดจากสิ่งเร้า
ภายนอกและสิ่งเร้าภายใน

ชีววิทยา�

ม.�6

การตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายในและสิ่งเร้า
ภายนอกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช

ม.�1�
เล่ม�2�

ปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญา 
วิทยาศาสตร์
กายภาพ�

ม.�6�
ปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญา

ม.�2�
เล่ม�2

การมองเห็นสีและการผสมแสงสี
วิทยาศาสตร์
กายภาพ�

ม.�5
การมองเห็นสีและการผสมแสงสี

สิ่งมีชีวิตฯ�
ม.�4–6�

– จีโนไทป์และฟีโนไทป์
– การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิส

ม.�3�
เล่ม�1

– จีโนไทป์และฟีโนไทป์
– การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิส

แรงและ

การเคลื่อนที�่
ม.�4–6

สนามของแรงและขนาดของแรง
ม.�2�
เล่ม�2

สนามของแรงและขนาดของแรง
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เปลี่ยนแปลงอย่�งไรตัวอย่าง
วิทยาศาสตร์

ตัดเนื้อหาที่มีความซำ้าซ้อน

ย้ายสาระที่ 2 (การออกแบบและเทคโนโลยี) และสาระที่ 3 (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

จากกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีมารวมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

หนังสือเรียนหลักสูตรแกนกลางฯ�2551 หนังสือเรียนหลักสูตรฯ�ฉบับปรับปรุง�2560

สาระที่�2�การออกแบบและเทคโนโลยี�

มาตรฐาน� ง� 2.1� เข้ าใจเทคโนโลยีและกระบวนการ

เทคโนโลยีออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ

ตามกระบวนการเทคโนโลยอีย่างมคีวามคดิสรา้งสรรค ์

เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม

สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่

ยั่งยืน

สาระที่�3�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มาตรฐาน� ง� 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการ

เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้ การ

สื่อสาร การแก้ปัญหาการทำ งาน และอาชีพอย่างมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมีคุณธรรม

สาระที่�4�เทคโนโลยี�

มาตรฐาน�ว�4.1 เขา้ใจแนวคดิหลกัของเทคโนโลยเีพือ่

การดำ รงชวิีตในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว

ใชค้วามรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ 

และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนางานอย่าง

มีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิง

วศิวกรรม เลือกใชเ้ทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยคำ นึงถึง

ผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม

มาตรฐาน� ว� 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำ นวณใน

การแก้ปัญหาท่ีพบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและ

เป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน

การเรียนรู้ การทำ งาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม

ชั้น หนังสือเรียนหลักสูตรแกนกลางฯ�2551 ชั้น หนังสือเรียนหลักสูตรฯ�ฉบับปรับปรุง�2560

ป.�3,�ม.�1�
เล่ม�2 ส่วนประกอบของอากาศ ป.�3 ส่วนประกอบของอากาศ

ป.�6,�ม.�3�
เล่ม�2 การเกิดหินและการใช้ประโยชน์จากหิน ป.�6 การเกิดหินและการใช้ประโยชน์จากหิน

ม.�3�เล่ม�2,�
แรงและการ

เคลื่อนที�่ม.�4–6
การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ

วิทยาศาสตร์
กายภาพ�
ม.�5

การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ

สารและสมบัติ
ของสาร,�พลังงาน�

ม.�4–6
ธาตุกัมมันตรังสีและกัมมันตภาพรังสี 

วิทยาศาสตร์
กายภาพ�
ม.�5

ธาตุกัมมันตรังสีและกัมมันตภาพรังสี
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เปลี่ยนแปลงอย่�งไรตัวอย่าง
วิทยาศาสตร์

ประถมศึกษ�ตอนปล�ย มัธยมศึกษ�ตอนต้น มัธยมศึกษ�ตอนปล�ย

ประถมศึกษ�ตอนต้น

แก้ปัญหาอย่างง่าย โดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหา

ประถมศึกษ�

พัฒนาความรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

พลเมืองแห่งศตวรรษที่ 21

มัธยมศึกษ�ตอนปล�ย

วเิคราะห์แนวคดิหลกัของเทคโนโลย ีเช่น ระบบและสาเหต ุ
การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี ตัดสินใจเลอืกใช้เทคโนโลยี 
โดยคำานึงถึงผลกระทบ และเศรษฐกิจ ประยุกต์ความรู้
ทักษะ และทรพัยากรเพือ่ออกแบบและสร้างผลงานสำาหรบั 
แก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อสังคม ใช้ซอฟต์แวร์ในการ
ออกแบบและนำาเสนอผลงาน เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ 
และเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย และ
คำานงึถึงทรพัย์สนิทางปัญญา

