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มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ
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การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจะต้องสอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
เพื่อพัฒ นาและเสริ มสร้ างศักยภาพคนของชาติให้ส ามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ โดยการยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ ใ ห้ มี คุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 และโลกในศตวรรษที่ 21
กระทรวงศึกษาธิการโดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐานจึงได้ดาเนินการ
ทบทวนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยนาข้อมูลจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสัง คมแห่ง ชาติ ฉบับ ที่ 12 ยุท ธศาสตร์ช าติ 20 ปี และแผนการศึก ษาแห่ง ชาติ
พ.ศ. 2560 – 2579 มาใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมชัดเจน
ยิ่งขึ้น ในระยะสั้นเห็นควรปรับปรุงหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระ
ภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่ง มีความสาคัญต่อการพัฒนา
ประเทศ และเป็นรากฐานสาคัญที่จะช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็น
ระบบ สามารถวิ เ คราะห์ ปั ญ หาหรื อ สถานการณ์ ไ ด้ อ ย่า งรอบคอบและถี่ ถ้ ว น สามารถน าไปใช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบูรณาการกับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมที่นาไปสู่การ
คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ หรือสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เอื้อประโยชน์ต่อการดารงชีวิต การใช้ทักษะการคิดเชิง
คานวณ ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีและการสื่อสารในการแก้ปัญหาที่พบใน
ชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะ กระบวนการ และเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวอย่างเข้าใจสภาพที่เป็นอยู่และการเปลี่ยนแปลง เพื่อนาไปสู่การ
จัดการและปรับใช้ในการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างสร้างสรรค์
ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ส ถาบันส่ งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) รั บ ผิ ด ชอบในการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ และสาระเทคโนโลยีในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งต่อมาได้ผนวก
รวมอยู่ ใ นกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ และส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
รับผิดชอบปรับปรุงสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อให้สถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ใช้เป็น กรอบในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเป็น
แนวทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจในเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน และมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน ให้
ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ขอขอบคุ ณ สสวท. ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขา คณาจารย์ ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอน และผู้มีส่วนร่วมจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทัง้ ในและนอกกระทรวงศึกษาธิการที่ช่วยให้การพัฒนาหลักสูตรฉบับนี้ มีความสมบูรณ์และเหมาะสมต่อ
การจัดการศึกษาเพื่อคนไทยทั้งประเทศ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ สพฐ. 1239 / 2560
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระ
ภูมิศาสตร์ ในกลุ่ มสาระการเรียนรู้สั งคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
--------------------------------เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
เป็นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนของชาติให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล สอดคล้องกับ
ประเทศไทย 4.0 โลกในศตวรรษที่ 21 และทัดเทียมกับนานาชาติ ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขันและ
ดารงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในประชาคมโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2545 และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศใช้ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบั บปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลั กสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศัก ราช 2551 ดัง ปรากฏแนบท้า ยคาสั่งนี้ แทนมาตรฐานการเรียนรู้และตัว ชี้วัด กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เงื่ อนไขและระยะเวลาการใช้ ม าตรฐานการเรี ยนรู้แ ละตั ว ชี้ วัด กลุ่ มสาระการเรีย นรู้
คณิตศาสตร์ วิ ทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่ ม สาระการเรีย นรู้สั งคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ให้เป็นไป ดังนี้
1. ปีการศึกษา 2561 ให้ใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
2. ปีการศึกษา 2562 ให้ใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2 4 และ 5 และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 2 4 และ 5
3. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป ให้ใช้ในทุกชั้นเรียน

ให้ เ ลขาธิ ก ารคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานมี อ านาจในการยกเลิ ก เพิ่ ม เติ ม
เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระ
ภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
สั่ง ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560
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(นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 1239 /2560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
ความนา
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

1
4
9
10
33
120

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

๑

ความนา
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กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ เมื่อวันที่ 11 กรกฎคม 2551 เริ่มใช้ในโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร
และโรงเรียนที่มีความพร้อม ในปีการศึกษา 2552 และเริ่มใช้ในโรงเรียนทั่วไปในปีการศึกษา 2553 ซึ่งใช้มา
เป็นเวลากว่า ๘ ปีแล้ว สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ได้ดาเนินการติดตามผลการนาหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในหลายรูปแบบ ทั้งการประชุมรับฟังความ
คิดเห็น การนิเทศติดตามผลการใช้หลักสูตรของโรงเรียน การรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของสานักวิชาการ
และมาตรฐานการศึก ษา รายงานผลการวิ จัยของหน่ว ยงานและองค์ก รที่เกี่ย วข้องกั บหลั กสู ตรและการใช้
หลั ก สู ตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้น ฐาน พุ ทธศั กราช 2551 ผลจากการศึ กษา พบว่า หลั กสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีข้อดีในหลายประการ เช่น กาหนดเป้าหมายการพัฒนาไว้ชัดเจน มีความ
ยืดหยุ่นเพียงพอให้สถานศึกษาบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาได้ สาหรับปัญหาที่พบส่วนใหญ่เกิดจากการนา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาและในห้องเรียน
นอกจากนี้ การศึกษาข้อมูล ทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลก
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยจัดทาบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2579) ซึ่ ง เป็ น แผนหลั ก ของการพั ฒ นาประเทศ และเป้ า หมายของการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
(Sustainable Development Goals: SDGs) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 รวมทั้งการปรับ
โครงสร้างประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี
ต่อจากนี้ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อมุ่งสู่
วิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ “ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นที่สาคัญเพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างแท้จริงตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน คือ การเตรียมพร้อมด้านกาลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากร
ในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพื่อให้
เติบโตอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จาเป็นต่อการ
ดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของคนในแต่ละช่วงวัยตามความเหมาะสม การเตรียมความพร้อมของกาลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมคนให้สามารถปรับตัวรองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม กระทรวงศึกษาธิการจึงกาหนดเป็นนโยบายสาคัญและเร่งด่วน
ให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 ในกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึ กษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รวมทั้งเทคโนโลยี ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยมอบหมายให้สถาบันส่งเสริมการสอน
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดาเนินการปรับปรุง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และสาระเกี่ยวกับเทคโนโลยีในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และมอบหมาย
ให้สานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐานดาเนินการปรับปรุงสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทั้งนี้ การดาเนินงานประกาศใช้หลักสูตรยังคงอยู่ในความรับผิดชอบของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ ยังคงหลักการและโครงสร้างเดิม ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คือ ประกอบด้วย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ แต่มุ่งเน้นการปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและ
ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่าง ๆ คานึงถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียน มีทักษะที่จาเป็นสาหรับการเรี ยนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 เป็นสาคัญ เตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ พร้อมที่จะประกอบอาชีพ เมื่อจบ
การศึกษา หรือสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น สามารถแข่งขันและอยู่ร่วมกับประชาคมโลกได้
กรอบในการปรับปรุง คือ ให้มีองค์ความรู้ที่เป็นสากลเทียบเท่านานาชาติ ปรับมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัดให้ มีความชัดเจน ลดความซ้าซ้อน สอดคล้องและเชื่อมโยงกันภายในกลุ่ มสาระการเรียนรู้ และ
ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดจนเชื่อมโยงองค์ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้า
ด้วยกัน จัดเรียงลาดับความยากง่ายของเนื้อหาในแต่ละระดับชั้น ตามพัฒนาการแต่ละช่วงวัย ให้มีความเชื่อมโยง
ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ โดยให้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความคิด
สาระสาคัญของการปรับปรุงหลักสูตร มีดังนี้
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
1.1 จัดกลุ่มความรู้ใหม่และนาทักษะกระบวนการไปบูรณาการกับตัวชี้วัด เน้นให้ผู้เรียนเกิดการ
คิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และมีทักษะในศตวรรษที่ 21
๑.๒ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 กาหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
สาหรับผู้เรียนทุกคน ที่เป็นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน และเป็นพื้นฐานสาคัญในการศึกษาต่อระดับที่
สูงขึ้น
๑.๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 กาหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด เฉพาะเจาะจง
แยกส่วนระหว่างผู้เรียนที่เลือกเรียนในแผนการเรียนที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์ และแผนการเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์
มาตรฐานการเรี ยนรู้ และตัว ชี้วัด ในส่ ว นของแผนการเรียนที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์ เป็นพื้ นฐานที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น ส่วนมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของแผนการเรียนที่เน้น
วิทยาศาสตร์ ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้ มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องลึกซึ้ง และกว้างขวางตามศักยภาพของตนเองให้มากที่สุด อันจะเป็นพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ ศึกษาต่อในวิชาชีพที่ต้องใช้วิทยาศาสตร์ได้
1.4 ปรับจากตัวชี้วัดช่วงชั้นในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 เป็นตัวชี้วัดชั้นปี
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้เพิ่มสาระเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบและ
เทคโนโลยี และวิ ท ยาการค านวณ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เอื้ อ ต่ อ การจั ด การเรี ย นรู้ บู ร ณาการสาระทางคณิ ต ศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กับกระบวนการเชิงวิศวกรรม ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
๓. สาระภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็นสาระหนึ่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้สัง คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ยังคงมาตรฐานการเรียนรู้เดิม แต่ปรับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับพัฒนาการ
ตามช่วงวัย มีองค์ความรู้ที่เป็นสากล เพิ่มความสามารถ ทักษะ และกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ที่ชัดเจนขึ้น

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

๓

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

เอกสารมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้ วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร และสาระ
ภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นี้ จัดทาขึ้น สาหรับสถานศึกษาได้นาไปใช้เป็นกรอบและ
ทิศทางในการจั ดทาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพด้านความรู้ และทักษะที่จาเป็นสาหรับการดารงชีวิตในสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ที่กาหนดไว้ในเอกสารนี้ จะช่วยให้ ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็น
แนวทางในการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้อย่างแท้จริง
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๔

สาระและมาตรฐานการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒ นธรรม (ฉบั บ ปรั บ ปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วยสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ มี 4
สาระ จานวน 10 มาตรฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มี 8 สาระ จานวน 25 มาตรฐาน และสาระ
ภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีจานวน 2 มาตรฐาน ดังนี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

อย
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สาระที่ ๑ จานวนและพีชคณิต
มาตรฐาน ค ๑.๑ เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจานวน ระบบจานวน การดาเนินการของจานวน
ผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการ สมบัติของการดาเนินการ และนาไปใช้
มาตรฐาน ค ๑.๒ เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลาดับและอนุกรม และนาไปใช้
มาตรฐาน ค ๑.๓ ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ และเมทริกซ์ อธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ปัญหา
ที่กาหนดให้

หมายเหตุ: มาตรฐาน ค ๑.๓ สาหรับผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
สาระที่ ๒ การวัดและเรขาคณิต
มาตรฐาน ค ๒.๑ เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และนาไปใช้
มาตรฐาน ค ๒.๒ เข้า ใจและวิเคราะห์รูป เรขาคณิต สมบัติข องรูป เรขาคณิต ความสัม พัน ธ์ระหว่า ง
รูปเรขาคณิตและทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนาไปใช้
มาตรฐาน ค ๒.๓ เข้าใจเรขาคณิตวิเคราะห์ และนาไปใช้
มาตรฐาน ค ๒.๔ เข้าใจเวกเตอร์ การดาเนินการของเวกเตอร์ และนาไปใช้
หมายเหตุ: 1. มาตรฐาน ค ๒.๑ และ ค ๒.๒ สาหรับผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
2. มาตรฐาน ค ๒.๓ และ ค ๒.๔ สาหรับผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ทีเ่ น้น
วิทยาศาสตร์
สาระที่ ๓ สถิติและความน่าจะเป็น
มาตรฐาน ค ๓.๑ เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา
มาตรฐาน ค ๓.๒ เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และนาไปใช้

หมายเหตุ: มาตรฐาน ค 3.2 สาหรับผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
สาระที่ ๔ แคลคูลัส
มาตรฐาน ค ๔.๑ เข้าใจลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน และปริพันธ์ของฟังก์ชัน
และนาไปใช้
หมายเหตุ: มาตรฐาน ค. ๔.๑ สาหรับผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
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สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มาตรฐาน ว ๑.๑ เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต
และความสั มพัน ธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวิตกับสิ่ งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอด
พลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและ
ผลกระทบที่ มี ต่ อ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม แนวทางในการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว ๑.๒ เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลาเลียงสารเข้าและออกจาก
เซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้ าที่ของระบบต่างๆ ของสัตว์ และมนุษย์ที่
ทางานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ ของพืชที่
ทางานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว ๑.๓ เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลั กษณะทางพันธุกรรม สาร
พันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
หมายเหตุ: มาตรฐาน ว ๑.๑ - ว ๑.๓ สาหรับผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 และผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์
สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐาน ว ๒.๑ เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสาร
กั บ โครงสร้ า งและแรงยึ ด เหนี่ ย วระหว่ า งอนุ ภ าค หลั ก และธรรมชาติ ข องการ
เปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี
มาตรฐาน ว ๒.๒ เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจาวัน ผลของแรงที่กระทาต่อวัตถุ ลักษณะการ
เคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุ รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว ๒.๓ เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจาวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
หมายเหตุ: มาตรฐาน ว 2.๑ - ว 2.๓ สาหรับผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 และผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์

สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
มาตรฐาน ว ๓.๑ เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี
ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ
มาตรฐาน ว ๓.๒ เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน
โลก และบนผิ ว โลก ธรณี พิบั ติภั ย กระบวนการเปลี่ ย นแปลงลม ฟ้ า อากาศ และ
ภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
หมายเหตุ: มาตรฐาน ว 3.๑ และ ว 3.2 สาหรับผู้เรียนทุกคนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
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สาระที่ ๔ ชีววิทยา
มาตรฐาน ว ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต การศึกษาชีววิทยาและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ สารที่เป็น
องค์ ป ระกอบของสิ่ ง มี ชี วิ ต ปฏิ กิ ริ ย าเคมี ใ นเซลล์ ข องสิ่ ง มี ชี วิ ต กล้ อ งจุ ล ทรรศน์
โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ การลาเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ การแบ่งเซลล์
และการหายใจระดับเซลล์
มาตรฐาน ว ๔.๒ เข้าใจการถ่ายทอดลักษณะทางพัน ธุกรรม การถ่ายทอดยีนบนโครโมโซม สมบัติและ
หน้าที่ของสารพันธุกรรม การเกิดมิวเทชัน เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ หลักฐาน ข้อมูลและ
แนวคิดเกี่ย วกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ภาวะสมดุล ของฮาร์ดี -ไวน์เบิร์ก การเกิด
สปีชีส์ใหม่ ความหลากหลายทางชีวภาพ กาเนิดของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต และอนุกรมวิธาน รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว ๔.๓ เข้าใจส่วนประกอบของพืช การแลกเปลี่ยนแก๊สและคายน้าของพืช การลาเลียงของพืช
การสั ง เคราะห์ ด้ ว ยแสง การสื บ พั น ธุ์ ข องพื ช ดอกและการเจริ ญ เติ บ โต และการ
ตอบสนองของพืช รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว ๔.๔ เข้าใจการย่อยอาหารของสัตว์และมนุษย์ รวมทั้งการหายใจและการแลกเปลี่ยนแก๊ส
การลาเลียงสารและการหมุนเวียนเลือด ภูมิคุ้มกันของร่างกาย การขับถ่ าย การรับรู้
และการตอบสนอง การเคลื่อนที่ การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต ฮอร์โมนกับการ
รักษาดุลยภาพ และพฤติกรรมของสัตว์ รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว ๔.๕ เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับระบบนิเวศ กระบวนการถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนสาร
ในระบบนิเวศ ความหลากหลายของไบโอม การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิตใน
ระบบนิเวศ ประชากรและรูปแบบการเพิ่มของประชากร ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ปัญหา และผลกระทบที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ และแนวทางการแก้ไข
ปัญหา
หมายเหตุ: มาตรฐาน ว ๔.๑ – ว ๔.๕ สาหรับผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ที่เน้นวิทยาศาสตร์

สาระที่ ๕ เคมี
มาตรฐาน ว ๕.๑ เข้าใจโครงสร้างอะตอม การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ สมบัติของธาตุ พันธะเคมีและ
สมบัติของสาร แก๊สและสมบัติ ของแก๊ส ประเภทและสมบัติของสารประกอบอินทรีย์
และพอลิเมอร์ รวมทั้งการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว ๕.๒ เข้าใจการเขีย นและการดุ ล สมการเคมี ปริม าณสั มพัน ธ์ในปฏิกิริ ยาเคมี อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลในปฏิกิริยาเคมี สมบัติและปฏิกิริยาของกรด–เบส ปฏิกิริยา
รีดอกซ์และเซลล์เคมีไฟฟ้า รวมทั้งการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว ๕.๓ เข้าใจหลักการทาปฏิบัติการเคมี การวัดปริมาณสาร หน่วยวัดและการเปลี่ยนหน่วย
การคานวณปริมาณของสาร ความเข้มข้นของสารละลาย รวมทั้งการบูรณาการความรู้
และทักษะในการอธิบายปรากฏการณ์ในชีวิตประจาวันและการแก้ปัญหาทางเคมี
หมายเหตุ: มาตรฐาน ว 5.๑ – ว 5.3 สาหรับผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ที่เน้นวิทยาศาสตร์

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
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สาระที่ ๖ ฟิสิกส์
มาตรฐาน ว ๖.๑ เข้าใจธรรมชาติทางฟิสิกส์ ปริมาณและกระบวนการวัด การเคลื่อนที่แนวตรง แรงและ
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฎความโน้มถ่วงสากล แรงเสียดทาน สมดุลกลของวัตถุ
งาน และกฎการอนุรัก ษ์พ ลั งงานกล โมเมนตัมและกฎการอนุรั กษ์ โ มเมนตัม การ
เคลื่อนที่แนวโค้ง รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว ๖.๒ เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกส์อย่างง่าย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและการได้ยิน
ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสง
รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว ๖.๓ เข้าใจแรงไฟฟ้าและกฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า
และกฎของโอห์ม วงจรไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้าและกาลังไฟฟ้า การเปลี่ยน
พลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก แรงแม่เหล็กที่กระทากับประจุไฟฟ้า
และกระแสไฟฟ้า การเหนี่ยวนาแม่เหล็กไฟฟ้าและกฎของฟาราเดย์ ไฟฟ้ากระแสสลับ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการสื่อสาร รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว ๖.๔ เข้าใจความสัมพันธ์ของความร้อนกับการเปลี่ยนอุณหภูมิและสถานะของสสาร สภาพ
ยืดหยุ่นของวัสดุ และมอดุลัสของยัง ความดันในของไหล แรงพยุง และหลักของอาร์คิ
มีดีส ความตึงผิวและแรงหนืดของของเหลว ของไหลอุดมคติ และสมการแบร์นูลลี กฎ
ของแก๊ส ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส อุดมคติและพลังงานในระบบ ทฤษฎีอะตอมของโบร์
ปรากฏการณ์โ ฟโตอิเล็ กทริก ทวิภ าวะของคลื่ นและอนุภาค กัมมันตภาพรังสี แรง
นิวเคลียร์ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์ ฟิสิกส์อนุภาค รวมทั้งนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์
หมายเหตุ: มาตรฐาน ว 6.๑ – ว 6.4 สาหรับผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ที่เน้นวิทยาศาสตร์

สาระที่ ๗ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
มาตรฐาน ว ๗.๑ เข้ าใจกระบวนการเปลี่ ย นแปลงภายในโลก ธรณีพิ บัติ ภัย และผลต่ อสิ่ งมี ชีวิ ตและ
สิ่งแวดล้อม การศึกษาลาดับชั้นหิน ทรัพยากรธรณี แผนที่ และการนาไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว ๗.๒ เข้าใจสมดุลพลังงานของโลก การหมุนเวียนของอากาศบนโลก การหมุนเวียนของน้าใน
มหาสมุ ท ร การเกิ ด เมฆ การเปลี่ ย นแปลงภู มิ อ ากาศโลกและผลต่ อ สิ่ ง มี ชี วิ ต และ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพยากรณ์อากาศ
มาตรฐาน ว ๗.๓ เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวั ฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี
ดาวฤกษ์ และระบบสุ ริยะ ความสั มพันธ์ ของดาราศาสตร์กับ มนุษย์จากการศึกษา
ตาแหน่งดาวบนทรงกลมฟ้าและปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ รวมทั้งการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีอวกาศ
หมายเหตุ: มาตรฐาน ว ๗.๑ – ว ๗.๓ สาหรับผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ที่เน้นวิทยาศาสตร์

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
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สาระที่ ๘ เทคโนโลยี
มาตรฐาน ว ๘.๑ เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่นๆ เพื่อ
แก้ปัญหาหรื อพัฒ นางานอย่างมีความคิดสร้ างสรรค์ด้ว ยกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยคานึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และ
สิ่งแวดล้อม
มาตรฐาน ว ๘.๒ เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคานวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและ
เป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทางาน และการ
แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม
หมายเหตุ: มาตรฐาน ว 8.๑ สาหรับผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 –6

สาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

สาระที่ ๕ ภูมิศาสตร์
มาตรฐาน ส ๕.๑ เข้ า ใจลั ก ษณะทางกายภาพของโลกและความสั ม พั น ธ์ ข องสรรพสิ่ ง ซึ่ ง มี ผ ลต่ อ กั น
ใช้แ ผนที่แ ละเครื ่อ งมือ ทางภูมิศ าสตร์ใ นการค้น หา วิเ คราะห์ และสรุป ข้อ มูล
ตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรฐาน ส ๕.๒ เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิด การสร้างสรรค์
วิ ถี ก า ร ด า เ นิ นชี วิ ต มี จิ ต ส านึ ก แ ล ะ มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร จั ดก า ร ท รั พ ย า ก ร
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
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คณิตศาสตร์มีบทบาทสาคัญยิ่งต่อความสาเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เนื่องจากคณิตศาสตร์
ช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือ
สถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
และสามารถนาไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่น ๆ อันเป็นรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณภาพ
และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติ การศึกษาคณิตศาสตร์จึงจาเป็นต้องมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัฒน์
มาตรฐานการเรียนรู้และตั วชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉบับนี้ จัดทาขึ้นโดยคานึงถึงการส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีทักษะที่จาเป็นสาหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เป็นสาคัญ นั่นคือ การเตรียมผู้เรียนให้มีทั กษะด้าน
การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารอย่างปลอดภัย ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และสภาพแวดล้อม สามารถแข่งขันและอยู่ร่วมกับประชาคมโลกได้ ทั้งนี้การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ประสบ
ความสาเร็ จนั้น จะต้องเตรี ยมผู้เรียนให้มี ความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ พร้อมที่จะประกอบอาชีพเมื่อจบ
การศึกษา หรือสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้นสถานศึกษาควรจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมตามศักยภาพ
ของผู้เรียน