มัธยมศึกษ�ตอนต้น

เข้าใจแนวคิดหลักและธรรมชาติของเทคโนโลยี ตัดสินใจ
เลอืกใช้เทคโนโลยโีดยคำานงึถงึผลกระทบ ประยกุต์ความรู้ 
ทกัษะ และทรพัยากรเพือ่ออกแบบและสร้างผลงานสำาหรบั
แก้ปัญหาในชีวิตและการประกอบอาชีพ เลือกใช้วัสดุ
อปุกรณ์ และเครือ่งมือได้อย่างถกูต้อง เหมาะสม ปลอดภยั
และคำานึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา

ค ้นหาข ้อ มูลและประ เมินความ 
น่าเชื่อถือ ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการ
แก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีอย่างเข้าใจ
สิทธิและหน้าที่ของตน เคารพสิทธิ 
ของผู้อื่น

รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ประเมิน 
นำ า เ สนอข ้ อมู ลและสารสน เทศ
ได้ตามวัตถุประสงค์ ใช้ทักษะการ
คิดเชิงคำานวณในการแก้ป ัญหาที่
พบในชีวิตจริง และเขียนโปรแกรม 
อย่างง่ายเพื่อช่วยในการแก้ปัญหา 
ใช ้ เทคโนโลยีอย ่างรู ้ เท ่ าทันและ 
รับผิดชอบต่อสังคม

ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาการคำานวณ 
สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และนำาความรู้จากศาสตร์
อืน่มาประยกุต์ใช้หรอืสร้างความรูใ้หม่ 
เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ทีม่ผีลต่อการดำาเนนิชวีติ อาชพี สงัคม 
วัฒนธรรม และใช้อย่างปลอดภัย 
มีจริยธรรม

พลเมืองดิจิทัลแห่งศตวรรษที่ 21

เปลี่ยนแปลงอย่�งไรตัวอย่าง
วิทยาศาสตร์

ที่มา:

ที่มา:
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2560. PowerPoint�การชี้แจงและทำ�ความเข้าใจการปรับปรุง
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด�(ฉบับปรับปรุง�2560)�กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (online).
https://drive.google.com/file/d/0B9t56k6dmUe5RTRWZnZ4S21pZDg/view, 6 ธันวาคม 2560.
สแกน QR CODE เพื่ออ้างอิงและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2560. PowerPoint�การชี้แจงและทำ�ความเข้าใจการปรับปรุง
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด�(ฉบับปรับปรุง�2560)�กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (online).
https://drive.google.com/file/d/0B9t56k6dmUe5RTRWZnZ4S21pZDg/view, 6 ธันวาคม 2560.
สแกน QR CODE เพื่ออ้างอิงและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่
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มาตรฐาน ว 4.1 การออกแบบและเทคโนโลยี

มาตรฐาน ว 4.2 วิทยาการคำานวณ

ความรู้และ
ความเข้าใจ กระบวนการ

ความรู้และทักษะ
พื้นฐานเฉพาะด้าน

เรียนรู้และทำ ความเข้าใจเทคโนโลยีใน 5 
ประเด็น ได้แก่ ธรรมชาติของเทคโนโลยี 
ระบบทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหว่าง
เทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น และผลกระทบ
ของเทคโนโลยี

รวบรวมข้อมูล ประมวลผล ประเมินผล
นำ เสนอข้อมูลหรือสารสนเทศเพื่อแก้ปัญหา
ในชีวิตจริง ค้นหาข้อมูลและแสวงหาความรู้
บนอินเทอร์เน็ต การประเมินความน่าเช่ือถือ
ของข้อมูล

ลงมือปฏิบัติโดยใช้กระบวนการออกแบบ 
(Design Process) เพื่อฝึกทักษะการ
วางแผนการทำ งานอย่างเป็นขั้นตอน 
กระบวนการคิด การทำ งานเป็นทีม และ
ความคิดสร้างสรรค์

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อย่างปลอดภัย รู้เท่าทันสื่อ นวัตกรรม 
และผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารต่อการดำ เนินชีวิต อาชีพ 
สังคม และวัฒนธรรม

เรียนรู้และฝึกทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐานเฉพาะด้านอย่างถูกต้อง
และปลอดภัย เช่น วัสดุ อุปกรณ์ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้แนวคิดเชิงคำ นวณในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำ วัน หรือ
บูรณาการกับวิชาอื่น พัฒนาแอปพลิเคชันหรือพัฒนาโครงงานอย่างสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง

ICT
Digital�
Literacy

Computer�
Science

เปลี่ยนแปลงอย่�งไรตัวอย่าง
วิทยาศาสตร์
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ตัวอย่าง ตัวชี้วัด ระดับประถมศึกษาปีที่ 1

• แต่งตัวให้เร็วขึ้น
• ประหยัดเวลามากขึ้นช่วยจอมแต่งตัว

เดก็ชายจอมไมช่อบตืน่เชา้และคดิวา่ถา้เขาแตง่ตวัเรว็ขึน้เขานา่จะตืน่สายกวา่เดมิได ้และ
มีเวลานอนมากขึ้น เขาจึงอยากหาวิธีที่จะแต่งตัวให้เร็วขึ้น เรามาช่วยเด็กชายจอมแต่งตัว
ให้เร็วขึ้นกันเถอะ

12
1

2

3

4

57
6

8

9

10

11
12

1

2

3

4

57
6

8

9

10

11

2 นาที 5 นาที

รถโรงเรียน

3 นาที

เปลี่ยนแปลงอย่�งไรตัวอย่าง
วิทยาศาสตร์

ตัวอย่าง การจัดการเรียนรู้

แสดงลำ ดับขั้นตอนการทำ งาน
หรือการแก้ปัญหาอย่างง่าย โดยใช้ภาพ 

สัญลักษณ์ หรือข้อความ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์

ร่วมกัน ดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น
 ใช้งานอย่างเหมาะสม

เขียนโปรแกรมอย่างง่าย 
โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ

ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดเก็บ 
เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์

แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การลองผิดลองถูก 
การเปรียบเทียบ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2560. PowerPoint�การชี้แจงและทำ�ความเข้าใจการปรับปรุง
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด�(ฉบับปรับปรุง�2560)�กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์�(online).
https://drive.google.com/file/d/0B9t56k6dmUe5RTRWZnZ4S21pZDg/view, 6 ธันวาคม 2560.
สแกน QR CODE เพื่ออ้างอิงและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่
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ส�ระภูมิศ�สตร ์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

คว�มส�ม�รถกระบวนก�ร

คว�มรู้

ทักษะ

เป้�หม�ย
ก�รเรียนรู้

ส�ระภูมิศ�สตร์

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ สังคมศึกษ� ศ�สน� และวัฒนธรรม

ก�รรู้เรื่องภูมิศ�สตร์ (Geo-Literacy)

•�การสังเกต
•�การแปลความข้อมูลทาง
���ภูมิศาสตร์
•�การใช้เทคนิคและเครื่องมือ�
��ทางภูมิศาสตร์
•�การคิดเชิงพื้นที่
•�การคิดแบบองค์รวม
•�การใช้เทคโนโลยี
•�การใช้สถิติพื้นฐาน

•�ความเขา้ใจระบบธรรมชาต�ิ�
��และมนุษย์ผ่านปฏิสัมพันธ์
•�การให้เหตุผลทาง�� �
��ภูมิศาสตรผ์า่นการเชือ่มโยง��
��ระหว่างกัน
•การตัดสินใจ
��อย่างเป็นระบบตามนัย

•�ลักษณะทางกายภาพ
���ของโลก
•�การใช้แผนที่และ
���เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
•�กระบวนการทางภูมิศาสตร์
•�การใช้ภูมิสารสนเทศ
•�ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
���มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
���ทางกายภาพ

ความรู้
ทักษะทาง
ภูมิศาสตร์

ความสามารถทาง
ภูมิศาสตร์

•�การตัง้คำ�ถามเชงิภมูศิาสตร์
•�การรวบรวมข้อมูล
•�การจัดการข้อมูล
•�การวิเคราะห์ข้อมูล
•�การสรุปเพื่อตอบคำ�ถาม

กระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์
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มาตรฐาน ชั้น หนังสือเรียนหลักสูตรแกนกลางฯ�2551 หนังสือเรียนหลักสูตรฯ�ฉบับปรับปรุง�2560

มาตรฐาน�
ส�5.2

ป.�3 ไม่มี

• อธิบายความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพ
   กับการดำ เนินชีวิตของคนในชุมชน      
• มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
   ในชุมชน

ตัดเนื้อหา

เพิ่มเนื้อหา

ตัดเนื้อหาที่มีความซำ้าซ้อน

เปลี่ยนแปลงอย่�งไรตัวอย่าง
สาระภูมิศาสตร์

มาตรฐาน ชั้น หนังสือเรียนหลักสูตรแกนกลางฯ�2551 หนังสือเรียนหลักสูตรฯ�ฉบับปรับปรุง�2560
มาตรฐาน�
ส�5.1

ป.�1 ระบุทิศหลักและที่ตั้งของสิ่งต่าง ๆ

ไม่มี

มาตรฐาน�
ส�5.1

ป.�3
บอกความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพ
กับลักษณะทางสังคมของชุมชน

มาตรฐาน�
ส�5.2

ป.�3
ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของส่ิงแวดล้อม
ในชุมชน

มาตรฐาน�
ส�5.1

ม.�4–6
ประเมินการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติในโลกว่า 
เป็นผลมาจากการกระทำ ของมนุษย์และหรือ 
ธรรมชาติ