เรียนรู้อะไรในคณิตศาสตร์

กลุ่ มสาระการเรี ย นรู้ ค ณิต ศาสตร์ ได้ จัด เป็น ๔ สาระ ได้ แก่ จานวนและพี ช คณิต การวั ดและ
เรขาคณิต สถิติและความน่าจะเป็น และแคลคูลัส
จานวนและพีชคณิต เรียนรู้เกี่ยวกับระบบจานวนจริง สมบัติเกี่ยวกับจานวนจริง อัตราส่วน ร้อยละ
การประมาณค่า การแก้ปัญหาเกี่ยวกับจานวน การใช้จานวนในชีวิตจริง แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน เซต
ตรรกศาสตร์ นิ พ จน์ เอกนาม พหุ น าม สมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ ดอกเบี้ ย และมู ล ค่ า ของเงิ น
เมทริกซ์ จานวนเชิงซ้อน ลาดับและอนุกรม และการนาความรู้เกี่ยวกับจานวนและพีชคณิตไปใช้ในสถานการณ์
ต่าง ๆ
การวัดและเรขาคณิต เรียนรู้เกี่ยวกับความยาว ระยะทาง น้าหนัก พื้นที่ ปริมาตรและความจุ เงิน
และเวลา หน่วยวัดระบบต่าง ๆ การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด อัตราส่วนตรีโกณมิติ รูปเรขาคณิตและสมบัติของ
รูปเรขาคณิต การนึกภาพ แบบจาลองทางเรขาคณิต ทฤษฎี บททางเรขาคณิต การแปลงทางเรขาคณิตในเรื่อง
การเลื่ อนขนาน การสะท้อน การหมุน เรขาคณิตวิเคราะห์ เวกเตอร์ในสามมิติ และการนาความรู้เกี่ยวกับ
การวัดและเรขาคณิตไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ
สถิติ และความน่า จะเป็น เรี ยนรู้เกี่ยวกับการตั้งคาถามทางสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
คานวณค่าสถิติ การนาเสนอและแปลผลสาหรับข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ หลักการนับเบื้องต้น ความ
น่าจะเป็น การแจกแจงของตัวแปรสุ่ม การใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นในการอธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ
และช่วยในการตัดสินใจ
แคลคูลัส เรียนรู้เกี่ยวกับลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ปริพันธ์
ของฟังก์ชันพีชคณิต และการนาความรู้เกี่ยวกับแคลคูลัสไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
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จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
 อ่าน เขียนตัวเลข ตัวหนังสือแสดงจานวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ มีความรู้สึกเชิงจานวน
มีทักษะการบวก การลบ การคูณ การหาร และนาไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ
 มีความรู้สึกเชิงจานวนเกี่ยวกับเศษส่วนที่ไม่เกิน ๑ มีทักษะการบวก การลบ เศษส่วนที่ตัวส่วน
เท่ากัน และนาไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ
 คาดคะเนและวัดความยาว น้าหนัก ปริมาตร ความจุ เลือกใช้เครื่ องมือและหน่วยที่เหมาะสม
บอกเวลา บอกจานวนเงิน และนาไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ
 จ าแนกและบอกลั ก ษณะของรู ปหลายเหลี่ ย ม วงกลม วงรี ทรงสี่ เหลี่ ยมมุม ฉาก ทรงกลม
ทรงกระบอกและกรวย เขีย นรู ป หลายเหลี่ยม วงกลมและวงรีโ ดยใช้แบบของรูป ระบุรูปเรขาคณิตที่มีแกน
สมมาตรและจานวนแกนสมมาตร และนาไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ
 อ่านและเขียนแผนภูมิรูปภาพ ตารางทางเดียว และนาไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

 อ่าน เขียนตัวเลข ตัวหนังสือแสดงจานวนนับ เศษส่วน ทศนิยมไม่เกิน ๓ ตาแหน่ง อัตราส่วน
และร้อยละ มีความรู้สึกเชิงจานวน มีทักษะการบวก การลบ การคูณ การหาร ประมาณผลลัพธ์ และนาไปใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ
 อธิบายลักษณะและสมบัติของรูปเรขาคณิต หาความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปเรขาคณิต
สร้างรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยมและวงกลม หาปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก และนาไปใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ
 นาเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิแท่ง ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่ง แผนภูมิรูปวงกลม ตารางสองทาง
และกราฟเส้นในการอธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ และตัดสินใจ

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจานวนจริง ความสัมพันธ์ของจานวนจริง สมบัติของจานวนจริง
และใช้ความรู้ความเข้าใจนี้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ และใช้ความรู้ความเข้าใจนี้ในการ
แก้ปัญหาในชีวิตจริง
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเลขยกกาลังที่มีเลขชี้กาลังเป็นจานวนเต็ม และใช้ความรู้ความเข้าใจนี้
ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร และ
อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และใช้ความรู้ความเข้าใจนี้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง
 มีความรู้ความเข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับคู่อันดับ กราฟของความสัมพัน ธ์ และฟังก์ชันกาลัง
สอง และใช้ความรู้ความเข้าใจเหล่านี้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
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 มีความรู้ความเข้าใจทางเรขาคณิตและใช้เครื่องมือ เช่น วงเวียนและสันตรง รวมทั้งโปรแกรม
The Geometer’s Sketchpad หรือโปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอื่น ๆ เพื่อสร้างรูปเรขาคณิต ตลอดจนนาความรู้
เกี่ยวกับการสร้างนี้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง
 มีความรู้ความเข้าใจและใช้ความรู้ความเข้าใจนี้ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสอง
มิตแิ ละรูปเรขาคณิตสามมิติ
 มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย และ
ทรงกลม และใช้ความรู้ความเข้าใจนี้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง
 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ย วกับสมบัติของเส้ นขนาน รู ป สามเหลี่ ยมที่เท่ากันทุก ประการ รู ป
สามเหลี่ยมคล้าย ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ และนาความรู้ความเข้าใจนี้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง
 มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการแปลงทางเรขาคณิตและนาความรู้ความเข้าใจนี้ไปใช้ในการ
แก้ปัญหาในชีวิตจริง
 มี ความรู้ ค วามเข้า ใจในเรื่ องอั ตราส่ ว นตรี โ กณมิ ติแ ละนาความรู้ ความเข้ าใจนี้ ไปใช้ ในการ
แก้ปัญหาในชีวิตจริง
 มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลมและนาความรู้ความเข้าใจนี้ไปใช้ในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์
 มีความรู้ความเข้าใจทางสถิติในการนาเสนอข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และแปลความหมายข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับแผนภาพจุด แผนภาพต้น -ใบ ฮิสโทแกรม ค่ากลางของข้อมูล และแผนภาพกล่อง และใช้ความรู้
ความเข้าใจนี้ รวมทั้งนาสถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความน่าจะเป็นและใช้ในชีวิตจริง
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (สาหรับผู้เรียนที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์ )

 เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเซตและตรรกศาสตร์เบื้องต้น ในการสื่อสารและสื่อความหมายทาง

คณิตศาสตร์

 เข้าใจและใช้หลักการนับเบื้องต้น การเรียงสับเปลี่ยน และการจัดหมู่ ในการแก้ปัญหา และนา
ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปใช้
 นาความรู้เกี่ยวกับ เลขยกกาลัง ฟังก์ชัน ลาดับและอนุกรม ไปใช้ในการแก้ปัญหา รวมทั้งปัญหา
เกี่ยวกับดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน
 เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล นาเสนอข้อมูล และแปลความหมายข้อมูล
เพื่อประกอบการตัดสินใจ
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (สาหรับผู้เรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์)
 เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเซต ในการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
 เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับตรรกศาสตร์เบื้องต้น ในการสื่อสาร สื่อความหมาย และอ้างเหตุผล
 เข้าใจและใช้สมบัติของจานวนจริงและพหุนาม

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
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 เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์
 เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเมทริกซ์
 เข้าใจและใช้สมบัติของจานวนเชิงซ้อน
 นาความรู้เกี่ยวกับเวกเตอร์ในสามมิติไปใช้
 เข้าใจและใช้หลักการนับเบื้องต้น การเรียงสับเปลี่ยน และการจัดหมู่ ในการแก้ปัญหา และนา
ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปใช้
 นาความรู้เกี่ยวกับลาดับและอนุกรมไปใช้
 เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล นาเสนอข้อมูล และแปลความหมายข้อมูล
เพื่อประกอบการตัดสินใจ
 หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เกิดจากตัวแปรสุ่มที่มีการแจกแจงเอกรูป การแจกแจงทวิ
นาม และการแจกแจงปกติ และนาไปใช้
 นาความรู้เกี่ยวกับแคลคูลัสเบื้องต้นไปใช้

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
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สาระที่ ๑ จานวนและพีชคณิต
มาตรฐาน ค ๑.๑ เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจานวน ระบบจานวน การดาเนินการของจานวน ผลที่เกิดขึ้น
จากการดาเนินการ สมบัติของการดาเนินการ และนาไปใช้
ตัวชี้วัดชั้นปี
ป. ๒

ป. ๓

ป. ๔

ป. ๕

ป. ๖

๑. บอกจานวนของ
สิ่งต่าง ๆ แสดง
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๒. เปรียบเทียบ
จานวนนับไม่เกิน
๑๐๐ และ ๐
โดยใช้
เครื่องหมาย
= ≠> <
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๑. บอกจานวนของ
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และ ๐
๕. หาค่าของตัวไม่
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แสดงการคูณของ
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กาหนด
๔. เปรียบเทียบ
เรียงลาดับเศษส่วน
และจานวนคละที่
ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็น
พหุคูณของอีกตัว
หนึ่ง
๕. อ่านและเขียน
ทศนิยมไม่เกิน ๓
ตาแหน่ง แสดง
ปริมาณของสิ่ง
ต่าง ๆ และ
แสดงสิ่งต่าง ๆ
ตามทศนิยมที่
กาหนด
๖. เปรียบเทียบและ
เรียงลาดับ
ทศนิยมไม่เกิน ๓

๑. เขียนเศษส่วนที่
มีตัวส่วนเป็นตัว
ประกอบของ ๑๐
หรือ ๑๐๐ หรือ
๑,๐๐๐ ในรูป
ทศนิยม
๒. แสดงวิธีหา
คาตอบของโจทย์
ปัญหาโดยใช้
บัญญัตไิ ตรยางศ์
๓. หาผลบวก
ผลลบของเศษส่วน
และจานวนคละ
๔. หาผลคูณ
ผลหารของเศษส่วน
และจานวนคละ
๕. แสดงวิธีหา
คาตอบของโจทย์
ปัญหาการบวก
การลบ การคูณ
การหารเศษส่วน ๒
ขั้นตอน
๖. หาผลคูณของ
ทศนิยม ที่ผลคูณ
เป็นทศนิยมไม่เกิน
๓ ตาแหน่ง
๗. หาผลหารที่ตัว
ตั้งเป็นจานวนนับ
หรือทศนิยมไม่เกิน
๓ ตาแหน่ง และ
ตัวหารเป็นจานวน
นับ ผลหารเป็น
ทศนิยมไม่เกิน ๓
ตาแหน่ง
๘. แสดงวิธีหา
คาตอบของโจทย์
ปัญหาการบวก
การลบ การคูณ

๑. เปรียบเทียบ
เรียงลาดับเศษส่วน
และจานวนคละจาก
สถานการณ์ต่าง ๆ
๒. เขียนอัตราส่วน
แสดงการ
เปรียบเทียบ
ปริมาณ ๒ ปริมาณ
จากข้อความหรือ
สถานการณ์ โดยที่
ปริมาณแต่ละ
ปริมาณเป็นจานวน
นับ
๓. หาอัตราส่วนที่
เท่ากับอัตราส่วน
ที่กาหนดให้
๔. หา ห.ร.ม. ของ
จานวนนับไม่เกิน ๓
จานวน
๕. หา ค.ร.น. ของ
จานวนนับไม่เกิน ๓
จานวน
๖. แสดงวิธีหา
คาตอบของโจทย์
ปัญหาโดยใช้ความรู้
เกี่ยวกับ ห.ร.ม.
และ ค.ร.น.
๗. หาผลลัพธ์ของ
การบวก ลบ คูณ
หารระคนของ
เศษส่วนและ
จานวนคละ
๘. แสดงวิธีหา
คาตอบของโจทย์
ปัญหาเศษส่วนและ
จานวนคละ ๒ - ๓
ขั้นตอน

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

ป. ๑

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

๑๕

สาระที่ ๑ จานวนและพีชคณิต
มาตรฐาน ค ๑.๑ เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจานวน ระบบจานวน การดาเนินการของจานวน ผลที่เกิดขึ้น
จากการดาเนินการ สมบัติของการดาเนินการ และนาไปใช้
ตัวชี้วัดชั้นปี
ป. ๒

ป. ๓

ป. ๔

ป. ๕

ป. ๖

จานวนไม่เกิน ๒
หลัก
๖. หาค่าของตัวไม่
ทราบค่าใน
ประโยคสัญลักษณ์
แสดงการหารที่
ตัวตั้งไม่เกิน ๒
หลัก ตัวหาร
๑ หลัก โดยที่
ผลหารมี ๑ หลัก
ทั้งหารลงตัวและ
หารไม่ลงตัว
๗. หาผลลัพธ์การ
บวก ลบ คูณ หาร
ระคนของจานวน
นับไม่เกิน ๑,๐๐๐
และ ๐
๘. แสดงวิธีหา
คาตอบของโจทย์
ปัญหา
๒ ขัน้ ตอนของ
จานวนนับไม่เกิน
๑,๐๐๐ และ ๐

กับจานวนไม่เกิน
๔ หลัก และ
จานวน ๒ หลักกับ
จานวน ๒ หลัก
๗. หาค่าของตัวไม่
ทราบค่าใน
ประโยคสัญลักษณ์
แสดงการหารที่ตัว
ตั้งไม่เกิน ๔ หลัก
ตัวหาร ๑ หลัก
๘. หาผลลัพธ์การ
บวก ลบ คูณ หาร
ระคน ของจานวน
นับไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ และ ๐
๙. แสดงวิธีหา
คาตอบของโจทย์
ปัญหา ๒ ขั้นตอน
ของจานวนนับไม่
เกิน ๑๐๐,๐๐๐
และ ๐
๑๐. หาผลบวกของ
เศษส่วนที่มีตัว
ส่วนเท่ากันและ
ผลบวกไม่เกิน ๑
และหาผลลบของ
เศษส่วนที่มีตัว
ส่วนเท่ากัน
๑๑. แสดงวิธีหา
คาตอบของโจทย์
ปัญหาการบวก
เศษส่วนที่มีตัว
ส่วนเท่ากันและ
ผลบวกไม่เกิน ๑
และโจทย์ปัญหา
การลบเศษส่วน
ที่มีตัวส่วนเท่ากัน

ตาแหน่งจาก
สถานการณ์ต่าง ๆ
๗. ประมาณผลลัพธ์
ของการบวก
การลบ การคูณ
การหาร จาก
สถานการณ์ต่าง ๆ
อย่างสมเหตุสมผล
๘. หาค่าของตัวไม่
ทราบค่าใน
ประโยคสัญลักษณ์
แสดงการบวกและ
ประโยคสัญลักษณ์
แสดงการลบของ
จานวนนับที่
มากกว่า
๑๐๐,๐๐๐ และ ๐
๙. หาค่าของตัว
ไม่ทราบค่าใน
ประโยคสัญลักษณ์
แสดงการคูณของ
จานวนหลายหลัก
๒ จานวน ที่มี
ผลคูณ ไม่เกิน ๖
หลัก และประโยค
สัญลักษณ์แสดง
การหารที่ตัวตั้ง
ไม่เกิน ๖ หลัก
ตัวหารไม่เกิน ๒
หลัก
๑๐. หาผลลัพธ์การ
บวก ลบ คูณ
หารระคนของ
จานวนนับ และ ๐
๑๑. แสดงวิธีหา
คาตอบของโจทย์
ปัญหา ๒
ขั้นตอน

การหารทศนิยม ๒
ขั้นตอน
๙. แสดงวิธีหา
คาตอบของโจทย์
ปัญหาร้อยละ
ไม่เกิน ๒ ขั้นตอน

๙. หาผลหารของ
ทศนิยมที่ตัวหาร
และผลหารเป็น
ทศนิยมไม่เกิน ๓
ตาแหน่ง
๑๐. แสดงวิธีหา
คาตอบของโจทย์
ปัญหาการบวก
การลบ การคูณ
การหารทศนิยม ๓
ขั้นตอน
๑๑. แสดงวิธีหา
คาตอบของโจทย์
ปัญหาอัตราส่วน
๑๒. แสดงวิธีหา
คาตอบของโจทย์
ปัญหาร้อยละ
๒ - ๓ ขั้นตอน

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

ป. ๑

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

๑๖

สาระที่ ๑ จานวนและพีชคณิต
มาตรฐาน ค ๑.๑ เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจานวน ระบบจานวน การดาเนินการของจานวน ผลที่เกิดขึ้น
จากการดาเนินการ สมบัติของการดาเนินการ และนาไปใช้
ตัวชี้วัดชั้นปี
ป. ๒

ป. ๓

ป. ๔

ของจานวนนับที่
มากกว่า
๑๐๐,๐๐๐ และ
๐
๑๒. สร้างโจทย์
ปัญหา ๒ ขั้นตอน
ของจานวนนับ
และ ๐ พร้อมทั้ง
หาคาตอบ
๑๓. หาผลบวก ผลลบ
ของเศษส่วนและ
จานวนคละที่ตัว
ส่วนตัวหนึ่งเป็น
พหุคูณของอีก
ตัวหนึ่ง
๑๔. แสดงวิธีหา
คาตอบของโจทย์
ปัญหาการบวก
และโจทย์ปัญหา
การลบเศษส่วน
และจานวนคละ
ที่ตัวส่วนตัวหนึ่ง
เป็นพหุคูณของ
อีกตัวหนึ่ง
๑๕. หาผลบวก ผล
ลบของทศนิยมไม่
เกิน ๓ ตาแหน่ง
๑๖. แสดงวิธีหา
คาตอบของโจทย์
ปัญหาการบวก
การลบ ๒
ขั้นตอนของ
ทศนิยมไม่เกิน ๓
ตาแหน่ง

ป. ๕

ป. ๖

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

ป. ๑

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

๑๗

สาระที่ ๑ จานวนและพีชคณิต
มาตรฐาน ค ๑.๑ เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจานวน ระบบจานวน การดาเนินการของจานวน ผลที่เกิดขึ้น
จากการดาเนินการ สมบัติของการดาเนินการ และนาไปใช้
ตัวชี้วัดชั้นปี
ม. ๓
-

ม. ๔
ไม่เน้นวิทยาศาสตร์
๑. เข้าใจและใช้
ความรู้เกี่ยวกับ
เซตและ
ตรรกศาสตร์
เบื้องต้น ในการ
สื่อสารและสื่อ
ความหมายทาง
คณิตศาสตร์

ม. ๕
ไม่เน้นวิทยาศาสตร์
๑. เข้าใจ
ความหมายและ
ใช้สมบัติเกี่ยวกับ
การบวก การคูณ
การเท่ากัน และ
การไม่เท่ากันของ
จานวนจริงในรูป
กรณฑ์และ
จานวนจริงในรูป
เลขยกกาลังที่มี
เลขชี้กาลังเป็น
จานวนตรรกยะ

ม. ๖
-

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

ม. ๑
ม. ๒
๑. เข้าใจจานวน
๑. เข้าใจและใช้
ตรรกยะ และ
สมบัติของเลขยก
ความสัมพันธ์ของ กาลังที่มีเลขชี้
จานวนตรรกยะ
กาลังเป็นจานวน
และใช้สมบัติของ เต็มในการ
จานวนตรรกยะใน แก้ปัญหา
การแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และ
คณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง
ปัญหาในชีวิตจริง ๒. เข้าใจจานวน
๒. เข้าใจและใช้
จริงและ
สมบัติของเลขยก
ความสัมพันธ์
กาลังที่มีเลขชี้
ของจานวนจริง
กาลังเป็นจานวน
และใช้สมบัติของ
เต็มบวกในการ
จานวนจริงใน
แก้ปัญหา
การแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และ
คณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง ปัญหาในชีวิตจริง
๓. เข้าใจและ
ประยุกต์ใช้
อัตราส่วน สัดส่วน
และร้อยละ ในการ
แก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง

เน้นวิทยาศาสตร์ เน้นวิทยาศาสตร์
๑. เข้าใจและใช้
๑. เข้าใจจานวน
ความรู้เกี่ยวกับ
เชิงซ้อนและใช้
เซต ในการ
สมบัตขิ อง
สื่อสารและสื่อ
จานวนเชิงซ้อน
ความหมายทาง
ในการแก้ปญ
ั หา
คณิตศาสตร์
๒. หารากที่ n ของ
๒. เข้าใจและใช้
จานวนเชิงซ้อน
ความรู้เกี่ยวกับ
เมื่อ n เป็น
ตรรกศาสตร์
จานวนนับที่
เบื้องต้นในการ
มากกว่า ๑
สื่อสาร สื่อ
ความหมาย และ
อ้างเหตุผล
๓. เข้าใจจานวน
จริง และใช้
สมบัติของ
จานวนจริงใน
การแก้ปัญหา

๑๘

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

สาระที่ ๑ จานวนและพีชคณิต
มาตรฐาน ค ๑.๒ เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลาดับและอนุกรม และนาไปใช้
ตัวชี้วัดชั้นปี
ป. ๒

ป. ๓

ป. ๔

ป. ๕

ป. ๖

-

๑. ระบุจานวนที่
หายไปในแบบรูป
ของจานวนที่
เพิ่มขึ้นหรือลดลง
ทีละเท่า ๆ กัน

-

-

๑. แสดงวิธีคดิ และ
หาคาตอบของ
ปัญหา
เกี่ยวกับแบบรูป

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

ป. ๑
๑. ระบุจานวนที่
หายไปในแบบรูป
ของจานวนที่
เพิ่มขึ้น หรือ
ลดลงทีละ ๑
และทีละ ๑๐
และระบุรูปที่
หายไปในแบบรูป
ซ้าของรูป
เรขาคณิตและ
รูปอื่น ๆ ที่
สมาชิกในแต่ละ
ชุดที่ซ้ามี ๒ รูป