มาตรฐาน ชั้น หนังสือเรียนหลักสูตรแกนกลางฯ�2551 หนังสือเรียนหลักสูตรฯ�ฉบับปรับปรุง�2560

มาตรฐาน�
ส�5.2

ม.�4–6

• ระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
  และสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 
• ระบมุาตรการปอ้งกนัและแกไ้ขปัญหา บทบาท
  ขององค์การและการประสานความร่วมมือทั้ง
 ในประเทศและนอกประเทศเกี่ยวกับกฎหมาย  
  สิง่แวดลอ้ม การจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
 และสิ่งแวดล้อม

• ระบมุาตรการปอ้งกันและแก้ไขปญัหา กฎหมาย
  และนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
  สิ่งแวดล้อม บทบาทขององค์การที่เกี่ยวข้อง 
  และการประสานความรว่มมอืทัง้ในประเทศและ 
  ระหว่างประเทศ
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เปลี่ยนคำาและข้อความบางส่วน

เปลี่ยนแปลงอย่�งไรตัวอย่าง
สาระภูมิศาสตร์

มาตรฐาน ชั้น หนังสือเรียนหลักสูตรแกนกลางฯ�2551 หนังสือเรียนหลักสูตรฯ�ฉบับปรับปรุง�2560

มาตรฐาน�
ส�5.2

ป.�1
• สังเกตและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง
   ของสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัว

• สังเกตและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของ
  สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว เพื่อการปฏิบัติตน 
  อย่างเหมาะสม

มาตรฐาน�
ส�5.1

ป.�3
•�เขียนแผนผังง่าย ๆ เพื่อแสดงตำ แหน่ง 
   ที่ตั้งของสถานที่สำ คัญในบริเวณโรงเรียน  
   และชุมชน

• วาดแผนผังเพื่อแสดงตำ แหน่งที่ตั้งของสถานที่
   สำ คัญในบริเวณโรงเรียนและชุมชน

มาตรฐาน�
ส�5.2

ป.�3
• อธิบายเกี่ยวกับมลพิษและการก่อให้เกิด 
   มลพิษโดยมนุษย์

• อธิบายสาเหตุที่ทำ ให้เกิดมลพิษโดยมนุษย์

มาตรฐาน�
ส�5.1

ป.�4

• ระบุแหล่งทรัพยากรและสิ่งต่าง ๆ 
   ในจังหวัดของตนเองด้วยแผนที่
• ใช้แผนที่อธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ  
   ที่มีอยู่ในจังหวัด

• ระบุแหล่งทรัพยากรและสถานที่สำ คัญ
   ในจังหวัดของตนด้วยแผนที่และรูปถ่าย
• อธิบายลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่ง
   ทรัพยากรและสถานที่สำ คัญในจังหวัด

มาตรฐาน�
ส�5.2

ป.�4

• อธิบายสภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชน
   ที่ส่งผลต่อการดำ เนินชีวิตของคนในจังหวัด
• มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
   ในจังหวัด

• วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ส่งผลต่อ
   การดำ เนินชีวิตของคนในจังหวัด
• นำ เสนอแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อม
   ในจังหวัด

มาตรฐาน�
ส�5.1

ป.�6
• ใชเ้ครือ่งมอืทางภมูศิาสตร ์(แผนที ่ภาพถ่าย
    ชนดิตา่ง ๆ ) ระบลุกัษณะสำ คญัทางกายภาพ
   และสังคมของประเทศ

• สืบค้นและอธิบายข้อมูลลักษณะทางกายภาพ 
   ของประเทศไทยดว้ยแผนที ่รปูถา่ยทางอากาศ 
  และภาพจากดาวเทียม

มาตรฐาน�
ส�5.2

ป.�6
• จัดทำ แผนการใช้ทรัพยากรในชุมชน

• นำ เสนอตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นผลจาก
   การรักษาและทำ ลายทรัพยากรและ
   สิ่งแวดล้อมและเสนอแนวทางในการจัดการ   
   อย่างยั่งยืนในประเทศไทย



ที่มา:�สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2560. PowerPoint�ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง�สาระภูมิศาสตร์
(ฉบับปรับปรุง�พ.ศ.�2560)�กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา�ศาสนา�และวัฒนธรรม�ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน�พุทธศักราช�2551 (online). 

https://drive.google.com/file/d/0B9t56k6dmUe5dFVncUl2ZG5DRkk/view, 6 ธันวาคม 2560.
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เปลี่ยนแปลงอย่�งไรตัวอย่าง
สาระภูมิศาสตร์

เปลี่ยนคำาและข้อความบางส่วน

มาตรฐาน ชั้น หนังสือเรียนหลักสูตรแกนกลางฯ�2551 หนังสือเรียนหลักสูตรฯ�ฉบับปรับปรุง�2560

มาตรฐาน�
ส�5.1

ม.�1

• วิเคราะห์เชื่อมโยงสาเหตุและแนวทางป้องกัน 
 ภัยธรรมชาติและการระวังภัยที่เกิดขึ้นใน     
   ประเทศไทยและทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย  
 และโอเชียเนีย

• วเิคราะหส์าเหตกุารเกดิภยัพบิตัขิองทวปีเอเชยี  
   ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย

มาตรฐาน�
ส�5.2

ม.�1

• วิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
  ทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย  
  และโอเชียเนีย

• สบืคน้ อภปิรายประเดน็ปญัหาจากปฏสิมัพนัธ์
  ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์
  ที่เกิดขึ้นในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และ
  โอเชียเนีย

มาตรฐาน�
ส�5.1

ม.�3
• วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทาง 
  กายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือ 
   และอเมริกาใต้

• วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบัติของทวีป  
   อเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้

มาตรฐาน�
ส�5.2

ม.�3

• สำ รวจ อภิปรายประเด็นปัญหาเกี่ยวกับ
  สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาเหนือ
  และอเมริกาใต้

• วิเคราะห์แนวทางการจัดการภัยพิบัติและ
   การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
   ในทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้
   อย่างยั่งยืน

มาตรฐาน�
ส�5.1

ม.�4–6

• ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม     
   วิเคราะห์ และนำ เสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศ
   อย่างมีประสิทธิภาพ

• ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการ
   ค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูล ตามกระบวนการ 
  ทางภูมิศาสตร์และนำ ภูมิสารสนเทศ มาใช้ 
  ประโยชน์ในชีวิตประจำ วัน

มาตรฐาน�
ส�5.2

ม.�4–6

• อธิบายการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมใน   
   การสรา้งสรรคว์ฒันธรรม อนัเปน็เอกลกัษณ ์ 
  ของท้องถิ่น ทั้งในประเทศไทยและโลก

•  วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทาง   
    กายภาพกบักจิกรรมของมนุษยใ์นการสรา้งสรรค์
     วถิกีารดำ เนนิชวีติของทอ้งถิน่ ทัง้ในประเทศไทย  
  และภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก และเห็นความสำ คัญ
  ของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการดำ รงชีวิตของมนุษย์
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ย้ายสาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี และสาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จากกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มาเป็นสาระที่ 4 เทคโนโลยี ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ

สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ

สาระที่ 4 เทคโนโลยี

การออกแบบและเทคโนโลยี วิทยาการคำ นวณ

จัดให้ตรงตามชั้นปีที่กำ หนด
หรือยืดหยุ่นระหว่างชั้นปี

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

สาระที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

กำ หนดสาระการเรียนรู้
แกนกลาง

ป. 1–6 ม. 1–3
ม. 4–6 (แผนฯ อื่น ๆ)สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต

สาระที่ 1 จำ นวนและพีชคณิต

ปรับสาระภูมิศาสตร์

สำ หรับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

ป. 1–6 ม. 1–3
ม. 4–6 (แผนฯ อื่น ๆ)

กำ หนดสาระการเรียนรู้
แกนกลาง

จัดให้ตรงตามชั้นปี
ที่กำ หนดหรือยืดหยุ่น

ระหว่างชั้นปี

เน้นการบูรณาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้กับสาระอื่น ๆ ภายใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

ความรู้ ความสามารถ ทักษะ กระบวนการ

 สามารถนำ ผลการเรียนรู ้ในวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม
   ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดมาจัดการเรียนรู้ได้

ที่มา: กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์. 2561. สรุปสาระสำ คัญเกี่ยวกับหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 (online).
https://www.facebook.com/teacherkobwit/posts/194027639933670, 23 มกราคม 2561.

ม. 4–6 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์)

กำ หนดสาระการเรียนรู้
เพิ่มเติม

จัดให้ตรงตามชั้นปีที่กำ หนด 
หรือยืดหยุ่นระหว่างชั้นปี

ม. 4–6 
(แผนการเรียนวิทยาศาสตร์)

ป. 1–6 ม. 1–3 ม. 4–6
(ทุกแผนการเรียน)

กำ หนดสาระการเรยีนรู้
เพิ่มเติม

สาระชีววิทยา

สาระเคมี

สาระฟิสิกส์

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ผลการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม

ผลการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับ

มาตรฐานการเรียนรู้ในสาระที่ 1–3
ผลการเรียนรู้

ในสาระแคลคูลัส

สำ หรับ

สำ หรับ

สำ หรับ

สำ หรับ

เปิดได้

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์
สำ นักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
http://academic.obec.go.th

สาระโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ

สรุปหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
และที่เปลี่ยนแปลงตามคำาสั่งสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานที่ สพฐ. 30/2561 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561 

เรื่องให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ฯ

ผลการเรียนรู้

ตามความพร้อม
ของโรงเรียน

ตามความต้องการ
ความถนัดของนักเรียน

โรงเรียนกำ หนด
ผลการเรียนรู้

ของรายวิชาขึ้นเอง

ตามจุดเน้นของโรงเรียน

ตามเกณฑ์การจบ

 สามารถนำ ผลการเรียนรู ้ในวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม
   ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดมาจัดการเรียนรู้ได้
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• ข้อสอบครบทุกกลุ่มสาระฯ นับหมื่นข้อ
• จัดชุดข้อสอบได้ตามต้องการ
• ข้อสอบหลากหลายตรงตามตัวชี้วัด

สำาหรับหลักสูตรฉบับปรับปรุง

พร้อมที่สุด!

• บูรณาการกลุ่มสาระฯ ต่าง ๆ ครบทุกระดับชั้น
• เฉลยคำ ตอบอย่างละเอียด

• แผนรายชั่วโมง (แก้ไขได้)
• แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน
• ใบงาน/แบบบันทึก/แบบประเมิน หรือ
   ดาวน์โหลดฟรีได้ที่ www.wpp.co.th

• สรุปเนื้อหาในบทเรียน
• Infographic/Timeline
• เรื่องน่ารู้/เกม/กิจกรรม/แบบทดสอบ  
   พร้อมเฉลยและคำ อธิบายทุกตัวเลือก
• เพิ่มบูรณาการอาเซียน/เศรษฐกิจพอเพียง

• ซื้อได้ด้วยงบฯ พัฒนาผู้เรียน หรืองบฯ โรงเรียน
• ทบทวนได้ทันทีทำ ให้เกิดความรู้ที่คงทน

แผนการ
จัดการเรียนรู้

สุดยอด
PowerPoint

คลังข้อสอบ
10,000+

CD ข้อสอบ

การคิดวิเคราะห์

ตามแนว PISA

สมบูรณ์แบบ 
(เนื้อหาละเอียด
พร้อมแบบฝึก)

LINE ID: WPP2013

P L CSTEM Education

Technology

พ.ศ. 2560 ทุกชั้นปี ทุกวิชา ตามนโยบาย สพฐ. (ล่าสุด)

• กิจกรรมหลากหลาย กระตุ้นการเรียนรู้
• เช็กความเข้าใจและฝึกฝนให้ชำ นาญ
• ตรงตามเกณฑ์การวัดผลการเรียนรู้

• สะดวก พร้อมใช้ทันที แม้ไม่ได้เตรียมการสอน
• สอนได้แม้ไม่ใช่วิชาที่ถนัด
• ครูใหม่หรือครูแทนก็สอนได้

• ลดการบ้าน

• ได้รับอนุญาต
• สอดคล้องตามตัวชี้วัด
• กิจกรรมหลากหลายเน้นผู้เรียน

แบบฝึกหัด
/ทักษะ

คู่มือ
การสอน

หนังสือเรียน
งบฯ เรียนฟรี

STEM

กิจกรรมช่วย 
" ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้" 
(Flipped Classroom)

BBL
P L C

ศาสตร์ของพระราชา



ลดภาระงาน คืนครูให�นักเรียน วัดผลง�าย

– ตองการแนวทางจัดทำแผนการจัดการเรียนรูและวิธีการจัดการเรียนรู
 ดวยกิจกรรมที่หลากหลาย
– มีภาระงานสอนหลายวิชา
– ตองสอนในเนื้อหาที่ไมถนัด

• สรุปเนื้อหาในบทเรียน
• Infographic/Timeline
• เรื่องนารู/เกม/กิจกรรม/แบบทดสอบ
พรอมเฉลยและคำอธิบายทุกตัวเลือก

• เพิ่มบูรณาการอาเซียน/เศรษฐกิจพอเพียง
Microsoft PowerPoint is a registered trademark of Microsoft Corporation  in the United States and other countries.

 แผนรายชั่วโมง (แกไขได)

 แบบทดสอบกอนเรียน/หลังเรียน

 ใบงาน/แบบบันทึก/แบบประเมิน

หรือดาวนโหลดฟรีไดที่ www.wpp.co.th

CD ขอสอบ
การคิดวิเคราะห
ตามแนว PISA

– ตองการผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น

– ตรงตาม O-NET และ PISA

• บูรณาการกลุมสาระฯ ตาง ๆ

  ครบทุกระดับชั้น

• เฉลยคำตอบอยางละเอียด

www.wpp.co.th

• ขอสอบครบทุกกลุมสาระฯ นับหมื่นขอ

• จัดชุดขอสอบไดตามตองการ

• ขอสอบหลากหลายตรงตามตัวชี้วัด

f
Calling…

02 222 3 444
าหญัปกุทบอต

ำคกุท์รยีลคเ ถาม

Call Center วพ.