๑๙

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

สาระที่ ๑ จานวนและพีชคณิต
มาตรฐาน ค ๑.๒ เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลาดับและอนุกรม และนาไปใช้
ตัวชี้วัดชั้นปี
ม. ๒
ม. ๓
ม. ๔
๑. เข้าใจหลักการ ๑. เข้าใจและใช้การ ไม่เน้นวิทยาศาสตร์
การดาเนินการ
แยกตัวประกอบ
ของพหุนามและ
ของพหุนามที่มี
ใช้พหุนามในการ
ดีกรีสูงกว่าสอง
แก้ปัญหา
ในการแก้ปญ
ั หา
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
๒. เข้าใจและใช้การ ๒. เข้าใจและใช้
แยกตัวประกอบ
ความรู้เกี่ยวกับ
ของพหุนามดีกรี
ฟังก์ชันกาลังสอง
สองในการ
ในการแก้ปัญหา
แก้ปัญหา
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
เน้นวิทยาศาสตร์
๑. ใช้ฟังก์ชันและ
กราฟของฟังก์ชัน
อธิบาย
สถานการณ์ที่
กาหนด
๒. หาผลลัพธ์ของ
การบวก การลบ
การคูณ การหาร
ฟังก์ชนั หา
ฟังก์ชันประกอบ
และฟังก์ชัน
ผกผัน
๓. ใช้สมบัติของ
ฟังก์ชันในการ
แก้ปัญหา
๔. เข้าใจลักษณะ
กราฟของฟังก์ชัน
เอกซ์โพเนนเชียล
และฟังก์ชัน
ลอการึทึม และ
นาไปใช้ในการ
แก้ปัญหา

ม. ๕
ม. ๖
ไม่เน้นวิทยาศาสตร์ ไม่เน้นวิทยาศาสตร์
๑. ใช้ฟังก์ชันและ
กราฟของฟังก์ชัน
อธิบาย
สถานการณ์ที่
กาหนด
2. เข้าใจและนา
ความรู้เกี่ยวกับ
ลาดับและ
อนุกรมไปใช้

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

ม. ๑
-

เน้นวิทยาศาสตร์
๑. เข้าใจฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติและ
ลักษณะกราฟ
ของฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติและ
นาไปใช้ในการ
แก้ปัญหา

เน้นวิทยาศาสตร์
๑. ระบุได้ว่าลาดับที่
กาหนดให้ เป็น
ลาดับลู่เข้าหรือ
ลู่ออก
2. หาผลบวก n
พจน์แรกของ
อนุกรมเลขคณิต
และอนุกรม
เรขาคณิต
3. หาผลบวก
อนุกรมอนันต์
4. เข้าใจและนา
ความรู้เกี่ยวกับ
ลาดับและอนุกรม
ไปใช้

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

๒๐

สาระที่ ๑ จานวนและพีชคณิต
มาตรฐาน ค ๑.๓ ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ และเมทริกซ์ อธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ปัญหาที่กาหนดให้
ตัวชี้วัดชั้นปี
ป. ๒
-

ป. ๓
-

ป. ๔
-

ป. ๕
-

ป. ๖
-

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

ป. ๑
-

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

๒๑

สาระที่ ๑ จานวนและพีชคณิต
มาตรฐาน ค ๑.๓ ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ และเมทริกซ์ อธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ปัญหาที่กาหนดให้
ตัวชี้วัดชั้นปี
ม. ๒
-

ม. ๓
๑. เข้าใจและใช้
สมบัติของการ
ไม่เท่ากันเพื่อ
วิเคราะห์และ
แก้ปัญหาโดยใช้
อสมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว
๒. ประยุกต์ใช้
สมการกาลังสอง
ตัวแปรเดียวใน
การแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์
๓. ประยุกต์ใช้
ระบบสมการ
เชิงเส้น
สองตัวแปรใน
การแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์

ม. ๔
ไม่เน้นวิทยาศาสตร์
-

ม. ๕
ไม่เน้นวิทยาศาสตร์
๑. เข้าใจและใช้
ความรู้เกี่ยวกับ
ดอกเบี้ยและมูลค่า
ของเงินในการ
แก้ปัญหา
เน้นวิทยาศาสตร์ เน้นวิทยาศาสตร์
๑. แก้สมการและ ๑. แก้สมการตรีโกณมิติ
อสมการพหุนาม
และนาไปใช้ใน
ตัวแปรเดียวดีกรี
การแก้ปัญหา
ไม่เกินสี่และ
๒. ใช้กฎของโคไซน์
นาไปใช้
และกฎของไซน์ใน
ในการแก้ปัญหา
การแก้ปัญหา
๒. แก้สมการและ ๓. เข้าใจความหมาย
อสมการเศษส่วน
หาผลลัพธ์ของ
ของพหุนามตัว
การบวกเมทริกซ์
แปรเดียวและ
การคูณเมทริกซ์
นาไปใช้
กับจานวนจริง
ในการแก้ปัญหา
การคูณระหว่าง
๓. แก้สมการและ
เมทริกซ์ และหา
อสมการ
เมทริกซ์สลับเปลี่ยน
ค่าสัมบูรณ์ของ
หาดีเทอร์มิแนนต์
พหุนามตัวแปร
ของเมทริกซ์ n X n
เดียว และ
เมื่อ n เป็นจานวน
นาไปใช้
นับที่ไม่เกินสาม
ในการแก้ปัญหา ๔. หาเมทริกซ์ผกผัน
๔. แก้สมการ
ของเมทริกซ์ ๒ X ๒
เอกซ์โพเนนเชียล ๕. แก้ระบบสมการ
และสมการ
เชิงเส้นโดยใช้เมทริกซ์
ลอการิทึมและ
ผกผันและการ
นาไปใช้ในการ
ดาเนินการตามแถว
แก้ปัญหา
๖. แก้สมการพหุนาม
ตัวแปรเดียวดีกรี
ไม่เกินสี่ที่มี
สัมประสิทธิ์เป็น
จานวนเต็ม และ
นาไปใช้ในการ
แก้ปัญหา

ม. ๖
-

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

ม. ๑
๑. เข้าใจและใช้
สมบัติของการ
เท่ากันและสมบัติ
ของจานวน เพื่อ
วิเคราะห์ และ
แก้ปัญหา โดยใช้
สมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว
๒. เข้าใจและใช้
ความรู้เกี่ยวกับ
กราฟในการ
แก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง
๓. เข้าใจและใช้
ความรู้เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์
เชิงเส้นในการ
แก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

๒๒

สาระที่ ๒ การวัดและเรขาคณิต
มาตรฐาน ค ๒.๑ เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และนาไปใช้
ตัวชี้วัด
ป. ๒
๑. แสดงวิธีหา
คาตอบของโจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับ
เวลาที่มีหน่วย
เดี่ยวและเป็น
หน่วยเดียวกัน
๒. วัดและเปรียบ
เทียบ ความยาว
เป็นเมตรและ
เซนติเมตร
๓. แสดงวิธีหา
คาตอบของโจทย์
ปัญหาการบวก
การลบเกีย่ วกับ
ความยาวที่มี
หน่วยเป็นเมตร
และเซนติเมตร
๔. วัดและเปรียบ
เทียบน้าหนักเป็น
กิโลกรัมและกรัม
กิโลกรัมและขีด
๕. แสดงวิธีหา
คาตอบของโจทย์
ปัญหาการบวก
การลบเกีย่ วกับ
น้าหนักที่มีหน่วย
เป็นกิโลกรัมและ
กรัม กิโลกรัม
และขีด
๖. วัดและ
เปรียบเทียบ
ปริมาตรและ
ความจุเป็นลิตร

ป. ๓
ป. ๔
๑. แสดงวิธีหา
๑. แสดงวิธีหา
คาตอบของโจทย์
คาตอบของโจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับเงิน ปัญหาเกี่ยวกับ
๒. แสดงวิธีหา
เวลา
คาตอบของโจทย์ ๒. วัดและสร้างมุม
ปัญหาเกี่ยวกับ
โดยใช้
เวลาและ
โพรแทรกเตอร์
ระยะเวลา
๓. แสดงวิธีหา
๓. เลือกใช้เครื่องวัด คาตอบของโจทย์
ความยาวที่
ปัญหาเกี่ยวกับ
เหมาะสม วัด
ความยาว
และบอกความ
รอบรูปและพื้นที่
ยาวของสิ่งต่างๆ
ของรูปสี่เหลี่ยม
เป็นเซนติเมตร
มุมฉาก
และมิลลิเมตร
เมตรและ
เซนติเมตร
๔. คาดคะเนความ
ยาว เป็นเมตรและ
เป็นเซนติเมตร
๕. เปรียบเทียบ
ความยาว
ระหว่าง
เซนติเมตรกับ
มิลลิเมตร เมตร
กับเซนติเมตร
กิโลเมตรกับเมตร
จากสถานการณ์
ต่าง ๆ
๖. แสดงวิธีหา
คาตอบ ของโจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับ
ความยาวที่มีหน่วย
เป็นเซนติเมตรและ
มิลลิเมตร เมตร
และเซนติเมตร
กิโลเมตรและเมตร
๗. เลือกใช้เครื่องชั่ง
ที่เหมาะสม วัด

ป. ๕
ป. ๖
๑. แสดงวิธีหา
๑. แสดงวิธีหา
คาตอบของโจทย์
คาตอบของโจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับ
ปัญหาเกี่ยวกับ
ความยาวทีม่ ีการ
ปริมาตรของรูป
เปลี่ยนหน่วยและ
เรขาคณิตสามมิติ
เขียนในรูปทศนิยม ที่ประกอบด้วย
๒. แสดงวิธีหา
ทรงสี่เหลี่ยมมุม
คาตอบของโจทย์
ฉาก
ปัญหาเกี่ยวกับ
๒. แสดงวิธีหา
น้าหนักที่มีการ
คาตอบของโจทย์
เปลี่ยนหน่วยและ
ปัญหาเกี่ยวกับ
เขียนในรูปทศนิยม ความยาวรอบรูป
๓. แสดงวิธีหา
และพื้นที่ของรูป
คาตอบของโจทย์
หลายเหลี่ยม
ปัญหาเกี่ยวกับ
๓. แสดงวิธีหา
ปริมาตรของทรง
คาตอบของโจทย์
สี่เหลี่ยมมุมฉาก
ปัญหาเกี่ยวกับ
และความจุของ
ความยาว
ภาชนะทรง
รอบรูปและพื้นที่
สี่เหลี่ยมมุมฉาก
ของวงกลม
๔. แสดงวิธีหา
คาตอบของโจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับ
ความยาวรอบรูป
ของรูปสี่เหลี่ยม
และพื้นที่ของรูป
สี่เหลี่ยมด้านขนาน
และรูปสี่เหลี่ยม
ขนมเปียกปูน

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

ป. ๑
๑. วัดและ
เปรียบเทียบ
ความยาวเป็น
เซนติเมตรเป็น
เมตร
๒. วัดและ
เปรียบเทียบ
น้าหนักเป็น
กิโลกรัม
เป็นขีด

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

๒๓

สาระที่ ๒ การวัดและเรขาคณิต
มาตรฐาน ค ๒.๑ เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และนาไปใช้
ตัวชี้วัด
ป. ๒

ป. ๓
และบอกน้าหนัก
เป็นกิโลกรัมและ
ขีด กิโลกรัมและ
กรัม
๘. คาดคะเน
น้าหนักเป็น
กิโลกรัมและเป็น
ขีด
๙. เปรียบเทียบ
น้าหนักระหว่าง
กิโลกรัมกับกรัม
เมตริกตันกับ
กิโลกรัม จาก
สถานการณ์ต่าง ๆ
๑๐. แสดงวิธีหา
คาตอบของ
โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับน้าหนัก
ที่มีหน่วยเป็น
กิโลกรัมกับกรัม
เมตริกตันกับ
กิโลกรัม
๑๑. เลือกใช้เครื่อง
ตวงที่เหมาะสม
วัดและ
เปรียบเทียบ
ปริมาตร ความจุ
เป็นลิตรและ
มิลลิลิตร
๑๒. คาดคะเน
ปริมาตรและ
ความจุเป็นลิตร
13. แสดงวิธีหา
คาตอบของโจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับ
ปริมาตร และ
ความจุที่มีหน่วย
เป็นลิตรและ
มิลลิลิตร

ป. ๔

ป. ๕

ป. ๖

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

ป. ๑

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

๒๔

สาระที่ ๒ การวัดและเรขาคณิต
มาตรฐาน ค ๒.๑ เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และนาไปใช้
ตัวชี้วัด
ม. ๒
ม. ๓
๑. ประยุกต์ใช้
๑. ประยุกต์ใช้
ความรู้เรื่องพื้นที่
ความรู้เรื่องพื้นที่
ผิวของปริซึมและ ผิวของพีระมิด
ทรงกระบอก
กรวย และ
ในการแก้ปัญหา
ทรงกลมในการ
คณิตศาสตร์และ
แก้ปัญหา
ปัญหาในชีวิตจริง คณิตศาสตร์และ
๒. ประยุกต์ใช้
ปัญหาในชีวิตจริง
ความรู้เรื่อง
๒. ประยุกต์ใช้
ปริมาตรของ
ความรู้เรื่อง
ปริซึมและ
ปริมาตรของ
ทรงกระบอกใน
พีระมิด กรวย
การแก้ปัญหา
และทรงกลมใน
คณิตศาสตร์และ
การแก้ปัญหา
ปัญหาในชีวิตจริง คณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง

ม. ๔
-

ม. ๕
-

ม. ๖
-

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

ม. ๑
-

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

๒๕

สาระที่ ๒ การวัดและเรขาคณิต
มาตรฐาน ค ๒.๒ เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต และ
ทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนาไปใช้
ตัวชี้วัดชั้นปี
ป. ๒
ป. ๓
ป. ๔
ป. ๕
๑. จาแนกและบอก ๑. ระบุรูป
๑. จาแนกชนิดของ ๑. สร้างเส้นตรง
ลักษณะของรูป
เรขาคณิตสองมิติ
มุม บอกชื่อมุม
หรือส่วนของ
หลายเหลี่ยม
ที่มีแกนสมมาตร
ส่วนประกอบของ เส้นตรงให้ขนาน
และวงกลม
และจานวนแกน
มุมและเขียน
กับเส้นตรงหรือ
สมมาตร
สัญลักษณ์แสดง
ส่วนของเส้นตรง
มุม
ที่หนดให้
๒. สร้างรูปสีเ่ หลีย่ ม ๒. จาแนกรูป
มุมฉากเมื่อกาหนด สี่เหลี่ยมโดย
ความยาวของด้าน พิจารณาจาก
สมบัติของรูป
๓. สร้างรูปสีเ่ หลีย่ ม
ชนิดต่าง ๆ เมื่อ
กาหนดความยาว
ของด้านและ
ขนาดของมุม
หรือเมื่อกาหนด
ความยาวของ
เส้นทแยงมุม
๔. บอกลักษณะ
ของปริซึม

ป. ๖
๑. จาแนกรูป
สามเหลี่ยมโดย
พิจารณาจาก
สมบัติของรูป
๒. สร้างรูป
สามเหลี่ยม
เมื่อกาหนดความ
ยาวของด้านและ
ขนาดของมุม
๓. บอกลักษณะ
ของรูปเรขาคณิต
สามมิติชนิดต่าง ๆ
๔. ระบุรูป
เรขาคณิตสามมิติ
ที่ประกอบจาก
รูปคลี่ และระบุ
รูปคลี่ของรูป
เรขาคณิตสามมิติ

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

ป. ๑
๑. จาแนกรูป
สามเหลี่ยม
รูปสี่เหลีย่ ม
วงกลม วงรี ทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉาก
ทรงกลม
ทรงกระบอก
และกรวย

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

๒๖

สาระที่ ๒ การวัดและเรขาคณิต
มาตรฐาน ค ๒.๒ เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต และ
ทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนาไปใช้
ตัวชี้วัดชั้นปี
ม. ๔
-

ม. ๕
-

ม. ๖
-

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

ม. ๑
ม. ๒
ม. ๓
๑. ใช้ความรู้
๑. ใช้ความรู้
๑. เข้าใจและใช้
ทางเรขาคณิต
ทางเรขาคณิต
สมบัติของรูป
และเครื่องมือ
และเครื่องมือ
สามเหลี่ยมที่
เช่น วงเวียนและ
เช่น วงเวียนและ คล้ายกันในการ
สันตรง รวมทั้ง
สันตรง รวมทัง้
แก้ปัญหา
โปรแกรม The
โปรแกรม The
คณิตศาสตร์และ
Geometer’s
Geometer’s
ปัญหาในชีวิตจริง
Sketchpad หรือ Sketchpad หรือ ๒. เข้าใจและใช้
โปรแกรม
โปรแกรม
ความรู้เกี่ยวกับ
เรขาคณิตพลวัต
เรขาคณิตพลวัต
อัตราส่วน
อื่น ๆ เพื่อสร้าง
อื่น ๆ เพื่อสร้าง
ตรีโกณมิติในการ
รูปเรขาคณิต
รูปเรขาคณิต
แก้ปัญหา
ตลอดจนนา
ตลอดจนนา
คณิตศาสตร์และ
ความรู้เกี่ยวกับ
ความรู้เกี่ยวกับ
ปัญหาในชีวิตจริง
การสร้างนี้ไป
การสร้างนี้ไป
๓. เข้าใจและใช้
ประยุกต์ใช้
ประยุกต์ใช้
ทฤษฎีบทเกี่ยวกับ
ในการแก้ปัญหา
ในการแก้ปัญหา วงกลม ในการ
ในชีวิตจริง
ในชีวิตจริง
แก้ปัญหา
2. เข้าใจและใช้
๒. นาความรู้
คณิตศาสตร์
ความรู้ทาง
เกี่ยวกับสมบัติ
เรขาคณิตในการ
ของเส้นขนาน
วิเคราะห์หา
และรูป
ความสัมพันธ์
สามเหลี่ยมไปใช้
ระหว่างรูป
ในการแก้ปัญหา
เรขาคณิตสองมิติ คณิตศาสตร์
และรูปเรขาคณิต ๓. เข้าใจและใช้
สามมิติ
ความรู้เกี่ยวกับ
การแปลงทาง
เรขาคณิตในการ
แก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง
๔. เข้าใจและใช้
สมบัติของรูป
สามเหลี่ยมที่
เท่ากันทุกประการ

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

๒๗

สาระที่ ๒ การวัดและเรขาคณิต
มาตรฐาน ค ๒.๒ เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต และ
ทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนาไปใช้
ตัวชี้วัดชั้นปี
ม. ๒
ในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง
๕. เข้าใจและใช้
ทฤษฎีบทพีทา
โกรัส และบทกลับ
ในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง

ม. ๓

ม. ๔

ม. ๕

ม. ๖

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

ม. ๑

สาระที่ ๒ การวัดและเรขาคณิต
มาตรฐาน ค ๒.๓ เข้าใจเรขาคณิตวิเคราะห์ และนาไปใช้
ตัวชี้วัดชั้นปี
ป. ๑
-

ป. ๒
-

ป. ๓
-

ป. ๔
-

ป. ๕
-

ป. ๖
-

ม. ๕
-

ม. ๖
-

สาระที่ ๒ การวัดและเรขาคณิต
มาตรฐาน ค ๒.๓ เข้าใจเรขาคณิตวิเคราะห์ และนาไปใช้
ตัวชี้วัดชั้นปี
ม. ๑

ม. ๒

ม. ๓

ม. ๔
เน้นวิทยาศาสตร์
๑. เข้าใจและใช้
ความรู้เกี่ยวกับ
เรขาคณิต
วิเคราะห์ในการ
แก้ปัญหา

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

๒๘

สาระที่ ๒ การวัดและเรขาคณิต
มาตรฐาน ค ๒.๔ เข้าใจเวกเตอร์ การดาเนินการของเวกเตอร์ และนาไปใช้
ตัวชี้วัดชั้นปี
ป. ๒
-

ป. ๓
-

ป. ๔
-

ป. ๕
-

ป. ๖
-

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

ป. ๑
-

สาระที่ ๒ การวัดและเรขาคณิต
มาตรฐาน ค ๒.๔ เข้าใจเวกเตอร์ การดาเนินการของเวกเตอร์ และนาไปใช้
ตัวชี้วัดชั้นปี
ม. ๑

-

ม. ๒

ม. ๓

-

-

ม. ๔
-

ม. ๕

ม. ๖

เน้นวิทยาศาสตร์
๑. หาผลลัพธ์ของ
การบวก การลบ
เวกเตอร์ การคูณ
เวกเตอร์ด้วย
สเกลาร์ หาผลคูณ
เชิงสเกลาร์
และผลคูณเชิง
เวกเตอร์
๒. นาความรู้เกี่ยวกับ
เวกเตอร์ในสามมิติ
ไปใช้ในการ
แก้ปัญหา

-

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

๒๙

สาระที่ ๓ สถิติและความน่าจะเป็น
มาตรฐาน ค ๓.๑ เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา
ตัวชี้วัดชั้นปี
ป. ๖
๑. ใช้ข้อมูลจาก
แผนภูมริ ูป
วงกลมในการหา
คาตอบของโจทย์
ปัญหา

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

ป. ๑
ป. ๒
ป. ๓
ป. ๔
ป. ๕
๑. ใช้ข้อมูลจาก
๑. ใช้ข้อมูลจาก
๑. เขียนแผนภูมิ
๑. ใช้ข้อมูลจาก
๑. ใช้ข้อมูลจาก
แผนภูมริ ูปภาพ
แผนภูมริ ูปภาพ
รูปภาพ และใช้
แผนภูมิแท่ง
กราฟเส้นในการ
ในการหาคาตอบ
ในการหาคาตอบ
ข้อมูลจาก
ตารางสองทาง
หาคาตอบของ
ของโจทย์ปัญหา
ของโจทย์ปัญหา
แผนภูมริ ูปภาพ
ในการหาคาตอบ
โจทย์ปัญหา
เมื่อกาหนดรูป
เมื่อกาหนดรูป
ในการหาคาตอบ
ของโจทย์ปัญหา ๒. เขียนแผนภูมิ
๑ รูปแทน
๑ รูปแทน
ของโจทย์ปัญหา
แท่งจากข้อมูลที่
๑ หน่วย
๒ หน่วย
๒. เขียนตาราง
เป็นจานวนนับ
๕ หน่วย หรือ
ทางเดียวจาก
๑๐ หน่วย
ข้อมูลที่เป็น
จานวนนับ และ
ใช้ข้อมูลจาก
ตารางทางเดียว
ในการหา
คาตอบของโจทย์
ปัญหา

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

๓๐

สาระที่ ๓ สถิติและความน่าจะเป็น
มาตรฐาน ค ๓.๑ เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา
ตัวชี้วัดชั้นปี
ม. ๔
-

ม. ๕
-

ม. ๖
ไม่เน้นวิทยาศาสตร์
๑. เข้าใจและใช้
ความรู้ทางสถิติ
ในการนาเสนอ
ข้อมูล และแปล
ความหมายของ
ค่าสถิติเพื่อ
ประกอบ การ
ตัดสินใจ