จใบัทะรปา้คกูล 

 ีดรากิรบ

าหญัปมาถบอส

งอขมาตดิต

มิตเม่ิพเลูมอ้ขบัร

ๆ น่ือ

จใบัทะรปดุส�มหใรากิรบ วพ. 

Call Center 02 222 3 444
สอบถามป�ญหา • ติดตามของ • รับข�อมูลเพิ�มเติม

DVD แผนการจัดการเรียนรู

– ตองการสื่อการเรียนรูที่มีคุณภาพ ใชสอนงาย ไดผลจริง หลากหลาย

 สรางความสนใจและกระตุนใหนัก เรียนเรียนรู

• ไดรับอนุญาต

• สอดคลองตามตัวชี้วัด

• กิจกรรมหลากหลายเนนผูเรียน

• ซื้อไดดวยงบฯ พัฒนาผูเรียนหรืองบโรงเรียน

• ทบทวนไดทันทีทำใหเกิดความรูที่คงทน

• กิจกรรมหลากหลาย กระตุนการเรียนรู

• เช็กความเขาใจและฝกฝนใหชำนาญ

• ตรงตามเกณฑการวัดผลการเรียนรู

• สรุปเนื้อหาในบทเรียน

• Infographic/Timeline

• เรื่องนารู/เกม/กิจกรรม/แบบทดสอบ
 พรอมเฉลยและคำอธิบายทุกตัวเลือก

• เพิ่มบูรณาการอาเซียน/เศรษฐกิจพอเพียง

Microsoft PowerPoint is a registered trademark of Microsoft Corporation  in the United States and other countries.

สุดยอด PowerPoint

หนังสือเรียนงบฯ เรียนฟรี

หนังสือเรียนสมบูรณแบบ
(เนื้อหาละเอียดพรอมแบบฝก)

แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ

สุดยอด PowerPoint
คลังขอสอบ 10,000+

3.  ขั้นการประเมินผล2.  ขั้นการสอน1.  ขั้นเตรียมการสอน

¡‹Í¹ãªŒ ËÅÑ§ãªŒ ¡‹Í¹ãªŒ ËÅÑ§ãªŒ ¡‹Í¹ãªŒ ËÅÑ§ãªŒ

คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  และภูมิศาสตร

ป. 1   ป. 4   ม. 1   ม. 4

ปรับตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดใหม 2560
บร. อญ. แบบฝกหัด สมบูรณแบบ แผนการสอน สื่อ PPT คูมือการสอน

ใหม�ล�าสุด!
ใหม�ล�าสุด!

ÊÍ´¤ÅŒÍ§µÒÁ¹âÂºÒÂ¢Í§ Ê¾°. Active Learning

ฉบ
ับปรับ

ปรุง
 พ

.ศ. 2
56

0

ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 25

60

ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 25

60

ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 25

60

เฉลยคำตอบ
อยูหนาเดียวกับคำถาม

เชื่อมโยงการใชสื่อ
PowerPoint วพ.

• สะดวก พรอมใชทันที แมไมไดเตรียมการสอน

• สอนไดแมไมใชวิชาที่ถนัด

• ครูใหมหรือครูแทนก็สอนได

อัปเดตใหมล
าสุดอัปเดตใหมล
าสุด

โฉม
ใหม



กิจกรรมชวยครู 

   “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ที่หลากหลาย
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ลดภาระงาน คืนครูให�นักเรียน วัดผลง�าย

– ตองการแนวทางจัดทำแผนการจัดการเรียนรูและวิธีการจัดการเรียนรู
 ดวยกิจกรรมที่หลากหลาย
– มีภาระงานสอนหลายวิชา
– ตองสอนในเนื้อหาที่ไมถนัด

• สรุปเนื้อหาในบทเรียน
• Infographic/Timeline
• เรื่องนารู/เกม/กิจกรรม/แบบทดสอบ
พรอมเฉลยและคำอธิบายทุกตัวเลือก

• เพิ่มบูรณาการอาเซียน/เศรษฐกิจพอเพียง
Microsoft PowerPoint is a registered trademark of Microsoft Corporation  in the United States and other countries.