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

ม. ๑
ม. ๒
ม. ๓
๑. เข้าใจและใช้
๑. เข้าใจและใช้
๑. เข้าใจและใช้
ความรู้ทางสถิติ
ความรู้ทางสถิติ
ความรู้ทางสถิติ
ในการนาเสนอ
ในการนาเสนอ
ในการนาเสนอ
ข้อมูล และแปล
ข้อมูลและ
และวิเคราะห์
ความหมาย
วิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลจาก
ข้อมูล รวมทั้งนา
จากแผนภาพจุด
แผนภาพกล่อง
สถิติไปใช้ในชีวิต
แผนภาพต้น – ใบ
และแปล
จริง โดยใช้
ฮิสโทแกรม และ
ความหมายผลลัพธ์
เทคโนโลยีที่
ค่ากลางของ
รวมทั้งนาสถิตไิ ป
เหมาะสม
ข้อมูล และแปล
ใช้ในชีวิตจริงโดย
ความหมาย
ใช้เทคโนโลยี
ผลลัพธ์ รวมทั้ง
ที่เหมาะสม
นาสถิติไปใช้ใน
ชีวิตจริงโดยใช้
เทคโนโลยีที่
เหมาะสม

เน้นวิทยาศาสตร์
๑. เข้าใจและใช้
ความรู้ทางสถิติใน
การนาเสนอข้อมูล
และแปล
ความหมายของ
ค่าสถิติเพื่อ
ประกอบการ
ตัดสินใจ

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

๓๑

สาระที่ ๓ สถิติและความน่าจะเป็น
มาตรฐาน ค ๓.๒ เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และนาไปใช้
ตัวชี้วัดชั้นปี
ป. ๑
-

ป. ๒
-

ป. ๓
-

ป. ๔
-

ป. ๕
-

ป. ๖
-

ม. ๑

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

สาระที่ ๓ สถิติและความน่าจะเป็น
มาตรฐาน ค ๓.๒ เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และนาไปใช้
ตัวชี้วัดชั้นปี
ม. ๒

ม. ๓
ม. ๔
ม. ๕
๑. เข้าใจเกี่ยวกับ ไม่เน้นวิทยาศาสตร์ ไม่เน้นวิทยาศาสตร์
การทดลองสุม่
๑. เข้าใจและใช้
และนาผลที่ได้ไป
หลักการบวกและ
หาความน่าจะ
การคูณ การเรียง
เป็นของเหตุการณ์ สับเปลี่ยน และ
การจัดหมู่
ในการแก้ปัญหา
๒. หาความน่า
จะเป็นและนา
ความรู้เกี่ยวกับ
ความน่าจะเป็น
ไปใช้
เน้นวิทยาศาสตร์
-

ม. ๖
ไม่เน้นวิทยาศาสตร์
-

เน้นวิทยาศาสตร์ เน้นวิทยาศาสตร์
๑. เข้าใจและใช้
๑. หาความน่าจะ
หลักการบวกและ เป็นของ
การคูณ การเรียง
เหตุการณ์ท่เี กิด
สับเปลี่ยน และ
จากตัวแปรสุม่ ที่
การจัดหมู่ ใน
มีการแจกแจง
การแก้ปัญหา
เอกรูป การแจก
๒. หาความน่าจะ
แจงทวินาม และ
เป็นและนา
การแจกแจงปกติ
ความรู้เกี่ยวกับ
และนาไปใช้ใน
ความน่าจะป็น
การแก้ปัญหา
ไปใช้

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

๓๒

สาระที่ ๔ แคลคูลัส
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ป. ๒
-
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-

ป. ๔
-
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-
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-
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ป. ๑
-

สาระที่ ๔ แคลคูลัส
มาตรฐาน ค ๔.๑ เข้าใจลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน และปริพันธ์ของฟังก์ชัน และนาไปใช้
ตัวชี้วัดชั้นปี
ม. ๑

ม. ๒

ม. ๓

ม. ๔
-

ม. ๕
-

ม. ๖
ไม่เน้นวิทยาศาสตร์
-

เน้นวิทยาศาสตร์
๑. ตรวจสอบความ
ต่อเนื่องของ
ฟังก์ชัน
ที่กาหนดให้
๒. หาอนุพันธ์ของ
ฟังก์ชันพีชคณิต
ทีก่ าหนดให้ และ
นาไปใช้แก้ปัญหา
๓. หาปริพันธ์
ไม่จากัดเขตและ
จากัดเขตของ
ฟังก์ชันพีชคณิต
ที่กาหนดให้ และ
นาไปใช้แก้ปัญหา
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วิทยาศาสตร์มีบทบาทสาคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์ เกี่ยวข้อง
กับทุกคนทั้งในชีวิตประจาวันและการงานอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิตต่างๆ
ที่ม นุ ษ ย์ ไ ด้ ใ ช้ เพื่ อ อ านวยความสะดวกในชี วิ ต และการท างาน เหล่ า นี้ ล้ ว นเป็ น ผลของความรู้วิ ท ยาศาสตร์
ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อื่น ๆ วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธี คิด ทั้งความคิดเป็น
เหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ มีทักษะสาคัญในการค้นคว้าหาความรู้ ใช้ความรู้และทักษะเพื่อ
แก้ปัญหาหรือพัฒนางานด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ รวมทั้งสามารถค้นหาข้อมูลหรือสารสนเทศ ประเมินสารสนเทศ ประยุกต์ใช้ทักษะการคิดเชิงคานวณและ
ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงอย่าง
สร้างสรรค์ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ วิ ทยาศาสตร์เป็น
วั ฒ นธรรมของโลกสมั ย ใหม่ ซึ่ ง เป็ น สั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ (knowledge-based society) ดั ง นั้ น ทุ ก คนจึ ง
จาเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์
สร้างสรรค์ขึ้น สามารถนาความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม

เรียนรู้อะไรในวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้
กับกระบวนการ มีทักษะสาคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้
และแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการทากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริง
อย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น โดยกาหนดสาระสาคัญไว้ 8 สาระ ดังนี้
 วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ เรียนรู้เกี่ยวกับ ชีวิตในสิ่ งแวดล้อม องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต การ
ดารงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ การดารงชีวิตของพืช พันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต
 วิท ยาศาสตร์ ก ายภาพ เรียนรู้เกี่ยวกับ ธรรมชาติของสาร การเปลี่ ยนแปลงของสาร การ
เคลื่อนที่ พลังงาน และคลื่น
 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ เรียนรู้เกี่ยวกับ โลกในเอกภพ ระบบโลก และมนุษย์กับการ
เปลี่ยนแปลงของโลก
 ชี ว วิ ท ยา เรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ การศึ ก ษาชี ว วิ ท ยา สารเคมี ใ นสิ่ ง มี ชี วิ ต เซลล์ ข องสิ่ ง มี ชี วิ ต
พันธุกรรมและการถ่ายทอด วิวัฒนาการ ความหลากหลายทางชีวภาพ โครงสร้างและการทางานของส่วนต่าง ๆ
ในพืชดอก ระบบและการทางานในอวัยวะต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ และสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
 เคมี เรียนรู้เกี่ยวกับปริมาณสาร องค์ประกอบและสมบัติของสาร การเปลี่ยนแปลงของสาร
ทักษะและการแก้ปัญหาทางเคมี
 ฟิสิกส์ เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและการค้นพบทางฟิสิกส์ แรง และการเคลื่อนที่ พลังงาน
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 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ เรี ยนรู้เ กี่ย วกั บ โลกและกระบวนการเปลี่ ยนแปลงทาง
ธรณีวิทยา ข้อมูลทางธรณีวิทยาและการนาไปใช้ประโยชน์ การถ่ายโอนพลั งงานความร้อนของโลก การ
เปลี่ยนแปลงลักษณะลมฟ้าอากาศกับการดารงชีวิตของมนุษย์ โลกในเอกภพ และดาราศาสตร์กับมนุษย์
 เทคโนโลยี
 การออกแบบและเทคโนโลยี เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒ นาผู้ เรียนให้ มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ย วกั บ เทคโนโลยี เ พื่อ ดารงชี วิต ในสั ง คมที่มี การเปลี่ ย นแปลงอย่า งรวดเร็ ว ใช้ค วามรู้ และทั กษะทางด้า น
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์ อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒ นางานอย่างมีความคิด สร้างสรรค์ด้ว ย
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยคานึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และ
สิ่งแวดล้อม
 วิทยาการคานวณ เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการคิด
เชิงคานวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
 เข้ า ใจลั ก ษณะทั่ว ไปของสิ่ ง มี ชี วิ ต การด ารงชี วิ ต ของสิ่ ง มี ชี วิ ต และทรัพ ยากรธรรมชาติ ที่
หลากหลายในสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
 เข้าใจลักษณะที่ปรากฏ สมบัติบางประการของวัสดุ และการเปลี่ยนแปลงของวัสดุรอบตัว
 เข้าใจการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ และแรงที่กระทาต่อวัตถุทาให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการ
เคลื่อนที่ ความสาคัญของพลังงานไฟฟ้าและแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้า
 เข้าใจลักษณะที่ปรากฏของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาว องค์ประกอบ และสมบัติทาง
กายภาพของดิน หิน น้า อากาศ ลักษณะภูมิประเทศแบบต่าง ๆ ในท้องถิ่น และการเกิดลม
 ตั้งคาถามเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต วัสดุและสิ่งของ การเคลื่อนที่ของวัตถุ และปรากฏการณ์ต่างๆ
รอบตัว สังเกต สารวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมืออย่างง่าย รวบรวมข้อมูล บันทึก และอธิบายผลการสารวจ
ตรวจสอบด้วยการเขียนหรือวาดภาพ และสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ด้วยการเล่าเรื่อง หรือด้วยการแสดงท่าทางเพื่อให้
ผู้อนื่ เข้าใจ
 แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหา มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเบื้องต้น รักษาข้อมูลส่วนตัว
 แสดงความกระตือรือร้น สนใจที่จะเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตามที่
กาหนดให้หรือตามความสนใจ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
 แสดงความรับผิดชอบด้วยการทางานที่ได้รับมอบหมายอย่างมุ่งมั่น รอบคอบ ประหยัด ซื่อสัตย์
จนงานลุล่วงเป็นผลสาเร็จ และทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
 ตระหนักถึงประโยชน์ ของการใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการดารงชีวิต
ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ทาโครงงานหรือชิ้นงานตามที่กาหนดให้หรือตามความสนใจ

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
 เข้าใจโครงสร้างและการทางานของระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตใน
ระบบนิเวศ และความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติที่พบในระดับประเทศ
 เข้าใจสมบัติและการจาแนกกลุ่มของวัสดุ สถานะของสาร สมบัติของสารและการทาให้สารเกิด
การเปลี่ยนแปลง การเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร การแยกสารอย่างง่าย และสารในชีวิตประจาวัน
 เข้าใจลั กษณะของแรงประเภทต่าง ๆ ผลที่เกิดจากแรงกระทาต่อวัตถุ ความดัน หลั กการ
เบื้องต้นของแรงพยุ ง ส่ วนประกอบและหน้าที่ของส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า การถ่ายโอนพลังงานกลที่
เกิดจากแรงเสียดทานไปเป็นพลังงานอื่น สมบัติและปรากฏการณ์เบื้องต้นของเสียง และแสง
 เข้าใจลั กษณะของดาวในเอกภพ และจาแนกประเภทของกลุ่มดาว ความสั ม พันธ์ของดวง
อาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ที่มีผลต่อการเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศ
 เข้าใจองค์ประกอบและสมบัติของดิน น้า และบรรยากาศ และปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของผิวโลก การเกิดลมบก ลมทะเล ผลกระทบที่เกิดจากธรณีพิบัติภัยและปรากกฏการณ์เรือนกระจก
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 ค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและประเมินความน่าเชื่อถือ ตัดสินใจเลือกข้อมูล ใช้เหตุผลเชิง
ตรรกะในการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการทางานร่วมกัน เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของ
ตน เคารพสิทธิของผู้อื่น
 ตั้ ง ค าถามหรื อ ก าหนดปั ญ หาเกี่ ย วกั บ สิ่ ง ที่ จะเรี ย นรู้ ต ามที่ ก าหนดให้ ห รื อ ตามความสนใจ
คาดคะเนค าตอบหลายแนวทาง สร้ า งสมมติ ฐ านที่ ส อดคล้ อ งกั บ ค าถามหรื อ ปั ญ หาที่ จ ะส ารวจตรวจสอบ
วางแผนและสารวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
 วิเคราะห์ข้อมูล ลงความเห็น และสรุปความสัมพันธ์ของข้อมูลที่มาจากการสารวจตรวจสอบใน
รูปแบบที่เหมาะสม เพื่อสื่อสารความรู้จากผลการสารวจตรวจสอบได้อย่างมีเหตุผลและหลักฐานอ้างอิง
 แสดงถึงความสนใจ มุ่งมั่น ในสิ่งที่จะเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตาม
ความสนใจของตนเอง แสดงความคิ ด เห็ น ของตนเอง ยอมรั บ ในข้ อ มู ล ที่ มี ห ลั ก ฐานอ้ า งอิ ง และรั บ ฟั ง
ความคิดเห็นผู้อื่น
 แสดงความรับผิดชอบด้วยการทางานที่ได้รับมอบหมายอย่างมุ่งมั่น รอบคอบ ประหยัด ซื่อสัตย์
จนงานลุล่วงเป็นผลสาเร็จ และทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างอย่างสร้างสรรค์
 ตระหนักในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้ในความรู้และกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการดารงชีวิต แสดงความชื่นชม ยกย่องและเคารพสิทธิในผลงานของผู้คิดค้น และศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติม ทาโครงงานหรือชิ้นงานตามที่กาหนดให้หรือตามความสนใจ
 แสดงถึงความซาบซึ้ง ห่วงใย แสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้ การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
 เข้าใจลักษณะและองค์ประกอบที่สาคัญของเซลล์สิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ ของการทางานของ
ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ การดารงชีวิตของพืช การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสิ่งมีชีวิต การถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงของยีนหรือโครโมโซมและตัวอย่างโรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
ประโยชน์และผลกระทบของสิ่งมีชีวิตดัดแปรงพันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ การถ่ายทอดพลังงานใน
สิ่งมีชีวิต
 เข้าใจองค์ประกอบและสมบัติของธาตุ สมบัติของสารละลาย สารบริสุทธิ์ สารผสม หลักการ
แยกสาร การเปลี่ยนแปลงของสารในรูปแบบของการเปลี่ยนสถานะ การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยา
เคมี
 เข้าใจแรงลัพธ์และผลของแรงลัพธ์กระทาต่อวัตถุ แรงเสียดทาน การหมุนของวัตถุ โมเมนต์ของ
แรง แรงที่ป รากฏในชีวิตประจ าวัน ความสั มพันธ์ระหว่างงาน พลั งงานจลน์ พลั งงานศักย์ กฏการอนุรักษ์
พลังงาน การถ่ายโอนพลังงาน สมดุลความร้อน ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณทางไฟฟ้า หลักการต่อวงจรไฟฟ้า
ในบ้าน พลังงานไฟฟ้า และหลักการเบื้องต้นของวงจรอิเล็กทรอนิกส์
 เข้าใจสมบัติของคลื่น และลักษณะของคลื่นแบบต่าง ๆ เสียง การสะท้อน การหักเห และความ
เข้มของแสง

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
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 เข้าใจตาแหน่งของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้า สมบัติและองค์ประกอบของดาวเคราะห์แต่ละดวง
ในระบบสุริยะ และปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลก ความสาคัญและประโยชน์ในการใช้งานของเทคโนโลยีอวกาศ
สมบัติและประโยชน์ของบรรยากาศแต่ละชั้นที่มีต่อสิ่งมีชีวิต
 เข้าใจระบบโลก โครงสร้างของโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาบนโลกและใต้ผิว
โลก กระบวนการเกิ ด ซากดึ ก ด าบรรพ์ การเปลี่ ย นแปลงของลมฟ้ า อากาศที่ ท าให้ เ กิ ด ปรากฏการณ์ ต่ า งๆ
กระบวนการเกิดธรณีพิบัติภัย และปรากฏการณ์เรือนกระจกที่มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
 เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยี ได้แก่ ระบบทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ เปรียบเทียบ
และตัดสินใจเพื่อเลือกใช้เทคโนโลยี โดยคานึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ใช้ความรู้
ทักษะ และทรัพยากรเพื่อออกแบบและสร้างผลงานสาหรับ การแก้ปัญหาในชีวิตประจาวันหรือการประกอบ
อาชีพ โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิ ศวกรรม รวมทั้งเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม ปลอดภัย รวมทั้งคานึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา
 นาข้อมูลปฐมภูมิเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ ประเมิน นาเสนอข้อมูลและสารสนเทศได้
ตามวัตถุประสงค์ ใช้ทักษะการคิดเชิงคานวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริง และเขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพื่อ
ช่วยในการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างรู้เท่าทันและรับผิดชอบต่อสังคม
 ตั้งคาถามหรือกาหนดปัญหาที่เชื่อมโยงกับพยานหลักฐานหรือ หลักการทางวิทยาศาสตร์ ที่มี
การกาหนดและควบคุมตัวแปร คิดคาดคะเนคาตอบหลายแนวทาง สร้างสมมติฐานที่สามารถนาไปสู่การสารวจ
ตรวจสอบ ออกแบบและลงมือสารวจตรวจสอบโดยใช้วัส ดุและเครื่องมือที่เหมาะสม เลือกใช้เครื่องมือและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพที่ได้ผลเที่ยงตรงและ
ปลอดภัย
 วิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ความสอดคล้ อ งของข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการส ารวจตรวจสอบจาก
พยานหลักฐาน โดยใช้ความรู้และหลักการทางวิทยาศาสตร์ในการแปลความหมายและลงข้อสรุป และสื่อสาร
ความคิด ความรู้จากผลการสารวจตรวจสอบหลากหลายรูปแบบ หรือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ
ได้อย่างเหมาะสม
 แสดงถึงความสนใจ มุ่งมั่น รับผิ ดชอบ รอบคอบ และซื่อสั ตย์ ในสิ่ งที่จะเรีย นรู้ มีความคิ ด
สร้างสรรค์ เกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตามความสนใจของตนเอง โดยใช้เครื่องมือและวิธีที่เชื่อถือได้ ศึกษาค้นคว้า
เพิ่ ม เติ ม จากแหล่ ง ความรู้ ต่ า ง ๆ แสดงความคิ ด เห็ น ของตนเอง รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ นผู้ อื่ น และยอมรั บ การ
เปลี่ยนแปลงความรู้ที่ค้นพบเมื่อมีข้อมูลและประจักษ์พยานใหม่เพิ่มขึ้นหรือแย้งจากเดิม
 ตระหนักในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจาวัน ใช้ความรู้และ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการดารงชีวิต และการประกอบอาชีพ แสดงความชื่นชมยกย่อง
และเคารพสิทธิในผลงานของผู้คิดค้น เข้าใจผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบของการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์
ต่อสิ่งแวดล้อมและต่อบริบทอื่น ๆ และศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ทาโครงงานหรือสร้างชิ้นงานตามความสนใจ
 แสดงถึงความซาบซึ้ง ห่วงใย มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้ และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า มีส่วนร่วมในการพิทักษ์ ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
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จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (สาหรับผู้เรียนที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์)
 เข้าใจการการลาเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ กลไกการรั กษาดุลยภาพของมนุษย์ ภูมิคุ้มกัน
ในร่างกายของมนุษย์และความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลง
ทางพันธุกรรม วิวัฒนาการที่ทาให้เกิดความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ความสาคัญและผลของเทคโนโลยีทางดีเอ็น
เอต่อมนุษย์ สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม
 เข้าใจความหลากหลายของไบโอมในเขตภูมิศาสตร์ต่าง ๆ ของโลก การเปลี่ยนแปลงแทนที่ใน
ระบบนิเวศ ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
 เข้าใจชนิดของอนุภาคสาคัญที่เป็นส่วนประกอบในโครงสร้างอะตอม สมบั ติบางประการของ
ธาตุ การจั ด เรี ย งธาตุ ใ นตารางธาตุ ชนิ ด ของแรงยึ ดเหนี่ ย วระหว่ า งอนุภ าคและสมบั ติ ต่ าง ๆ ของสารที่ มี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ แรงยึ ด เหนี่ ย ว พั น ธะเคมี โครงสร้ า งและสมบั ติ ข องพอลิ เ มอร์ การเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าเคมี
ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และการเขียนสมการเคมี
 เข้าใจปริมาณที่เกี่ยวกับ การเคลื่อนที่ ความสัม พันธ์ระหว่างแรง มวลและความเร่ง ผลของ
ความเร่งที่มีต่อการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ แรงโน้มถ่วง แรงแม่เหล็ก ความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็ก
และกระแสไฟฟ้า และแรงภายในนิวเคลียส
 เข้าใจพลังงานนิวเคลียร์ ความสัมพันธ์ระหว่างมวลและพลังงาน การเปลี่ยนพลังงานทดแทน
เป็นพลังงานไฟฟ้า เทคโนโลยีด้านพลังงาน การสะท้อน การหักเห การเลี้ยวเบนและการรวมคลื่น การได้ยิน
ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง สีกับการมองเห็นสี คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและประโยชน์ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 เข้าใจการแบ่งชั้นและสมบัติของโครงสร้างโลก สาเหตุ และรูปแบบการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีที่
สัมพันธ์กับการเกิดลักษณะธรณีสัณฐาน สาเหตุ กระบวนการเกิดแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด สึนามิ ผลกระทบ
แนวทางการเฝ้าระวัง และการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย
 เข้ า ใจผลของแรงเนื่ อ งจากความแตกต่ า งของความกดอากาศ แรงคอริ อ อลิ ส ที่ มี ต่ อ การ
หมุนเวียนของอากาศ การหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูดและผลที่มีต่อภูมิอากาศ ความสัมพันธ์ของการ
หมุนเวียนของอากาศและการหมุนเวียนของกระแสน้าผิวหน้าในมหาสมุทร และผลต่อลักษณะลมฟ้าอากาศ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก และแนวปฏิบัติเพื่อลดกิจกรรม
ของมนุษย์ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก รวมทั้งการแปลความหมายสัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศที่สาคัญ
จากแผนที่อากาศ และข้อมูลสารสนเทศ
 เข้าใจการกาเนิดและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน สสาร ขนาด อุณหภูมิของเอกภพ หลักฐานที่
สนั บ สนุ น ทฤษฎี บิ ก แบง ประเภทของกาแล็ ก ซี โครงสร้ า งและองค์ ป ระกอบของกาแล็ ก ซี ท างช้ า งเผื อ ก
กระบวนการเกิดและการสร้างพลังงาน ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส่องสว่างของดาวฤกษ์ และความสัมพันธ์ระหว่าง
ความส่องสว่างกับโชติมาตรของดาวฤกษ์ ความสัมพันธ์ระหว่างสี อุณหภูมิผิว และสเปกตรัมของดาวฤกษ์
วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการของดาวฤกษ์ กระบวนการเกิดระบบสุริยะ การแบ่งเขต
บริวารของดวงอาทิตย์ ลักษณะของดาวเคราะห์ที่เอื้อต่อการดารงชีวิต การเกิดลมสุริยะ พายุสุริยะ และผลที่มีต่อ
โลก รวมทั้งการสารวจอวกาศและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ
 ระบุปัญหา ตั้งคาถามที่จะสารวจตรวจสอบ โดยมีการกาหนดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ
สืบค้นข้อมูลจากหลายแหล่ง ตั้งสมมติฐานที่เป็นไปได้หลายแนวทาง ตัดสินใจเลือกตรวจสอบสมมติฐานทีเ่ ป็นไปได้
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 ตั้งคาถามหรือกาหนดปัญหาที่อยู่บนพื้นฐานของความรู้และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ ที่
แสดงให้เห็นถึงการใช้ความคิดระดับสูงที่สามารถสารวจตรวจสอบหรือศึกษาค้นคว้าได้อย่างครอบคลุมและ
เชื่อถือได้ สร้างสมมติฐานที่มีทฤษฎีรองรับหรือคาดการณ์สิ่งที่จะพบเพื่อนาไปสู่ การสารวจตรวจสอบ ออกแบบ
วิธีการสารวจตรวจสอบตามสมมติฐานที่กาหนดไว้ได้อย่างเหมาะสม มีหลักฐานเชิงประจักษ์ เลือกวัสดุ อุปกรณ์
รวมทั้งวิธีการในการส ารวจตรวจสอบอย่ างถูกต้องทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และบันทึกผลการส ารวจ
ตรวจสอบอย่างเป็นระบบ
 วิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูล และประเมินความสอดคล้องของข้อสรุปเพื่อตรวจสอบกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงวิธีการสารวจตรวจสอบ จัดกระทาข้อมูลและนาเสนอข้อมูลด้วย
เทคนิควิธีที่เหมาะสม สื่อสารแนวคิด ความรู้จากผลการสารวจตรวจสอบ โดยการพูด เขียน จัดแสดงหรือใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจโดยมีหลักฐานอ้างอิงหรือมีทฤษฎีรองรับ
 แสดงถึงความสนใจ มุ่งมั่น รับผิดชอบ รอบคอบ และซื่อสัตย์ ในการสืบ เสาะหาความรู้ โดยใช้
เครื่องมือและวิธีการที่ให้ได้ผลถูกต้อง เชื่อถื อได้ มีเหตุผลและยอมรับได้ว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้
 แสดงถึงความพอใจและเห็นคุณค่าในการค้นพบความรู้ พบคาตอบ หรือแก้ปัญหาได้ ทางาน
ร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นโดยมีข้อมูลอ้างอิงและเหตุผลประกอบ เกี่ยวกับผลของการ
พัฒนาและการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมี คุณธรรมต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม และยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น
 เข้าใจความสัมพันธ์ของความรู้วิทยาศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีประเภทต่างๆ และ
การพั ฒ นาเทคโนโลยี ที่ ส่ ง ผลให้ มีก ารคิ ดค้ น ความรู้ ท างวิท ยาศาสตร์ ที่ก้ าวหน้า ผลของเทคโนโลยี ต่ อชี วิ ต
สังคม และสิ่งแวดล้อม
 ตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ และเห็ น คุ ณ ค่ า ของความรู้ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ที่ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการดารงชีวิต และการประกอบ
อาชีพ แสดงความชื่นชม ภูมิใจ ยกย่อง อ้างอิงผลงาน ชิ้นงานที่เป็นผลมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและการพัฒนา
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ทาโครงงานหรือสร้างชิ้นงานตามความสนใจ
 แสดงความซาบซึ้ง ห่ ว งใย มี พฤติ กรรมเกี่ ยวกั บการใช้ และรั กษาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้ อมอย่ างรู้ คุณ ค่า เสนอตัว เองร่ ว มมือปฏิบัติ กับชุมชนในการป้องกั น ดูแลทรั พยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (สาหรับผู้เรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์)
 เข้าใจวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการค้นหาคาตอบเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต สารที่เป็นองค์ประกอบของ
สิ่งมีชีวิตและปฏิกิริยาเคมีภายในเซลล์ การใช้กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างและหน้า ที่ของเซลล์ การลาเลียงสารเข้า
และออกจากเซลล์ การแบ่งเซลล์ และการหายใจระดับเซลล์
 เข้าใจหลักการถ่ายทอดลั กษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต การถ่ายทอดยีนบนออโตโซมและ
โครโมโซมเพศ โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของดีเอ็นเอ การจาลองดีเอ็นเอ กระบวนการสังเคราะห์
โปรตีน การเกิดมิวเทชันในสิ่งมีชีวิต หลักการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ หลักฐานและข้อมูลที่ใช้
ในการศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต เงื่อนไขของภาวะสมดุลของฮาร์ดีไวน์เบิร์ก กระบวนการเกิดสปีชีส์ใหม่ของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ กาเนิดของสิ่งมีชีวิต ลักษณะ
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สาคัญของสิ่งมีชีวิตกลุ่มแบคทีเรีย โพรทิสต์ พืช ฟังไจ และสัตว์ การจาแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นหมวดหมู่และวิธีการ
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์
 เข้าใจโครงสร้างและส่วนประกอบของพืชทั้งราก ลาต้น และใบ การแลกเปลี่ยนแก๊ส การคาย
น้า การลาเลียงน้าและธาตุอาหาร การลาเลียงอาหาร การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช กระบวนการสร้างเซลล์
สืบพันธุ์และการปฏิสนธิของพืชดอก การเกิดผลและเมล็ด บทบาทของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชและ
การประยุกต์ใช้ และการตอบสนองของพืช
 เข้าใจกลไกการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต โครงสร้าง หน้าที่ และกระบวนการต่างๆ ของสัตว์
และมนุษย์ ได้แก่ การย่อยอาหาร การแลกเปลี่ยนแก๊ส การเคลื่อนที่ การกาจัดของเสียออกจากร่างกายของ
สิ่งมีชีวิต ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของมนุษย์ การทางานของระบบประสาท และอวัยวะ
รับความรู้สึก ระบบสืบพันธุ์ การปฏิสนธิ การเจริญเติบโต ฮอร์โมน และพฤติกรรมของสัตว์
 เข้าใจกระบวนการถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ ความหลากหลาย
ของไบโอม การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงจานวนประชากรมนุษย์ในระดับ
ท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 เข้า ใจการศึกษาโครงสร้ างอะตอมของนั กวิทยาศาสตร์ การจัดเรียงอิ เล็ กตรอนในอะตอม
สมบัติบางประการของธาตุและการจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ พันธะเคมี สมบัติข องสารที่มีความสัมพันธ์กั บ
พันธะเคมี กฎต่าง ๆ ของแก๊ส และสมบัติของแก๊ส ประเภทและสมบัติของสารประกอบอินทรีย์ ประเภทและ
สมบัติของพอลิเมอร์
 เข้าใจการเขียนและการดุลสมการเคมี การคานวณปริมาณสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยา
เคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลในปฏิกิริยาเคมีและปัจจัยที่
มีผลต่อสมดุลเคมี ทฤษฎีกรด – เบส สมบัติและปฏิกิริยาของกรด–เบส สารละลายบัฟเฟอร์ ปฏิกิริยารีดอกซ์
และเซลล์เคมีไฟฟ้า
 เข้าใจข้อปฏิบัติเบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทาปฏิบัติ การเคมี การเลือกใช้อุปกรณ์
หรือเครื่องมือในการทาปฏิบัติการ หน่วยวัดและการเปลี่ยนหน่วยวัดด้วยการใช้แฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วย การ
คานวณเกี่ ย วกับ มวลอะตอม มวลโมเลกุ ล และมวลสู ตร ความสั ม พันธ์ ของโมล จานวนอนุ ภ าค มวล และ
ปริมาตรของแก๊สที่ STP การคานวณสูตรอย่างง่ายและสูตรโมเลกุลของสาร ความเข้มข้ นของสารละลาย การ
เตรียมสารละลาย และการบูรณาการความรู้และทักษะในการอธิบายปรากฏการณ์ในชีวิตประจาวันและการ
แก้ปัญหาทางเคมี
 เข้าใจธรรมชาติของฟิสิกส์ กระบวนการวัด ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการ
เคลื่อนที่ การเคลื่อนที่ในแนวตรง แรงลัพธ์ กฎการเคลื่อนที่ แรงเสียดทาน กฎความโน้มถ่วงสากล สนามโน้มถ่วง
งาน กฎการอนุรักษ์พลังงานกล สมดุลกลของวัตถุ เครื่องกลอย่างง่าย โมเมนตัมและการดล กฎการอนุรักษ์ โม
เมนตัม การชน และการเคลื่อนที่ในแนวโค้ง
 เข้าใจการเคลื่อนที่แบบคลื่น ปรากฏการณ์คลื่น การสะท้อน การหักเห การเลี้ยวเบนและการ
แทรกสอด หลักการของฮอยเกนส์ การเคลื่อนที่ของคลื่นเสียง ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง ความเข้มเสียง
และระดับเสียง การได้ยิน ภาพที่เกิดจากกระจกเงาและเลนส์ ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสงและการมองเห็น
แสงสี
 เข้าใจสนามไฟฟ้า แรงไฟฟ้า กฎของคูลอมบ์ ศักย์ไฟฟ้า ตัวเก็บประจุ ตัวต้านทานและกฎของ
โอห์ม พลังงานไฟฟ้า การเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า เทคโนโลยีด้านพลังงาน สนามแม่เหล็ก
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ความสั มพัน ธ์ร ะหว่างสนามแม่เหล็ กกับ กระแสไฟฟ้า การเหนี่ยวนาแม่เหล็ กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลั บ คลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้า และประโยชน์ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 เข้าใจผลของความร้อนต่อสสาร สภาพยืดหยุ่น ความดั นในของไหล แรงพยุง ของไหลอุดมคติ
ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส แนวคิดควอนตัมของพลังงาน ทฤษฎีอะตอมของโบร์ ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ทวิภาวะ
ของคลื่นและอนุภาค การสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสี กัมมันตภาพ ปฏิ กิริยานิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์
ความสัมพันธ์ระหว่างมวลและพลังงาน แรงภายในนิวเคลียส และการค้นคว้าวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาค
 เข้าใจการแบ่งชั้นและสมบัติของโครงสร้างโลก สาเหตุและรูปแบบการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีที่
สัมพันธ์กับการเกิดลักษณะธรณีสัณฐานและธรณีโครงสร้างแบบต่าง ๆ หลักฐานทางธรณีวิทยาที่พบในปัจจุบัน
และการล าดับ เหตุการณ์ทางธรณีวิทยาในอดีต สาเหตุ กระบวนการเกิดแผ่ นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด สึนามิ
ผลกระทบ แนวทางการเฝ้ า ระวั ง และการปฏิ บั ติ ต นให้ ป ลอดภั ย สมบั ติ แ ละการจ าแนกชนิ ด ของแร่
กระบวนการเกิดและการจาแนกชนิดหิน กระบวนการเกิดและการสารวจแหล่งปิโตรเลียมและถ่านหิน การแปล
ความหมายจากแผนที่ภูมิประเทศและแผนที่ธรณีวิทยา และการนาข้อมูลทางธรณีวิทยาไปใช้ประโยชน์
 เข้าใจปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อการรับและปลดปล่อยพลังงานจากดวงอาทิตย์ กระบวนการที่ทา
ให้เกิดสมดุลพลังงานของโลก ผลของแรงเนื่องจากความแตกต่างของความกดอากาศ แรงคอริออลิส แรงสู่
ศูนย์กลาง และแรงเสียดทานที่มีต่อการหมุนเวียนของอากาศ การหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูด และผล
ที่มีต่อภูมิอากาศ ปัจจัยที่ทาให้เกิดการแบ่งชั้นน้าและการหมุนเวียนของน้าในมหาสมุทร รูปแบบการหมุนเวียน
ของน้าในมหาสมุทร และผลของการหมุนเวียนของน้าในมหาสมุทรที่มีต่อลักษณะลมฟ้าอากาศ สิ่งมีชีวิต และ
สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างเสถียรภาพอากาศและการเกิดเมฆ การเกิดแนวปะทะอากาศแบบต่าง ๆ และ
ลักษณะลมฟ้าอากาศที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก รวมทั้งการแปล
ความหมายสัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศและการพยากรณ์ลักษณะลมฟ้าอากาศเบื้องต้นจากแผนที่อากาศและข้อมูล
สารสนเทศ
 เข้าใจการกาเนิดและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน สสาร ขนาดอุณหภูมิของเอกภพ หลักฐานที่
สนั บ สนุ น ทฤษฎี บิ ก แบง ประเภทของกาแล็ ก ซี โครงสร้ า งและองค์ ป ระกอบของกาแล็ ก ซี ท างช้ า งเผื อ ก
กระบวนการเกิดดาวฤกษ์ และการสร้างพลังงานของดาวฤกษ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส่องสว่างของดาวฤกษ์ และ
ความสั มพัน ธ์ร ะหว่างความส่ องสว่ างกับ โชติมาตรของดาวฤกษ์ ความสั มพันธ์ระหว่างสี อุณหภูมิผิ ว และ
สเปกตรั ม ของดาวฤกษ์ วิ ธี การหาระยะทางของดาวฤกษ์ด้ ว ยหลั ก การแพรั ล แลกซ์ วิวั ฒ นาการและการ
เปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการของดาวฤกษ์ กระบวนการเกิดระบบสุริยะ การแบ่งเขตบริวารของดวงอาทิตย์
ลักษณะของดาวเคราะห์ที่เอื้อต่อการดารงชีวิต การโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ด้วยกฎเคพเลอร์ และ
กฎความโน้มถ่วงของนิวตัน โครงสร้างของดวงอาทิตย์ การเกิดลมสุริยะ พายุสุริยะและผลที่มีต่อโลก การระบุ
พิกัดของดาวในระบบขอบฟ้า และระบบศูนย์สูตร เส้นทางการขึ้นการตกของดวงอาทิตย์และดาวฤกษ์ เวลา
สุริยคติและการเปรียบเทียบเวลาของแต่ละเขตเวลาบนโลก การสารวจอวกาศและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
อวกาศ
 ระบุปัญหา ตั้งคาถามที่จะสารวจตรวจสอบ โดยมีการกาหนดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ
สืบค้นข้อมูลจากหลายแหล่ง ตั้งสมมติฐานที่เป็นไปได้หลายแนวทาง ตัดสินใจเลือกตรวจสอบสมมติฐานที่เป็นไป
ได้
 ตั้งคาถามหรือกาหนดปัญหาที่อยู่บนพื้นฐานของความรู้และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ ที่
แสดงให้เห็นถึงการใช้ความคิดระดับสูงที่สามารถสารวจตรวจสอบหรือศึกษาค้นคว้าได้อย่างครอบคลุมและ
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เชื่อถือได้ สร้างสมมติฐานที่มีทฤษฎีรองรับหรือคาดการณ์สิ่งที่จะพบเพื่อนาไปสู่การสารวจตรวจสอบ ออกแบบ
วิธีการสารวจตรวจสอบตามสมมติฐานที่กาหนดไว้ได้อ ย่างเหมาะสม มีหลักฐานเชิงประจักษ์ เลือกวัสดุ อุปกรณ์
รวมทั้งวิธีการในการส ารวจตรวจสอบอย่ างถูกต้องทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และบันทึกผลการส ารวจ
ตรวจสอบอย่างเป็นระบบ
 วิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูล และประเมินความสอดคล้องของข้อสรุปเพื่อตรวจสอบกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงวิธีการสารวจตรวจสอบ จัดกระทาข้อมูลและนาเสนอข้อมูลด้วย
เทคนิควิธีที่เหมาะสม สื่อสารแนวคิด ความรู้จากผลการสารวจตรวจสอบ โดยการพูด เขียน จัดแสดงหรือใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจโดยมีหลักฐานอ้างอิงหรือมีทฤษฎีรองรับ
 แสดงถึงความสนใจ มุ่งมั่น รับผิดชอบ รอบคอบ และซื่อสัตย์ ในการสื บเสาะหาความรู้ โดยใช้
เครื่องมือและวิธีการที่ให้ได้ผลถูกต้อง เชื่อถื อได้ มีเหตุผลและยอมรับได้ว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้
 แสดงถึงความพอใจและเห็นคุณค่าในการค้นพบความรู้ พบคาตอบ หรือแก้ปัญหาได้ ทางาน
ร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นโดยมีข้อมูลอ้างอิงและเหตุผลประกอบ เกี่ยวกับผลของการ
พัฒนาและการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น
 เข้าใจความสัมพันธ์ของความรู้ วิทยาศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ และ
การพั ฒ นาเทคโนโลยี ที่ ส่ ง ผลให้ มีก ารคิ ดค้ น ความรู้ ท างวิท ยาศาสตร์ ที่ก้ าวหน้า ผลของเทคโนโลยี ต่ อชี วิ ต
สังคม และสิ่งแวดล้อม
 ตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ และเห็ น คุ ณ ค่ า ของความรู้ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ที่ ใ ช้ ใน
ชีวิตประจาวัน ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการดารงชีวิต และการประกอบ
อาชีพ แสดงความชื่นชม ภูมิใจ ยกย่อง อ้างอิงผลงาน ชิ้นงานที่เป็นผลมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและการพัฒนา
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ทาโครงงานหรือสร้างชิ้นงานตามความสนใจ
 แสดงความซาบซึ้ง ห่ ว งใย มีพฤติ กรรมเกี่ ยวกับการใช้และรั กษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้ อมอย่ างรู้ คุณ ค่า เสนอตัว เองร่ ว มมือปฏิบัติ กับชุมชนในการป้องกั น ดูแลทรั พยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (สาหรับผู้เรียนทุกคน)
 วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี ได้แก่ ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ วิเคราะห์
เปรี ย บเที ย บ และตั ด สิ น ใจเพื่ อ เลื อ กใช้ เ ทคโนโลยี โดยค านึ ง ถึ ง ผลกระทบต่ อ ชี วิ ต สั ง คม เศรษฐกิ จ และ
สิ่งแวดล้อม ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ ทรัพยากรเพื่อออกแบบ สร้าง หรือพัฒนาผลงานสาหรับแก้ปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อสังคมโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบและนาเสนอ
ผลงาน เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย รวมทั้งคานึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา
 ใช้ความรู้ ทางด้านวิทยาการคอมพิว เตอร์ สื่ อดิจิทัล เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร
เพื่อรวบรวมข้อมูลในชีวิตจริงจากแหล่งต่าง ๆ และความรู้จากศาสตร์อื่น มาประยุกต์ใช้ สร้างความรู้ใหม่ เข้าใจ
การเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี ที่ มีผ ลต่ อการด าเนิน ชีวิ ต อาชีพ สั ง คม วั ฒ นธรรม และใช้อ ย่า งปลอดภั ย
มีจริยธรรม
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๔๓

สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มาตรฐาน ว ๑.๑ เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และ
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การ
เปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดชั้นปี
ป. ๒
-

ป. ๓
-

ป. ๔
-

ป. ๕
๑. บรรยาย
โครงสร้าง
และลักษณะ
ของสิ่งมีชีวิตที่
เหมาะสมกับการ
ดารงชีวิตซึ่ง
เป็นผลมาจาก
การปรับตัวของ
สิ่งมีชีวิตใน
แต่ละแหล่งที่อยู่
๒. อธิบาย
ความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิต
กับสิ่งมีชีวิต และ
ความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิต
กับสิ่งไม่มีชีวิต
เพื่อประโยชน์ต่อ
การดารงชีวิต
๓. เขียนโซ่อาหาร
และระบุบทบาท
หน้าที่ของ
สิ่งมีชีวิตที่เป็น
ผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคในโซ่
อาหาร
๔. ตระหนักใน
คุณค่าของ
สิ่งแวดล้อมที่มี
ต่อการดารงชีวิต
ของสิ่งมีชีวิตโดย
มีส่วนร่วมในการ
ดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม

ป. ๖
-

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

ป. ๑
๑. ระบุชื่อพืชและ
สัตว์ที่อาศัยอยู่
บริเวณต่าง ๆ
จากข้อมูลที่
รวบรวมได้
๒. บอก
สภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสมใน
บริเวณที่พืชและ
สัตว์อาศัยอยู่ใน
บริเวณทีส่ ารวจ

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

๔๔

สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มาตรฐาน ว ๑.๑ เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และ
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การ
เปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดชั้นปี
ม. ๒

ม. ๓

ม. ๔

ม. ๕

ม. ๖

-

-

๑. อธิบายปฏิสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบของ
ระบบนิเวศที่ได้จากการ
สารวจ
๒. อธิบายรูปแบบ
ความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งมีชีวิตรูปแบบต่าง ๆ
ในแหล่งที่อยู่เดียวกัน
ที่ได้จากการสารวจ
๓. สร้างแบบจาลอง
ในการอธิบายการ
ถ่ายทอดพลังงาน
ในสายใยอาหาร
๔. อธิบายความ
สัมพันธ์ของผู้ผลิต
ผู้บริโภคและผู้ย่อยสลาย
สารอินทรีย์ในระบบ
นิเวศ
๕. อธิบายการสะสม
สารพิษในสิ่งมีชีวิตในโซ่
อาหาร
๖. ตระหนักถึงความ
สัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมในระบบ
นิเวศ โดยไม่ทาลายสมดุล
ของระบบนิเวศ

ไม่เน้นวิทยาศาสตร์
๑. สืบค้นข้อมูลและ
อธิบายความสัมพันธ์
ของสภาพทาง
ภูมิศาสตร์บนโลก
กับความหลากหลาย
ของไบโอมและ
ยกตัวอย่างไบโอมชนิด
ต่างๆ
๒. สืบค้นข้อมูล
อภิปรายสาเหตุ
และยกตัวอย่าง
การเปลี่ยนแปลง
แทนที่ของระบบนิเวศ
๓. สืบค้นข้อมูลอธิบาย
และยกตัวอย่าง
เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงของ
องค์ประกอบทาง
กายภาพและทาง
ชีวภาพที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงขนาดของ
ประชากรสิ่งมีชีวิตใน
ระบบนิเวศ
๔. สืบค้นข้อมูลและ
อภิปรายเกี่ยวกับ
ปัญหาและผลกระทบที่
มีต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
พร้อมทั้งนาเสนอ
แนวทางในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการ
แก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม

-

-

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

ม. ๑

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

๔๕

สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มาตรฐาน ว ๑.๒ เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลาเลียงสารผ่านเซลล์ ความสัมพันธ์ของ
โครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสัตว์ และมนุษย์ที่ทางานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของ
โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ ของพืชที่ทางานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดชั้นปี
ป. ๕
-