 แผนรายชั่วโมง (แกไขได)

 แบบทดสอบกอนเรียน/หลังเรียน

 ใบงาน/แบบบันทึก/แบบประเมิน

หรือดาวนโหลดฟรีไดที่ www.wpp.co.th

CD ขอสอบ
การคิดวิเคราะห
ตามแนว PISA

– ตองการผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น

– ตรงตาม O-NET และ PISA

• บูรณาการกลุมสาระฯ ตาง ๆ

  ครบทุกระดับชั้น

• เฉลยคำตอบอยางละเอียด

www.wpp.co.th

• ขอสอบครบทุกกลุมสาระฯ นับหมื่นขอ

• จัดชุดขอสอบไดตามตองการ

• ขอสอบหลากหลายตรงตามตัวชี้วัด

f
Calling…

02 222 3 444
าหญัปกุทบอต

ำคกุท์รยีลคเ ถาม

Call Center วพ.

จใบัทะรปา้คกูล 

 ีดรากิรบ

าหญัปมาถบอส

งอขมาตดิต

มิตเม่ิพเลูมอ้ขบัร

ๆ น่ือ

จใบัทะรปดุส�มหใรากิรบ วพ. 

Call Center 02 222 3 444
สอบถามป�ญหา • ติดตามของ • รับข�อมูลเพิ�มเติม

DVD แผนการจัดการเรียนรู

– ตองการสื่อการเรียนรูที่มีคุณภาพ ใชสอนงาย ไดผลจริง หลากหลาย

 สรางความสนใจและกระตุนใหนัก เรียนเรียนรู

• ไดรับอนุญาต

• สอดคลองตามตัวชี้วัด

• กิจกรรมหลากหลายเนนผูเรียน

• ซื้อไดดวยงบฯ พัฒนาผูเรียนหรืองบโรงเรียน

• ทบทวนไดทันทีทำใหเกิดความรูที่คงทน

• กิจกรรมหลากหลาย กระตุนการเรียนรู

• เช็กความเขาใจและฝกฝนใหชำนาญ

• ตรงตามเกณฑการวัดผลการเรียนรู

• สรุปเนื้อหาในบทเรียน

• Infographic/Timeline

• เรื่องนารู/เกม/กิจกรรม/แบบทดสอบ
 พรอมเฉลยและคำอธิบายทุกตัวเลือก

• เพิ่มบูรณาการอาเซียน/เศรษฐกิจพอเพียง

Microsoft PowerPoint is a registered trademark of Microsoft Corporation  in the United States and other countries.

สุดยอด PowerPoint

หนังสือเรียนงบฯ เรียนฟรี

หนังสือเรียนสมบูรณแบบ
(เนื้อหาละเอียดพรอมแบบฝก)

แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ

สุดยอด PowerPoint
คลังขอสอบ 10,000+

3.  ขั้นการประเมินผล2.  ขั้นการสอน1.  ขั้นเตรียมการสอน

¡‹Í¹ãªŒ ËÅÑ§ãªŒ ¡‹Í¹ãªŒ ËÅÑ§ãªŒ ¡‹Í¹ãªŒ ËÅÑ§ãªŒ

คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  และภูมิศาสตร

ป. 1   ป. 4   ม. 1   ม. 4

ปรับตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดใหม 2560
บร. อญ. แบบฝกหัด สมบูรณแบบ แผนการสอน สื่อ PPT คูมือการสอน

ใหม�ล�าสุด!
ใหม�ล�าสุด!

ÊÍ´¤ÅŒÍ§µÒÁ¹âÂºÒÂ¢Í§ Ê¾°. Active Learning

ฉบ
ับปรับ

ปรุง
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0

ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 25

60

ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 25

60

ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 25

60

เฉลยคำตอบ
อยูหนาเดียวกับคำถาม

เชื่อมโยงการใชสื่อ
PowerPoint วพ.

• สะดวก พรอมใชทันที แมไมไดเตรียมการสอน

• สอนไดแมไมใชวิชาที่ถนัด

• ครูใหมหรือครูแทนก็สอนได

อัปเดตใหมล
าสุดอัปเดตใหมล
าสุด

โฉม
ใหม



กิจกรรมชวยครู 

   “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ที่หลากหลาย



ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่เป้าหมาย
ด้วยสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย

แบบ Active Learning โดย วัฒนาพานิช
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    คู‹มอื
การสอน

 โดย วัฒ
นาพานิช

           คู‹มือการสอน โดย วฒันาพานิช

¤Ù‹Á×Í¡ÒÃÊÍ¹ â´Â

ที่มา: Learning Pyramid (Source:  National Training Laboratories, Bethel, Maine)

 KAP,  Flipped,  BBL,  LA,  Think,  STEM,  C-Map, PPT,  FE,  KAP Test,  SE,  SK,  LR,  Ans.

 (สัญลักษณ์ในคู่มือการสอนของ        )

Passive Learning

Active Learning

LINE ID: WPP2013

Å´àÇÅÒàÃÕÂ¹ à¾ÔèÁàÇÅÒÃÙŒActive Learning Å´àÇÅÒàÃÕÂ¹ à¾ÔèÁàÇÅÒÃÙŒActive Learning
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PowerPoint
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