ป. ๖
๑. ระบุสารอาหารและ
บอกประโยชน์ของ
สารอาหารแต่ละ
ประเภทจากอาหารที่
ตนเองรับประทาน
๒. บอกแนวทางในการ
เลือกรับประทาน
อาหารให้ได้สารอาหาร
ครบถ้วนในสัดส่วนที่
เหมาะสมกับเพศและ
วัย รวมทั้งความ
ปลอดภัยต่อสุขภาพ
๓. ตระหนักถึง
ความสาคัญของ
สารอาหาร โดยการ
เลือกรับประทาน
อาหารที่มีสารอาหาร
ครบถ้วนในสัดส่วนที่
เหมาะสมกับเพศ
และวัย รวมทั้ง
ปลอดภัยต่อสุขภาพ
๔. สร้างแบบจาลอง
ระบบย่อยอาหาร
และบรรยายหน้าที่
ของอวัยวะในระบบ
ย่อยอาหาร รวมทั้ง
อธิบายการย่อย
อาหารและการ
ดูดซึมสารอาหาร
๕. ตระหนักถึง
ความสาคัญของระบบ
ย่อยอาหาร โดยการ
บอก แนวทางในการ
ดูแลรักษาอวัยวะใน
ระบบย่อยอาหารให้
ทางานเป็นปกติ

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

ป. ๑
ป. ๒
ป. ๓
ป. ๔
๑. ระบุชื่อ บรรยาย ๑. ระบุว่าพืช
๑. บรรยายสิ่งที่
๑. บรรยายหน้าที่
ลักษณะและบอก
ต้องการแสงและ จาเป็นต่อการ
ของราก ลาต้น
หน้าที่ของส่วน
น้าเพื่อการ
ดารงชีวิตและ
ใบและดอกของ
ต่างๆ ของ
เจริญเติบโต
การเจริญเติบโต
พืชดอกโดยใช้
ร่างกายมนุษย์
โดยใช้ข้อมูลจาก ของมนุษย์และ
ข้อมูลที่รวบรวม
สัตว์ และพืช
หลักฐานเชิง
สัตว์ โดยใช้ข้อมูล
ได้
รวมทั้งบรรยาย
ประจักษ์
ที่รวบรวมได้
การทาหน้าที่
๒. ตระหนักถึง
๒. ตระหนักถึง
ร่วมกันของ
ความจาเป็นที่
ประโยชน์ของ
ส่วนต่าง ๆ ของ
พืชต้องได้รับน้า
อาหาร น้า และ
ร่างกายมนุษย์ใน
และแสงเพื่อ
อากาศ โดยการ
การทากิจกรรม
การเจริญเติบโต
ดูแลตนเองและ
ต่าง ๆ จากข้อมูล โดยดูแลพืชให้
สัตว์ให้ได้รับ
ที่รวบรวมได้
ได้รับสิ่งดังกล่าว
สิ่งเหล่านี้อย่าง
๒. ตระหนักถึง
อย่างเหมาะสม
เหมาะสม
ความสาคัญของ ๓. สร้างแบบจาลอง ๓. สร้างแบบจาลอง
ส่วนต่าง ๆ ของ
ที่บรรยายวัฏจักร ที่บรรยายวัฏจักร
ร่างกายตนเอง
ชีวิตของพืชดอก
ชีวิตของสัตว์และ
โดยการดูแล
เปรียบเทียบ
ส่วนต่างๆ อย่าง
วัฏจักรชีวิตของ
ถูกต้อง ให้
สัตว์บางชนิด
ปลอดภัยและ
๔. ตระหนักถึง
รักษาความ
คุณค่าของชีวิต
สะอาดอยู่เสมอ
สัตว์ โดยไม่ทา
ให้วัฏจักรชีวิตของ
สัตว์เปลี่ยนแปลง

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

๔๖

สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มาตรฐาน ว ๑.๒ เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลาเลียงสารผ่านเซลล์ ความสัมพันธ์ของ
โครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสัตว์ และมนุษย์ที่ทางานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของ
โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ ของพืชที่ทางานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดชั้นปี
ม. ๒
๑. ระบุอวัยวะและ
บรรยายหน้าที่ของ
อวัยวะที่เกี่ยวข้อง
ในระบบหายใจ
๒. อธิบายกลไกการ
หายใจเข้าและ
ออก โดยใช้
แบบจาลอง
รวมทั้งอธิบาย
กระบวนการ
แลกเปลี่ยนแก๊ส
๓. ตระหนักถึง
ความสาคัญของ
ระบบหายใจ โดย
การบอกแนวทาง
ในการดูแลรักษา
อวัยวะในระบบ
หายใจให้
ทางานป็นปกติ
๔. ระบุอวัยวะและ
บรรยายหน้าที่ของ
อวัยวะในระบบ
ขับถ่ายในการ
กาจัดของเสียทาง
ไต
๕. ตระหนักถึงความ
สาคัญของระบบ
ขับถ่ายในการ
กาจัดของเสียทาง
ไตโดยการบอก
แนวทางใน
การปฏิบัติตนที่
ช่วยให้ระบบ
ขับถ่ายทา
หน้าที่ได้อย่างปกติ
๖. บรรยาย
โครงสร้าง

ม. ๓
-

ม. ๔
ไม่เน้นวิทยาศาสตร์
๑. อธิบาย
โครงสร้างและ
สมบัติของ
เยื่อหุ้มเซลล์ที่
สัมพันธ์กับการ
ลาเลียงสาร และ
เปรียบเทียบการ
ลาเลียงสารผ่าน
เยื่อหุ้มเซลล์แบบ
ต่างๆ
๒. อธิบายการ
ควบคุมดุลยภาพ
ของน้าและสาร
ในเลือดโดยการ
ทางานของไต
๓. อธิบายการ
ควบคุมดุลยภาพ
ของกรด-เบสของ
เลือดโดยการ
ทางานของไต
และปอด
๔. อธิบายการ
ควบคุมดุลยภาพ
ของอุณหภูมิ
ภายในร่างกายโดย
ระบบหมุนเวียน
เลือด ผิวหนัง
และกล้ามเนื้อ
โครงร่าง
๕. อธิบายและ
เขียนแผนผัง
เกี่ยวกับการ
ตอบสนองของ
ร่างกายแบบไม่
จาเพาะและแบบ
จาเพาะต่อสิ่ง

ม. ๕
-

ม. ๖
-

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

ม. ๑
๑. เปรียบเทียบ
รูปร่างและ
โครงสร้างของ
เซลล์พืชและ
เซลล์สตั ว์ รวมทั้ง
บรรยายหน้าที่
ของผนังเซลล์
เยื่อหุ้มเซลล์
ไซโทพลาซึม
นิวเคลียส
แวคิวโอล ไมโท
คอนเดรียและ
คลอโรพลาสต์
๒. ใช้กล้อง
จุลทรรศน์ใช้แสง
ศึกษาเซลล์
และโครงสร้าง
ต่างๆ ภายใน
เซลล์
๓. อธิบาย
ความสัมพันธ์
ระหว่างรูปร่างกับ
การทาหน้าที่ของ
เซลล์
๔. อธิบายการ
จัดระบบของ
สิ่งมีชีวิต โดย
เริ่มจากเซลล์
เนื้อเยื่อ อวัยวะ
ระบบอวัยวะ
จนเป็นสิ่งมีชีวิต
๕. อธิบาย
กระบวนการแพร่
และออสโมซิส
จากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ และยก
ตัวอย่างการแพร่

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

๔๗

สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มาตรฐาน ว ๑.๒ เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลาเลียงสารผ่านเซลล์ ความสัมพันธ์ของ
โครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสัตว์ และมนุษย์ที่ทางานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของ
โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ ของพืชที่ทางานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดชั้นปี
ม. ๒
และหน้าที่ของ
หัวใจ หลอดเลือด
และเลือด
๗. อธิบายการทางาน
ของระบบ
หมุนเวียนเลือด
โดยใช้แบบ
จาลอง
๘. ออกแบบการ
ทดลองและ
ทดลองในการ
เปรียบเทียบ
อัตราการเต้นของ
หัวใจขณะปกติ
และหลังทา
กิจกรรม
๙. ตระหนักถึงความ
สาคัญของระบบ
หมุนเวียนเลือด
โดย การบอก
แนวทางในการ
ดูแลรักษา
อวัยวะในระบบ
หมุนเวียนเลือดให้
ทางานเป็นปกติ
๑๐. ระบุอวัยวะและ
บรรยายหน้าที่ของ
อวัยวะในระบบ
ประสาทส่วนกลาง
ในการควบคุมการ
ทางานต่าง ๆ ของ
ร่างกาย
๑๑. ตระหนักถึง
ความสาคัญของ
ระบบประสาท
โดยการบอก

ม. ๓

ม. ๔
แปลกปลอมของ
ร่างกาย
๖. สืบค้นข้อมูล
อธิบายและ
ยกตัวอย่างโรค
หรืออาการที่เกิด
จากความผิดปกติ
ของระบบ
ภูมิคุ้มกัน
๗. อธิบายภาวะ
ภูมิคุ้มกัน
บกพร่องที่มี
สาเหตุมาจาก
การติดเชื้อ HIV
๘. ทดสอบและบอก
ชนิดของ
สารอาหารที่พืช
สังเคราะห์ได้
๙. สืบค้นข้อมูล
อภิปราย และยก
ตัวอย่างเกี่ยวกับ
การใช้ประโยชน์
จากสารต่างๆ ที่
พืชบางชนิดสร้าง
ขึ้น
๑๐. ออกแบบการ
ทดลอง ทดลอง
และอธิบาย
เกี่ยวกับปัจจัย
ภายนอกที่มีผลต่อ
การเจริญเติบโต
ของพืช
๑๑. สืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับสาร
ควบคุมการ
เจริญเติบโตของ
พืชที่มนุษย์

ม. ๕

ม. ๖

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

ม. ๑
และออสโมซิสใน
ชีวิตประจาวัน
๖. ระบุปัจจัยที่
จาเป็นในการ
สังเคราะห์ด้วย
แสงและผลผลิต
ที่เกิดขึ้นจากการ
สังเคราะห์ด้วย
แสง โดยใช้
หลักฐานเชิง
ประจักษ์
๗. อธิบาย
ความสาคัญของ
การสังเคราะห์
ด้วยแสงของพืช
ต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม
๘. ตระหนักใน
คุณค่าของพืชที่มี
ต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม
โดยการร่วมกัน
ปลูกและดูแล
รักษาต้นไม้ใน
โรงเรียนและ
ชุมชน
๙. บรรยายลักษณะ
และหน้าที่ของ
ไซเล็มและโฟล
เอ็ม
๑๐. เขียนแผนภาพ
ที่บรรยาย
ทิศทางการ
ลาเลียงสารใน
ไซเล็มและ
โฟลเอ็มของพืช
๑๑. อธิบายการ

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

๔๘

สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มาตรฐาน ว ๑.๒ เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลาเลียงสารผ่านเซลล์ ความสัมพันธ์ของ
โครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสัตว์ และมนุษย์ที่ทางานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของ
โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ ของพืชที่ทางานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดชั้นปี
ม. ๒
แนวทางในการ
ดูแลรักษา รวมถึง
การป้องกันการ
กระทบกระเทือน
และอันตรายต่อ
สมองและไขสัน
หลัง
๑๒. ระบุอวัยวะและ
บรรยายหน้าที่ของ
อวัยวะในระบบ
สืบพันธุ์ของเพศ
ชายและเพศหญิง
โดยใช้แบบจาลอง
๑๓. อธิบายผลของ
ฮอร์โมนเพศชาย
และเพศหญิงที่
ควบคุมการ
เปลี่ยนแปลงของ
ร่างกายเมื่อเข้าสู่
วัยหนุ่มสาว
๑๔. ตระหนักถึงการ
เปลี่ยนแปลงของ
ร่างกายเมื่อเข้าสู่
วัยหนุ่มสาวโดย
การดูแลรักษา
ร่างกายและจิตใจ
ของตนเองในช่วง
ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง
๑๕. อธิบายการ
ตกไข่ การมี
ประจาเดือน การ
ปฏิสนธิ และการ
พัฒนาของไซโกต
จนคลอดเป็นทารก
๑๖. เลือกวิธีการ
คุมกาเนิดที่

ม. ๓

ม. ๔
สังเคราะห์ขึ้น และ
ยกตัวอย่างการ
นามาประยุกต์ใช้
ทางด้าน
การเกษตรของพืช
๑๒. สังเกตและ
อธิบายการ
ตอบสนองของ
พืชต่อสิ่งเร้าใน
รูปแบบต่าง ๆ ที่มี
ผลต่อการ
ดารงชีวิต

ม. ๕

ม. ๖

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

ม. ๑
สืบพันธุ์แบบ
อาศัยเพศและไม่
อาศัยเพศของ
พืชดอก
๑๒. อธิบาย
ลักษณะ
โครงสร้างของ
ดอกที่มีส่วนทา
ให้เกิดการถ่าย
เรณู รวมทั้ง
บรรยายการ
ปฏิสนธิของพืช
ดอก การเกิด
ผลและเมล็ด
การกระจาย
เมล็ด และการ
งอกของเมล็ด
๑๓. ตระหนักถึง
ความสาคัญของ
สัตว์ที่ช่วยในการ
ถ่ายเรณูของพืช
ดอก โดยการไม่
ทาลายชีวิตของ
สัตว์ที่ช่วยใน
การถ่ายเรณู
๑๔. อธิบาย
ความสาคัญ
ของธาตุอาหาร
บางชนิดที่มีผล
ต่อการ
เจริญเติบโตและ
การดารงชีวิต
ของพืช
๑๕. เลือกใช้ปุ๋ยที่มี
ธาตุอาหาร
เหมาะสมกับ
พืชใน

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

๔๙

สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มาตรฐาน ว ๑.๒ เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลาเลียงสารผ่านเซลล์ ความสัมพันธ์ของ
โครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสัตว์ และมนุษย์ที่ทางานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของ
โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ ของพืชที่ทางานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดชั้นปี
ม. ๓

ม. ๔

ม. ๕

ม. ๖

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

ม. ๑
ม. ๒
สถานการณ์ที่
เหมาะสมกับ
กาหนด
สถานการณ์ที่
๑๖. เลือกวิธีการ
กาหนด
ขยายพันธุ์พืชให้ ๑๗. ตระหนักถึงผล
เหมาะสมกับ
กระทบของการ
ความต้องการ
ตัง้ ครรภ์ก่อนวัย
ของมนุษย์ โดย
อันควร โดยการ
ใช้ความรู้
ประพฤติตนให้
เกี่ยวกับการ
เหมาะสม
สืบพันธุข์ องพืช
๑๗. อธิบาย
ความสาคัญ
ของเทคโนโลยี
การเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืชในการ
ใช้ประโยชน์ด้าน
ต่าง ๆ
๑๘. ตระหนักถึง
ประโยชน์ของ
การขยายพันธุ์พืช
โดยการนา
ความรู้ไปใช้
ในชีวิตประจาวัน

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

๕๐

สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มาตรฐาน ว ๑.๓ เข้าใจกระบวนการและความสาคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม
การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดชั้นปี
ป. ๒
๑. เปรียบเทียบ
ลักษณะของ
สิ่งมีชีวิต
และสิ่งไม่มีชีวิต
จากข้อมูลที่
รวบรวมได้

ป. ๓
-

ป. ๔
ป. ๕
๑. จาแนกสิ่งมีชีวิต
๑. อธิบายลักษณะ
โดยใช้ความเหมือน ทางพันธุกรรมที่มี
และความแตกต่าง
การถ่ายทอดจาก
ของลักษณะของ
พ่อแม่สู่ลูกของ
สิ่งมีชีวิต ออกเป็น
พืช สัตว์ และ
กลุ่มพืช กลุ่มสัตว์
มนุษย์
และกลุม่ ที่ไม่ใช่พืช ๒. แสดงความ
และสัตว์
อยากรู้อยากเห็น
๒. จาแนกพืช
โดยการถาม
ออกเป็นพืชดอก
คาถามเกี่ยวกับ
และพืชไม่มีดอก
ลักษณะที่
โดยใช้การมีดอก
คล้ายคลึงกันของ
เป็นเกณฑ์ โดยใช้
ตนเองกับพ่อแม่
ข้อมูลที่รวบรวมได้
๓. จาแนกสัตว์
ออกเป็นสัตว์มี
กระดูกสันหลังและ
สัตว์ไม่มีกระดูกสัน
หลัง โดยใช้การมี
กระดูกสันหลังเป็น
เกณฑ์ โดยใช้
ข้อมูลที่รวบรวมได้
๔. บรรยายลักษณะ
เฉพาะที่สังเกตได้
ของสัตว์มีกระดูก
สันหลังในกลุม่ ปลา
กลุ่มสัตว์สะเทินน้า
สะเทินบก กลุม่
สัตว์เลื้อยคลาน
กลุ่มนก และกลุ่ม
สัตว์เลี้ยงลูกด้วย
น้านม และ
ยกตัวอย่าง
สิ่งมีชีวิตในแต่ละ
กลุ่ม

ป. ๖
-

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

ป. ๑
-

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

๕๑

สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มาตรฐาน ว ๑.๓ เข้าใจกระบวนการและความสาคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม
การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดชั้นปี
ม. ๒
-

ม. ๓
๑. อธิบายความ
สัมพันธ์ระหว่าง
ยีน ดีเอ็นเอ
และโครโมโซม
โดยใช้
แบบจาลอง
๒. อธิบายการ
ถ่ายทอด ลักษณะ
ทางพันธุกรรมจาก
การผสมโดย
พิจารณาลักษณะ
เดียวที่แอลลีลเด่น
ข่มแอลลีลด้อย
อย่างสมบูรณ์
๓. อธิบายการเกิด
จีโนไทป์และ
ฟีโน-ไทป์ของลูก
และคานวณ
อัตราส่วนการ
เกิดจีโนไทป์
และฟีโนไทป์ของ
รุ่นลูก
๔. อธิบายความ
แตกต่างของการ
แบ่งเซลล์แบบ
ไมโทซิสและไมโอ
ซิส
๕. บอกได้ว่าการ
เปลี่ยนแปลงของ
ยีนหรือโครโมโซม
อาจทาให้เกิดโรค
ทางพันธุกรรม
พร้อมทั้ง
ยกตัวอย่างโรคทาง
พันธุกรรม

ม. ๔
ไม่เน้นวิทยาศาสตร์
๑. อธิบายความ
สัมพันธ์ระหว่างยีน
การสังเคราะห์
โปรตีน และลักษณะ
ทางพันธุกรรม
๒. อธิบายหลักการ
ถ่ายทอดลักษณะ
ที่ถูกควบคุมด้วย
ยีนที่อยู่บน
โครโมโซมเพศ
และมัลติเปิล
แอลลีล
๓. อธิบายผลที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลง
ลาดับนิวคลีโอไทด์
ในดีเอ็นเอต่อการ
แสดงลักษณะของ
สิ่งมีชีวิต
๔. สืบค้นข้อมูลและ
ยกตัวอย่างการ
นามิวเทชันไปใช้
ประโยชน์
๕. สืบค้นข้อมูลและ
อภิปรายผลของ
เทคโนโลยีทางดี
เอ็นเอที่มีต่อมนุษย์
และสิ่งแวดล้อม
๖. สืบค้นข้อมูล
อธิบาย และ
ยกตัวอย่างความ
หลากหลายของ
สิ่งมีชีวิตซึ่งเป็น
ผลมาจาก
วิวัฒนาการ

ม. ๕
-

ม. ๖
-

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

ม. ๑
-

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

๕๒

สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มาตรฐาน ว ๑.๓ เข้าใจกระบวนการและความสาคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม
การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดชั้นปี
ม. ๒

ม. ๓
๖. ตระหนักถึง
ประโยชน์ของ
ความรู้เรื่องโรค
ทางพันธุกรรม โดย
รู้ว่าก่อนแต่งงาน
ควรปรึกษาแพทย์
เพื่อตรวจและ
วินิจฉัยภาวะเสี่ยง
ของลูกที่อาจเกิด
โรคทางพันธุกรรม
๗. อธิบายการใช้
ประโยชน์จาก
สิ่งมีชีวิตดัดแปร
พันธุกรรมและ
ผลกระทบที่อาจ
มีต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม โดย
ใช้ข้อมูลที่
รวบรวมได้
๘. ตระหนักถึง
ประโยชน์และ
ผลกระทบของ
สิ่งมีชีวิตดัดแปร
พันธุกรรมที่อาจ
มีต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม โดย
การเผยแพร่
ความรู้ที่ได้จาก
การโต้แย้งทาง
วิทยาศาสตร์ซึ่งมี
ข้อมูลสนับสนุน
๙. เปรียบเทียบ
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพใน
ระดับชนิด
สิ่งมีชีวิตในระบบ
นิเวศต่าง ๆ

ม. ๔

ม. ๕

ม. ๖

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

ม. ๑

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

๕๓

สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มาตรฐาน ว ๑.๓ เข้าใจกระบวนการและความสาคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม
การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดชั้นปี
ม. ๒

ม. ๓
๑๐. อธิบายความ
สาคัญของความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพที่มีต่อ
การรักษาสมดุล
ของระบบนิเวศ
และต่อมนุษย์
๑๑. แสดงความ
ตระหนักในคุณค่า
และความสาคัญ
ของความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ โดยมีส่วน
ร่วมในการดูแล
รักษาความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ

ม. ๔

ม. ๕

ม. ๖

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

ม. ๑

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

๕๔

สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐาน ว ๒.๑ เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับโครงสร้าง
และแรงยึ ด เหนี่ ย วระหว่า งอนุ ภ าค หลั กและธรรมชาติข องการเปลี่ ยนแปลงสถานะของสสาร
การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ตัวชี้วัดชั้นปี
ป. ๒
ป. ๓
๑. เปรียบเทียบ
๑. อธิบายว่าวัตถุ
สมบัติการดูดซับ
ประกอบขึ้น
น้าของวัสดุโดย
จากชิ้นส่วน
ใช้หลักฐานเชิง
ย่อย ๆ ซึ่ง
ประจักษ์ และ
สามารถแยก
ระบุการนา
ออกจากกันได้
สมบัติการดูดซับ
และประกอบ
น้าของวัสดุไป
กันเป็นวัตถุชิ้น
ประยุกต์ใช้ใน
ใหม่ได้ โดยใช้
การทาวัตถุใน
หลักฐานเชิง
ชีวิตประจาวัน
ประจักษ์
๒. อธิบายสมบัติที่ ๒. อธิบายการ
สังเกตได้ของวัสดุ เปลี่ยนแปลง
ที่เกิดจากการนา
ของวัสดุเมื่อทา
วัสดุมาผสมกัน
ให้ร้อนขึ้นหรือ
โดยใช้หลักฐาน
ทาให้เย็นลง
เชิงประจักษ์
โดยใช้หลักฐาน
๓. เปรียบเทียบ
เชิงประจักษ์
สมบัติทสี่ ังเกตได้
ของวัสดุเพื่อ
นามาทาเป็นวัตถุ
ในการใช้งานตาม
วัตถุประสงค์
และอธิบายการ
นาวัสดุที่ใช้แล้ว
กลับมาใช้ใหม่
โดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์
๔. ตระหนักถึง
ประโยชน์ของ
การนาวัสดุที่ใช้
แล้วกลับมาใช้
ใหม่ โดยการนา
วัสดุที่ใช้แล้ว
กลับมาใช้ใหม่

ป. ๔
๑. เปรียบเทียบสมบัติ
ทางกายภาพ ด้าน
ความแข็ง สภาพ
ยืดหยุ่น การนา
ความร้อน และการ
นาไฟฟ้าของวัสดุ
โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์จากการ
ทดลองและระบุ
การนาสมบัติเรื่อง
ความแข็ง สภาพ
ยืดหยุ่น การนา
ความร้อน และการ
นาไฟฟ้าของวัสดุ
ไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
ผ่านกระบวนการ
ออกแบบชิ้นงาน
๒. แลกเปลี่ยน
ความคิดกับผู้อื่น
โดยการอภิปราย
เกี่ยวกับสมบัติทาง
กายภาพของวัสดุ
อย่างมีเหตุผลจาก
การทดลอง
๓. เปรียบเทียบ
สมบัติของสสารทั้ง
๓ สถานะ จาก
ข้อมูลที่ได้จากการ
สังเกตมวล การ
ต้องการที่อยู่
รูปร่างและปริมาตร
ของสสาร
๔. ใช้เครื่องมือเพื่อ
วัดมวล และ
ปริมาตรของสสาร
ทั้ง ๓ สถานะ

ป. ๕
ป. ๖
๑. อธิบายการ
๑. อธิบายและ
เปลี่ยนสถานะ
เปรียบเทียบการ
ของสสารเมื่อทา
แยกสารผสมโดย
ให้สสารร้อนขึ้น
การหยิบออก
หรือเย็นลง โดย
การร่อน การใช้
ใช้หลักฐานเชิง
แม่เหล็กดึงดูด
ประจักษ์
การรินออก การ
๒. อธิบายการ
กรอง และการ
ละลายของสาร
ตกตะกอน โดย
ในน้า โดยใช้
ใช้หลักฐานเชิง
หลักฐานเชิง
ประจักษ์ รวมทั้ง
ประจักษ์
ระบุวิธีแก้ปัญหา
๓. วิเคราะห์การ
ในชีวิตประจาวัน
เปลี่ยนแปลงของ
เกี่ยวกับการแยก
สารเมื่อเกิดการ
สาร
เปลี่ยนแปลงทาง
เคมี โดยใช้
หลักฐานเชิง
ประจักษ์
๔. วิเคราะห์และ
ระบุการ
เปลี่ยนแปลงที่
ผันกลับได้และ
การเปลีย่ นแปลง
ที่ผันกลับไม่ได้

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

ป. ๑
๑. อธิบายสมบัติที่
สังเกตได้ของ
วัสดุที่ใช้ทาวัตถุ
ซึ่งทาจากวัสดุ
ชนิดเดียวหรือ
หลายชนิด
ประกอบกันโดย
ใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์
๒. ระบุชนิดของ
วัสดุและจัดกลุ่ม
วัสดุตามสมบัติที่
สังเกตได้

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

๕๕

สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐาน ว ๒.๑ เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับโครงสร้าง
และแรงยึ ด เหนี่ ย วระหว่า งอนุ ภ าค หลั กและธรรมชาติข องการเปลี่ ยนแปลงสถานะของสสาร
การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ตัวชี้วัดชั้นปี
ม. ๒
๑. อธิบายการแยก
สารผสมโดยการ
ระเหยแห้ง การตก
ผลึก การกลั่น
อย่างง่าย
โครมาโทกราฟี
แบบกระดาษ การ
สกัดด้วยตัวทา
ละลาย โดยใช้
หลักฐานเชิง
ประจักษ์
๒. แยกสารโดยการ
ระเหยแห้ง การตก
ผลึก การกลั่น
อย่างง่าย
โครมาโทกราฟี
แบบกระดาษ
การสกัดด้วยตัวทา
ละลาย
๓. นาวิธีการแยกสาร
ไปใช้แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจาวันโดย
บูรณาการ
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี และ
วิศวกรรมศาสตร์
๔. ออกแบบการ
ทดลองและทดลอง
ในการอธิบายผล
ของชนิดตัวละลาย
ชนิดตัวทาละลาย
อุณหภูมิ ที่มตี ่อ
สภาพละลายได้
ของสาร รวมทั้ง
อธิบายผลของ

ม. ๓
๑. ระบุสมบัติทาง
กายภาพและการ
ใช้ประโยชน์วัสดุ
ประเภทพอลิเมอร์
เซรามิกส์และวัสดุ
ผสม โดยใช้
หลักฐานเชิง
ประจักษ์และ
สารสนเทศ
๒. ตระหนักถึงคุณค่า
ของการใช้วัสดุ
ประเภทพอลิเมอร์
เซรามิกส์ และวัสดุ
ผสม โดย
เสนอแนะแนว
ทางการใช้วัสดุ
อย่างประหยัดและ
คุ้มค่า
๓. อธิบายการเกิด
ปฏิกิริยาเคมี
รวมถึงการจัดเรียง
ตัวใหม่ของอะตอม
เมื่อการเกิด
ปฏิกิริยาเคมี โดย
ใช้แบบจาลองและ
สมการข้อความ
๔. อธิบายกฎทรง
มวล โดยใช้
หลักฐานเชิง
ประจักษ์
๕. วิเคราะห์
ปฏิกิริยาดูดความ
ร้อน และ
ปฏิกิริยาคาย
ความร้อน จาก
การเปลีย่ นแปลง

ม. ๔
-

ม. ๕
ไม่เน้นวิทยาศาสตร์
๑. ระบุว่าสารเป็น
ธาตุหรือ
สารประกอบ และ
อยู่ในรูปอะตอม
โมเลกุล หรือ
ไอออน จากสูตร
เคมี
๒. เปรียบเทียบความ
เหมือนและความ
แตกต่างของ
แบบจาลอง
อะตอมของโบร์กับ
แบบจาลอง
อะตอมแบบกลุม่
หมอก
๓. ระบุจานวน
โปรตอน นิวตรอน
และอิเล็กตรอน
ของอะตอม และ
ไอออนที่เกิดจาก
อะตอมเดียว
๔. เขียนสัญลักษณ์
นิวเคลียร์ของธาตุ
และระบุการเป็น
ไอโซโทป
๕. ระบุหมู่และคาบ
ของธาตุ และระบุ
ว่าธาตุเป็นโลหะ
อโลหะ กึ่งโลหะ
กลุ่มธาตุเรพรีเซน
เททีฟ หรือกลุ่ม
ธาตุแทรนซิชัน
จากตารางธาตุ
๖. เปรียบเทียบ
สมบัติการนา

ม. ๖
-

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

ม. ๑
๑. อธิบายสมบัติ
ทางกายภาพบาง
ประการของธาตุ
โลหะ อโลหะ
และกึ่งโลหะ โดย
ใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ที่ได้จาก
การสังเกตและ
การทดสอบ และ
ใช้สารสนเทศที่
ได้จากแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ รวมทั้งจัด
กลุ่มธาตุเป็น
โลหะ อโลหะ
และกึ่งโลหะ
๒. วิเคราะห์ผลจาก
การใช้ธาตุโลหะ
อโลหะ กึ่งโลหะ
และธาตุ
กัมมันตรังสี ที่มี
ต่อสิ่งมีชีวิต
สิ่งแวดล้อม
เศรษฐกิจและ
สังคม จากข้อมูล
ที่รวบรวมได้
๓. ตระหนักถึง
คุณค่าของการใช้
ธาตุโลหะ อโลหะ
กึ่งโลหะ ธาตุ
กัมมันตรังสี โดย
เสนอแนวทาง
การใช้ธาตุอย่าง
ปลอดภัย คุม้ ค่า
๔. เปรียบเทียบ
จุดเดือด จุด
หลอมเหลวของ

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

๕๖

สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐาน ว ๒.๑ เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับโครงสร้าง
และแรงยึ ด เหนี่ ย วระหว่า งอนุ ภ าค หลั กและธรรมชาติข องการเปลี่ ยนแปลงสถานะของสสาร
การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ตัวชี้วัดชั้นปี
ม. ๔

ม. ๕
ไฟฟ้า การให้และ
รับอิเล็กตรอน
ระหว่างธาตุ ใน
กลุ่มโลหะกับ
อโลหะ
๗. สืบค้นข้อมูลและ
นาเสนอตัวอย่าง
ประโยชน์และ
อันตรายที่เกิดจาก
ธาตุเรพรีเซนเททีฟ
และธาตุแทรนซิชัน
๘. ระบุว่าพันธะ
โคเวเลนต์เป็น
พันธะเดี่ยว
พันธะคู่ หรือ
พันธะสาม และ
ระบุจานวนคู่
อิเล็กตรอน
ระหว่างอะตอมคู่
ร่วมพันธะ จาก
สูตรโครงสร้าง
๙. ระบุสภาพขั้ว
ของสารที่โมเลกุล
ประกอบด้วย ๒
อะตอม
๑๐. ระบุสารที่เกิด
พันธะไฮโดรเจน
ได้จากสูตร
โครงสร้าง
๑๑. อธิบาย
ความสัมพันธ์
ระหว่างจุดเดือด
ของสารโคเวเลนต์
กับแรงดึงดูด
ระหว่างโมเลกุล
ตามสภาพขั้ว

ม. ๖

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

ม. ๑
ม. ๒
ม. ๓
สารบริสุทธิ์และ
ความดันที่มีต่อ
พลังงานความ
สารผสม โดยการ สภาพละลายได้
ร้อนของปฏิกิริยา
วัดอุณหภูมิ เขียน ของสารโดยใช้
๖. อธิบายปฏิกริ ิยา
กราฟ แปล
สารสนเทศ
การเกิดสนิมของ
ความหมาย
๕. ระบุปริมาณตัว
เหล็ก ปฏิกริ ิยา
ข้อมูลจากกราฟ
ละลายใน
ของกรดกับโลหะ
หรือสารสนเทศ
สารละลายใน
ปฏิกิริยาของกรด
๕. อธิบายและ
หน่วยความเข้มข้น กับเบส และ
เปรียบเทียบ
เป็นร้อยละ
ปฏิกิริยาของเบส
ความหนาแน่น
ปริมาตรต่อ
กับโลหะ โดยใช้
ของสารบริสุทธิ์
ปริมาตร มวลต่อ หลักฐานเชิง
และสารผสม
มวล และมวลต่อ
ประจักษ์ และ
๖. ใช้เครื่องมือเพื่อ
ปริมาตร
อธิบายปฏิกิริยา
วัดมวลและ
๖. ตระหนักถึง
การเผาไหม้ การ
ปริมาตรของสาร
ความสาคัญของ
เกิดฝนกรด การ
บริสุทธิ์และสาร
การนาความรู้เรื่อง สังเคราะห์ด้วย
ผสม
ความเข้มข้นของ
แสง โดยใช้
๗. อธิบายเกี่ยวกับ
สารไปใช้ โดย
สารสนเทศ
ความสัมพันธ์
ยกตัวอย่างการใช้ รวมทั้งเขียน
ระหว่างอะตอม
สารละลายใน
สมการข้อความ
ธาตุ และ
ชีวิตประจาวัน
แสดงปฏิกริ ิยา
สารประกอบ
อย่างถูกต้องและ
ดังกล่าว
โดยใช้
ปลอดภัย
๗. ระบุประโยชน์
แบบจาลองและ
และโทษของ
สารสนเทศ
ปฏิกิริยาเคมีท่มี ตี ่อ
๘. อธิบายโครงสร้าง
สิ่งมีชีวิตและ
อะตอมที่
สิ่งแวดล้อม และ
ประกอบด้วย
ยกตัวอย่างวิธีการ
โปรตอน นิวตรอน
ป้องกันและ
และอิเล็กตรอน
แก้ปัญหาที่เกิด
โดยใช้แบบจาลอง
จากปฏิกิริยาเคมีท่ี
๙. อธิบายและ
พบใน
เปรียบเทียบการ
ชีวิตประจาวัน
จัดเรียงอนุภาค
จากการสืบค้น
แรงยึดเหนีย่ ว
ข้อมูล
ระหว่างอนุภาค
๘. ออกแบบวิธีแก้
และการเคลื่อนที่
ปัญหาในชีวิต

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

๕๗

สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐาน ว ๒.๑ เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับโครงสร้าง
และแรงยึ ด เหนี่ ย วระหว่า งอนุ ภ าค หลั กและธรรมชาติข องการเปลี่ ยนแปลงสถานะของสสาร
การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ตัวชี้วัดชั้นปี
ม. ๒

ม. ๓
ประจาวันโดยใช้
ความรู้เกี่ยวกับ
ปฏิกิริยาเคมี โดย
บูรณาการ
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี และ
วิศวกรรมศาสตร์

ม. ๔

ม. ๕
หรือการเกิด
พันธะไฮโดรเจน
๑๒. เขียนสูตรเคมี
ของไอออนและ
สารประกอบ
ไอออนิก
๑๓. ระบุว่าสารเกิด
การละลายแบบ
แตกตัวหรือไม่แตก
ตัว พร้อมให้
เหตุผลและระบุว่า
สารละลายที่ได้
เป็นสารละลาย
อิเล็กโทรไลต์ หรือ
นอนอิเล็กโทรไลต์
๑๔. ระบุ
สารประกอบ
อินทรีย์ประเภท
ไฮโดรคาร์บอนว่า
อิ่มตัวหรือไม่
อิ่มตัวจากสูตร
โครงสร้าง
๑๕. สืบค้นข้อมูล
และเปรียบเทียบ
สมบัติทาง
กายภาพระหว่าง
พอลิเมอร์และ
มอนอเมอร์ของ
พอลิเมอร์ชนิด
นั้น
๑๖. ระบุสมบัติ
ความเป็นกรดเบสจาก
โครงสร้างของ
สารประกอบ
อินทรีย์

ม. ๖

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

ม. ๑
ของอนุภาคของ
สสารชนิด
เดียวกันใน
สถานะของแข็ง
ของเหลว และ
แก๊ส โดยใช้
แบบจาลอง
๑๐. อธิบาย
ความสัมพันธ์
ระหว่างพลังงาน
ความร้อนกับการ
เปลี่ยนสถานะของ
สสาร โดยใช้
หลักฐานเชิง
ประจักษ์และ
แบบจาลอง

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

๕๘

สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐาน ว ๒.๑ เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับโครงสร้าง
และแรงยึ ด เหนี่ ย วระหว่า งอนุ ภ าค หลั กและธรรมชาติข องการเปลี่ ยนแปลงสถานะของสสาร
การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ตัวชี้วัดชั้นปี
ม. ๒

ม. ๓

ม. ๔

ม. ๕
๑๗. อธิบายสมบัติ
การละลายในตัว
ทาละลายชนิด
ต่าง ๆ ของสาร
๑๘. วิเคราะห์และ
อธิบาย
ความสัมพันธ์
ระหว่างโครงสร้าง
กับสมบัตเิ ทอร์มอ
พลาสติกและ
เทอร์มอเซตของ
พอลิเมอร์ และการ
นาพอลิเมอร์ไปใช้
ประโยชน์
๑๙. สืบค้นข้อมูล
และนาเสนอ
ผลกระทบของ
การใช้ผลิตภัณฑ์
พอลิเมอร์ที่มตี ่อ
สิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม
พร้อมแนวทาง
ป้องกันหรือแก้ไข
๒๐. ระบุสูตรเคมี
ของสารตั้งต้น
ผลิตภัณฑ์ และ
แปลความหมาย
ของสัญลักษณ์ใน
สมการเคมีของ
ปฏิกิริยาเคมี
๒๑. ทดลองและ
อธิบายผลของ
ความเข้มข้น
พื้นที่ผิว อุณหภูมิ
และตัวเร่ง
ปฏิกิริยา ที่มผี ล

ม. ๖

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

ม. ๑

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

๕๙

สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐาน ว ๒.๑ เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับโครงสร้าง
และแรงยึ ด เหนี่ ย วระหว่า งอนุ ภ าค หลั กและธรรมชาติข องการเปลี่ ยนแปลงสถานะของสสาร
การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ตัวชี้วัดชั้นปี
ม. ๒

ม. ๓

ม. ๔

ม. ๕
ต่ออัตราการเกิด
ปฏิกิริยาเคมี
๒๒. สืบค้นข้อมูล
และอธิบายปัจจัย
ที่มีผลต่ออัตรา
การเกิด ปฏิกริ ิยา
เคมีทใี่ ช้
ประโยชน์ใน
ชีวิตประจาวัน
หรือใน
อุตสาหกรรม
๒๓. อธิบาย
ความหมายของ
ปฏิกิริยารีดอกซ์
๒๔. อธิบายสมบัติ
ของสาร
กัมมันตรังสี และ
คานวณครึ่งชีวิต
และปริมาณของ
สารกัมมันตรังสี
๒๕. สืบค้นข้อมูล
และนาเสนอ
ตัวอย่าง
ประโยชน์ของ
สารกัมมันตรังสี
และการป้องกัน
อันตรายที่เกิด
จาก
กัมมันตภาพรังสี

ม. ๖

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

ม. ๑

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

๖๐

สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐาน ว ๒.๒ เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจาวัน ผลของแรงที่กระทาต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบ
ต่างๆ ของวัตถุ รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดชั้นปี
ป. ๒
-

ป. ๓
ป. ๔
ป. ๕
ป. ๖
๑. ระบุผลของแรง ๑. ระบุผลของแรง ๑. อธิบายวิธีการหา ๑. อธิบายการเกิด
ที่มีต่อการ
โน้มถ่วงที่มีต่อ
แรงลัพธ์ของแรง
และผลของแรง
เปลี่ยนแปลง
วัตถุจากหลักฐาน หลายแรงในแนว
ไฟฟ้าซึ่งเกิดจาก
การเคลื่อนที่ของ
เชิงประจักษ์
เดียวกันที่กระทา
วัตถุที่ผ่านการ
วัตถุจากหลักฐาน ๒. ใช้เครือ่ งชั่ง
ต่อวัตถุในกรณีที่
ขัดถูโดยใช้
เชิงประจักษ์
สปริงในการวัด
วัตถุอยู่นิ่งจาก
หลักฐานเชิง
๒. เปรียบเทียบและ น้าหนักของวัตถุ
หลักฐานเชิง
ประจักษ์
ยกตัวอย่างแรง ๓. บรรยายมวล
ประจักษ์
สัมผัสและแรงไม่
ของวัตถุที่มีผล
๒. เขียนแผนภาพ
สัมผัสที่มผี ลต่อ
ต่อการ
แสดงแรงที่
การเคลื่อนที่ของ
เปลี่ยนแปลงการ
กระทาต่อวัตถุที่
วัตถุโดยใช้
เคลื่อนที่ของวัตถุ
อยู่ในแนว
หลักฐานเชิง
จากหลักฐานเชิง
เดียวกันและแรง
ประจักษ์
ประจักษ์
ลัพธ์ที่กระทาต่อ
๓. จาแนกวัตถุโดย
วัตถุ
ใช้การดึงดูดกับ
๓. ใช้เครื่องชั่ง
แม่เหล็กเป็น
สปริงในการวัด
เกณฑ์จาก
แรงทีก่ ระทาต่อ
หลักฐานเชิง
วัตถุ
ประจักษ์
๔. ระบุผลของแรง
๔. ระบุขั้วแม่เหล็ก
เสียดทานทีม่ ีต่อ
และพยากรณ์ผล
การเปลีย่ นแปลง
ที่เกิดขึ้นระหว่าง
การเคลื่อนที่ของ
ขั้วแม่เหล็กเมื่อ
วัตถุจากหลักฐาน
นามาเข้าใกล้กัน
เชิงประจักษ์
จากหลักฐานเชิง
๕. เขียนแผนภาพ
ประจักษ์
แสดงแรงเสียด
ทานและแรงที่อยู่
ในแนวเดียวกันที่
กระทาต่อวัตถุ

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

ป. ๑
-

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

๖๑

สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐาน ว ๒.๒ เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจาวัน ผลของแรงที่กระทาต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบ
ต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดชั้นปี
ม. ๓
-

ม. ๔
-

ม. ๕
ไม่เน้นวิทยาศาสตร์
๑. วิเคราะห์และ
แปลความหมาย
ข้อมูลความเร็ว
กับเวลาของการ
เคลื่อนที่ของวัตถุ
เพื่ออธิบาย
ความเร่งของวัตถุ
๒. สังเกตและอธิบาย
การหาแรงลัพธ์ที่
เกิดจากแรงหลาย
แรงที่อยู่ในระนาบ
เดียวกันที่กระทา
ต่อวัตถุโดยการ
เขียนแผนภาพการ
รวมแบบเวกเตอร์
๓. สังเกต วิเคราะห์
และอธิบาย
ความสัมพันธ์
ระหว่างความเร่ง
ของวัตถุกับแรง
ลัพธ์ที่กระทาต่อ
วัตถุและมวลของ
วัตถุ
๔. สังเกตและ
อธิบายแรงกิริยา
และแรงปฏิกิริยา
ระหว่างวัตถุคู่
หนึ่ง ๆ
๕. สังเกตและ
อธิบายผลของ
ความเร่งที่มตี ่อ
การเคลื่อนที่แบบ
ต่าง ๆ ของวัตถุ
ได้แก่ การ
เคลื่อนที่แนวตรง
การเคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทล์ การ

ม. ๖
-

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

ม. ๑
ม. ๒
๑. สร้างแบบจาลอง ๑. พยากรณ์การ
ที่อธิบาย
เคลื่อนที่ของวัตถุที่
ความสัมพันธ์
เป็นผลของแรง
ระหว่างความดัน
ลัพธ์ที่เกิดจากแรง
อากาศกับความ
หลายแรงที่กระทา
สูงจากพื้นโลก
ต่อวัตถุในแนว
เดียวกันจาก
หลักฐานเชิง
ประจักษ์
๒. เขียนแผนภาพ
แสดงแรงและแรง
ลัพธ์ที่เกิดจากแรง
หลายแรงที่กระทา
ต่อวัตถุในแนว
เดียวกัน
๓. ออกแบบการ
ทดลองและทดลอง
ด้วยวิธีที่เหมาะสม
ในการอธิบาย
ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความดันของ
ของเหลว
๔. วิเคราะห์แรงพยุง
และการจม การ
ลอยของวัตถุใน
ของเหลวจาก
หลักฐานเชิง
ประจักษ์
๕. เขียนแผนภาพ
แสดงแรงที่กระทา
ต่อวัตถุใน
ของเหลว
๖. อธิบายแรงเสียด
ทานสถิตและแรง
เสียดทานจลน์จาก
หลักฐานเชิง
ประจักษ์
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๖๒

สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐาน ว ๒.๒ เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจาวัน ผลของแรงที่กระทาต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบ
ต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดชั้นปี
ม. ๒
๗. ออกแบบการ
ทดลองและ
ทดลองด้วยวิธีที่
เหมาะสมในการ
อธิบายปัจจัยที่มี
ผลต่อขนาดของ
แรงเสียดทาน
๘. เขียนแผนภาพ
แสดงแรงเสียด
ทานและแรงอื่นๆ
ที่กระทาต่อวัตถุ
๙. ตระหนักถึง
ประโยชน์ของ
ความรู้เรื่องแรง
เสียดทานโดย
วิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหา
และเสนอแนะ
วิธีการลดหรือเพิ่ม
แรงเสียดทานที่
เป็นประโยชน์ต่อ
การทากิจกรรมใน
ชีวิตประจาวัน
๑๐. ออกแบบการ
ทดลองและทดลอง
ด้วยวิธีที่เหมาะสม
ในการอธิบาย
โมเมนต์ของแรง
เมื่อวัตถุอยู่ใน
สภาพสมดุลต่อ
การหมุนและ
คานวณโดยใช้
สมการ M = Fl
๑๑. เปรียบเทียบ
แหล่งของ
สนามแม่เหล็ก
สนามไฟฟ้า และ
สนามโน้มถ่วง

ม. ๓

ม. ๔

ม. ๕
เคลื่อนที่แบบ
วงกลม และการ
เคลื่อนที่แบบสั่น
๖. สืบค้นข้อมูลและ
อธิบายแรงโน้ม
ถ่วงที่เกี่ยวกับ
การเคลื่อนที่ของ
วัตถุต่างๆ รอบ
โลก
๗. สังเกตและ
อธิบายการเกิด
สนามแม่เหล็ก
เนื่องจาก
กระแสไฟฟ้า
๘. สังเกตและ
อธิบายแรง
แม่เหล็กที่กระทา
ต่ออนุภาคที่มี
ประจุไฟฟ้าที่
เคลื่อนที่ในสนาม
แม่เหล็ก และแรง
แม่เหล็กที่กระทา
ต่อลวดตัวนาทีม่ ี
กระแสไฟฟ้าผ่าน
ในสนามแม่เหล็ก
รวมทั้งอธิบาย
หลักการทางาน
ของมอเตอร์
๙. สังเกตและ
อธิบายการเกิด
อีเอ็มเอฟ รวมทั้ง
ยกตัวอย่างการ
นาความรูไ้ ปใช้
ประโยชน์
๑๐. สืบค้นข้อมูล
และอธิบายแรง
เข้มและแรงอ่อน

ม. ๖

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

ม. ๑
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๖๓

สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐาน ว ๒.๒ เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจาวัน ผลของแรงที่กระทาต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบ
ต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดชั้นปี
ม. ๒
และทิศทางของ
แรงที่กระทาต่อ
วัตถุที่อยู่ในแต่ละ
สนามจากข้อมูลที่
รวบรวมได้
๑๒. เขียนแผนภาพ
แสดงแรงแม่เหล็ก
แรงไฟฟ้าและแรง
โน้มถ่วงที่กระทา
ต่อวัตถุ
๑๓. วิเคราะห์
ความสัมพันธ์
ระหว่างขนาดของ
แรงแม่เหล็ก แรง
ไฟฟ้าและแรงโน้ม
ถ่วงที่กระทาต่อ
วัตถุที่อยู่ในสนาม
นั้น ๆ กับ
ระยะห่างจาก
แหล่งของสนามถึง
วัตถุจากข้อมูลที่
รวบรวมได้
๑๔. อธิบายและ
คานวณอัตราเร็ว
และความเร็วของ
การเคลื่อนที่ของ
วัตถุโดยใช้สมการ

ม. ๓

ม. ๔

ม. ๕

ม. ๖

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

ม. ๑

s
t

 s
v
t
v

และ

จากหลักฐานเชิง
ประจักษ์
๑๕. เขียนแผนภาพ
แสดงการกระจัด
และความเร็ว
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๖๔

สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐาน ว ๒.๓ เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสาร
และพลังงาน พลังงานในชีวิตประจาวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง
และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดชั้นปี
ป. ๕
๑. อธิบายการได้ยิน
เสียงผ่านตัวกลาง
จากหลักฐานเชิง
ประจักษ์
๒. ระบุตัวแปร
ทดลองและ
อธิบายลักษณะ
และการเกิด
เสียงสูง เสียงต่า
๓. ออกแบบการ
ทดลองและ
อธิบายลักษณะ
และการเกิด
เสียงดัง เสียงค่อย
๔. วัดระดับเสียง
โดยใช้เครื่องมือ
วัดระดับเสียง
๕. ตระหนักใน
คุณค่าของความรู้
เรื่องระดับเสียง
โดยเสนอแนะ
แนวทางในการ
หลีกเลี่ยงและลด
มลพิษทางเสียง

ป. ๖
๑. ระบุส่วนประกอบ
และบรรยายหน้าที่
ของแต่ละ
ส่วนประกอบของ
วงจรไฟฟ้าอย่าง
ง่ายจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์
๒. เขียนแผนภาพ
และต่อวงจรไฟฟ้า
อย่างง่าย
๓. ออกแบบการ
ทดลองและทดลอง
ด้วยวิธีที่เหมาะสม
ในการอธิบาย
วิธีการและผลของ
การต่อเซลล์ไฟฟ้า
แบบอนุกรม
๔. ตระหนักถึง
ประโยชน์ของ
ความรู้ของการต่อ
เซลล์ไฟฟ้าแบบ
อนุกรมโดยบอก
ประโยชน์และการ
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
๕. ออกแบบการ
ทดลองและ
ทดลองด้วยวิธีที่
เหมาะสมในการ
อธิบายการต่อ
หลอดไฟฟ้าแบบ
อนุกรมและแบบ
ขนาน
๖. ตระหนักถึง
ประโยชน์ของ
ความรู้ของการ
ต่อหลอดไฟฟ้า

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

ป. ๑
ป. ๒
ป. ๓
ป. ๔
๑. บรรยายการเกิด ๑. บรรยายแนวการ ๑. ยกตัวอย่างการ ๑. จาแนกวัตถุเป็น
เสียงและทิศ
เคลื่อนที่ของแสง
เปลี่ยนพลังงาน
ตัวกลางโปร่งใส
ทางการเคลื่อนที่
จากแหล่งกาเนิด
หนึ่งไปเป็นอีก
ตัวกลางโปร่งแสง
ของเสียงจาก
แสง และอธิบาย
พลังงานหนึง่ จาก
และวัตถุทึบแสง
หลักฐานเชิง
การมองเห็นวัตถุ
หลักฐานเชิง
จากลักษณะการ
ประจักษ์
จากหลักฐานเชิง
ประจักษ์
มองเห็นสิ่งต่าง ๆ
ประจักษ์
๒. บรรยายการ
ผ่านวัตถุน้นั เป็น
๒. ตระหนักในคุณค่า ทางานของเครือ่ ง เกณฑ์โดยใช้
ของความรู้ของ
กาเนิดไฟฟ้าและ
หลักฐานเชิง
การมองเห็นโดย
ระบุแหล่ง
ประจักษ์
เสนอแนะแนว
พลังงานในการ
ทางการป้องกัน
ผลิตไฟฟ้าจาก
อันตรายจากการ
ข้อมูลที่รวบรวม
มองวัตถุที่อยู่ใน
ได้
บริเวณทีม่ ีแสง
๓. ตระหนักใน
สว่างไม่เหมาะสม ประโยชน์และ
โทษของไฟฟ้า
โดยนาเสนอ
วิธีการใช้ไฟฟ้า
อย่างประหยัด
และปลอดภัย
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๖๕

สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐาน ว ๒.๓ เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสาร
และพลังงาน พลังงานในชีวิตประจาวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง
และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดชั้นปี
ป. ๒

ป. ๓

ป. ๔

ป. ๕

ป. ๖
แบบอนุกรมและ
แบบขนาน โดย
บอกประโยชน์
ข้อจากัด และ
การประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวัน
๗. อธิบายการเกิด
เงามืดเงามัวจาก
หลักฐานเชิง
ประจักษ์
๘. เขียนแผนภาพ
รังสีของแสง
แสดงการเกิด
เงามืดเงามัว

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

ป. ๑
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๖๖

สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐาน ว ๒.๓ เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสาร
และพลังงาน พลังงานในชีวิตประจาวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง
และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดชั้นปี
ม. ๓
๑. วิเคราะห์ความ
สัมพันธ์ระหว่าง
ความต่างศักย์
กระแสไฟฟ้า และ
ความต้านทาน
และคานวณ
ปริมาณที่เกี่ยวข้อง
โดยใช้สมการ
𝑉 = 𝐼𝑅 จาก
หลักฐานเชิง
ประจักษ์
๒. เขียนกราฟความ
สัมพันธ์ระหว่าง
กระแสไฟฟ้าและ
ความต่างศักย์
ไฟฟ้า
๓. ใช้โวลต์มิเตอร์
แอมมิเตอร์ ในการ
วัดปริมาณทาง
ไฟฟ้า
๔. วิเคราะห์ความ
ต่างศักย์ไฟฟ้า
และกระแสไฟฟ้า
ในวงจรไฟฟ้าเมื่อ
ต่อตัวต้านทาน
หลายตัว แบบ
อนุกรมและแบบ
ขนานจาก
หลักฐานเชิง
ประจักษ์
๕. เขียนแผนภาพ
วงจรไฟฟ้าแสดง
การต่อตัว
ต้านทานแบบ
อนุกรมและ
ขนาน

ม. ๔
-

ม. ๕
ไม่เน้นวิทยาศาสตร์
๑. สืบค้นข้อมูลและ
อธิบายพลังงาน
นิวเคลียร์ ฟิชชัน
และฟิวชันและ
ความสัมพันธ์
ระหว่างมวลกับ
พลังงานที่
ปลดปล่อยออกมา
จากฟิชชันและฟิว
ชัน
๒. สืบค้นข้อมูลและ
อธิบายการเปลี่ยน
พลังงานทดแทน
เป็นพลังงานไฟฟ้า
รวมทั้งสืบค้นและ
อภิปรายเกีย่ วกับ
เทคโนโลยี ที่นามา
แก้ปัญหาหรือ
ตอบสนองความ
ต้องการทางด้าน
พลังงาน โดยเน้น
ด้านประสิทธิภาพ
และความคุ้มค่า
ด้านค่าใช้จ่าย
๓. สังเกตและ
อธิบายการ
สะท้อน การหักเห
การเลีย้ วเบน
และการรวมคลื่น
๔. สังเกตและอธิบาย
ความถี่ธรรมชาติ
การสั่นพ้อง และ
ผลที่เกิดขึ้นจาก
การสั่นพ้อง
๕. สังเกตและ
อธิบายการ

ม. ๖
-

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

ม. ๑
ม. ๒
๑. วิเคราะห์ แปล ๑. วิเคราะห์
ความหมาย
สถานการณ์และ
ข้อมูล และ
คานวณเกี่ยวกับ
คานวณปริมาณ
งานและกาลังที่
ความร้อนที่ทาให้ เกิดจากแรงที่
สสารเปลี่ยน
กระทาต่อวัตถุ
อุณหภูมิและ
โดยใช้สมการ
W  Fs และ
เปลี่ยนสถานะ
W
โดยใช้สมการ
P
t จากข้อมูล
Q  mct และ
ที่รวบรวมได้
Q  mL
๒. วิเคราะห์
๒. ใช้เทอร์มอ
หลักการทางาน
มิเตอร์ในการวัด
ของเครื่องกล
อุณหภูมิของ
อย่างง่ายจาก
สสาร
๓. สร้างแบบจาลอง ข้อมูลที่รวบรวม
ได้
ที่อธิบายการ
ขยายตัวหรือหด ๓. ตระหนักถึง
ประโยชน์ของ
ตัวของสสาร
ความรู้ของ
เนื่องจากได้รบั
หรือสูญเสียความ เครื่องกลอย่างง่าย
โดยบอกประโยชน์
ร้อน
และการ
๔. ตระหนักถึง
ประยุกต์ใช้ใน
ประโยชน์ของ
ความรู้ของการหด ชีวิตประจาวัน
และขยายตัวของ ๔. ออกแบบและ
ทดลองด้วยวิธีที่
สสารเนื่องจาก
เหมาะสมในการ
ความร้อนโดย
อธิบายปัจจัยที่มี
วิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหา ผลต่อพลังงาน
จลน์และพลังงาน
และเสนอแนะ
ศักย์โน้มถ่วง
วิธีการนาความรู้
มาแก้ปัญหาใน ๕. แปลความหมาย
ข้อมูลและอธิบาย
ชีวิตประจาวัน
การเปลีย่ น
๕. วิเคราะห์
พลังงานระหว่าง
สถานการณ์การ
ถ่ายโอนความร้อน พลังงานศักย์

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

๖๗

สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐาน ว ๒.๓ เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสาร
และพลังงาน พลังงานในชีวิตประจาวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง
และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดชั้นปี
ม. ๔

ม. ๕
สะท้อน การหักเห
การเลีย้ วเบน
และการรวมคลื่น
ของคลื่นเสียง
๖. สืบค้นข้อมูลและ
อธิบาย
ความสัมพันธ์
ระหว่างความเข้ม
เสียงกับระดับเสียง
และผลของความถี่
กับระดับเสียงที่มี
ต่อการได้ยินเสียง
๗. สังเกตและ
อธิบายการเกิด
เสียงสะท้อนกลับ
บีต ดอปเพลอร์
และการสั่นพ้อง
ของเสียง
๘. สืบค้นข้อมูลและ
ยกตัวอย่างการนา
ความรู้เกี่ยวกับ
เสียงไปใช้
ประโยชน์ในชีวิต
ประจาวัน
๙. สังเกตและ
อธิบายการ
มองเห็นสีของ
วัตถุและความ
ผิดปกติในการ
มองเห็นสี
๑๐. สังเกตและ
อธิบายการ
ทางานของแผ่น
กรองแสงสี การ
ผสมแสงสี การ
ผสมสารสีและ
การนาไปใช้

ม. ๖

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

ม. ๑
ม. ๒
ม. ๓
และคานวณ
โน้มถ่วงและ
๖. บรรยายการ
ปริมาณความร้อน พลังงานจลน์ของ
ทางานของชิ้นส่วน
ที่ถ่ายโอนระหว่าง วัตถุโดยพลังงาน
อิเล็กทรอนิกส์
สสารจนเกิดสมดุล กลของวัตถุมีค่า
อย่างง่ายในวงจร
ความร้อนโดยใช้
คงตัวจากข้อมูลที่ จากข้อมูลที่
สมการ
รวบรวมได้
รวบรวมได้
Qสูญเสีย = Q ได้รับ ๖. วิเคราะห์
๗. เขียนแผนภาพ
๖. สร้างแบบจาลอง สถานการณ์และ
และต่อชิ้นส่วน
ที่อธิบายการถ่าย
อธิบายการเปลีย่ น อิเล็กทรอนิกส์
โอนความร้อนโดย และการถ่ายโอน
อย่างง่ายใน
การนาความร้อน
พลังงานโดยใช้กฎ วงจรไฟฟ้า
การพาความร้อน
การอนุรักษ์
๘. อธิบายและ
การแผ่รังสีความ
พลังงาน
คานวณพลังงาน
ร้อน
ไฟฟ้าโดยใช้สมการ
๗. ออกแบบ
𝑊 = Pt
เลือกใช้และสร้าง
รวมทัง้ คานวณ
อุปกรณ์เพื่อ
ค่าไฟฟ้าของ
แก้ปัญหาใน
เครื่องใช้ไฟฟ้าใน
ชีวิตประจาวัน
บ้าน
โดยใช้ความรู้
๙. ตระหนักในคุณค่า
เกี่ยวกับการถ่าย
ของการเลือกใช้
โอนความร้อน
เครื่องใช้ไฟฟ้าโดย
นาเสนอวิธีการใช้
เครื่องใช้ไฟฟ้า
อย่างประหยัดและ
ปลอดภัย
๑๐. สร้าง
แบบจาลองที่
อธิบายการเกิด
คลื่นและบรรยาย
ส่วนประกอบของ
คลื่น
๑๑. อธิบายคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า
และสเปกตรัม
คลื่นแม่เหล็ก

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

๖๘

สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐาน ว ๒.๓ เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสาร
และพลังงาน พลังงานในชีวิตประจาวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง
และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดชั้นปี
ม. ๒

ม. ๓
ไฟฟ้าจากข้อมูลที่
รวบรวมได้
๑๒. ตระหนักถึง
ประโยชน์และ
อันตรายจากคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าโดย
นาเสนอการใช้
ประโยชน์ในด้าน
ต่างๆ และ
อันตรายจากคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าใน
ชีวิตประจาวัน
๑๓. ออกแบบการ
ทดลอง และ
ดาเนินการทดลอง
ด้วยวิธีที่เหมาะสม
ในการอธิบายกฎ
การสะท้อนของ
แสง
๑๔. เขียนแผนภาพ
การเคลื่อนที่ของ
แสงแสดงการเกิด
ภาพจากกระจกเงา
๑๕. อธิบายการ
หักเหของแสงเมื่อ
ผ่านตัวกลาง
โปร่งใสที่แตกต่าง
กัน และอธิบาย
การกระจายแสง
ของแสงขาวเมื่อ
ผ่านปริซมึ จาก
หลักฐานเชิง
ประจักษ์
๑๖. เขียนแผนภาพ
การเคลื่อนที่ของ
แสงแสดงการเกิด

ม. ๔

ม. ๕
ประโยชน์ในชีวิต
ประจาวัน
๑๑. สืบค้นข้อมูล
และอธิบายคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า
ส่วนประกอบคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า
และหลักการ
ทางานของ
อุปกรณ์บางชนิดที่
อาศัยคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า
๑๒. สืบค้นข้อมูล
และอธิบายการ
สื่อสารโดยอาศัย
คลื่นแม่เหล็ก
ไฟฟ้าในการ
ส่งผ่านสารสนเทศ
และเปรียบเทียบ
การสื่อสารด้วย
สัญญาณ
แอนะล็อกกับ
สัญญาณดิจิทัล

ม. ๖

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

ม. ๑

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

๖๙

สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐาน ว ๒.๓ เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสาร
และพลังงาน พลังงานในชีวิตประจาวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง
และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดชั้นปี
ม. ๒

ม. ๓
ภาพจากเลนส์
บาง
๑๗. อธิบาย
ปรากฏการณ์ที่
เกี่ยวกับแสงและ
การทางานของ
ทัศนอุปกรณ์จาก
ข้อมูลที่รวบรวม
ได้
๑๘. เขียนแผนภาพ
การเคลื่อนที่ของ
แสงแสดงการเกิด
ภาพของทัศนอุปกรณ์และ
เลนส์ตา
๑๙. อธิบายผลของ
ความสว่างที่มีต่อ
ดวงตาจากข้อมูล
ที่ได้จากการ
สืบค้น
๒๐. วัดความสว่าง
ของแสงโดยใช้
อุปกรณ์วัดความ
สว่างของแสง
๒๑. ตระหนักใน
คุณค่าของความรู้
เรื่องความสว่าง
ของแสง ที่มีต่อ
ดวงตาโดย
วิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหา
และเสนอแนะการ
จัดความสว่างให้
เหมาะสมในการ
ทากิจกรรมต่าง ๆ

ม. ๔

ม. ๕

ม. ๖

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

ม. ๑

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

๗๐

สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ
มาตรฐาน ว ๓.๑ เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และ
ระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
อวกาศ
ตัวชี้วัดชั้นปี
ป. ๒
-

ป. ๓
ป. ๔
ป. ๕
ป. ๖
๑. อธิบายแบบรูป ๑. อธิบายแบบรูป ๑. เปรียบเทียบ
๑. สร้างแบบจาลอง
เส้นทางการขึ้น
เส้นทางการขึ้น
ความแตกต่าง
ทีอ่ ธิบายการเกิด
และตกของ
และตกของ
ของดาวเคราะห์ และเปรียบเทียบ
ดวงอาทิตย์โดย
ดวงจันทร์ โดยใช้
และดาวฤกษ์
ปรากฏการณ์
ใช้หลักฐานเชิง
หลักฐานเชิง
จากแบบจาลอง
สุรยิ ุปราคาและ
ประจักษ์
ประจักษ์
๒. ใช้แผนที่ดาว
จันทรุปราคา
๒. อธิบายสาเหตุ
๒. สร้าง
ระบุตาแหน่ง
๒. อธิบาย
การเกิด
แบบจาลองที่
และเส้นทาง
พัฒนาการ
ปรากฏการณ์
อธิบายแบบรูป
การขึ้นและตก
ของเทคโนโลยี
การขึ้นและตก
การเปลีย่ นแปลง
ของกลุ่มดาว
อวกาศ และ
ของดวงอาทิตย์
รูปร่างปรากฏ
ฤกษ์บนท้องฟ้า
ยกตัวอย่างการ
การเกิดกลางวัน
ของดวงจันทร์
และอธิบาย
นาเทคโนโลยี
กลางคืน และการ
และพยากรณ์
แบบรูปเส้นทาง
อวกาศมาใช้
กาหนดทิศ โดยใช้ รูปร่างปรากฏ
การขึ้นและตก
ประโยชน์ใน
แบบจาลอง
ของดวงจันทร์
ของกลุ่มดาว
ชีวิตประจาวัน
๓. ตระหนักถึง
๓. สร้างแบบจาลอง ฤกษ์บนท้องฟ้า
จากข้อมูลที่
ความสาคัญของ
แสดงองค์ประกอบ
ในรอบปี
รวบรวมได้
ดวงอาทิตย์ โดย
ของระบบสุริยะ
บรรยาย
และอธิบาย
ประโยชน์ของดวง เปรียบเทียบคาบ
อาทิตย์ต่อ
การโคจรของ
สิ่งมีชีวิต
ดาวเคราะห์ต่าง ๆ
จากแบบจาลอง

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

ป. ๑
๑.ระบุดาวที่ปรากฏ
บนท้องฟ้าในเวลา
กลางวัน
และกลางคืนจาก
ข้อมูลที่รวบรวม
ได้
๒. อธิบายสาเหตุที่
มองไม่เห็นดาว
ส่วนใหญ่ในเวลา
กลางวันจาก
หลักฐานเชิง
ประจักษ์

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

๗๑

สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ
มาตรฐาน ว ๓.๑ เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และ
ระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
อวกาศ
ตัวชี้วัดชั้นปี
ม. ๒
-

ม. ๓
๑. อธิบายการโคจร
ของดาวเคราะห์
รอบดวงอาทิตย์
ด้วยแรงโน้มถ่วง
จากสมการ
F=(Gm1m2) / r2
๒. สร้างแบบจาลอง
ที่อธิบายการเกิด
ฤดูและการ
เคลื่อนที่ปรากฏ
ของดวงอาทิตย์
๓. สร้างแบบจาลอง
ที่อธิบายการเกิด
ข้างขึ้นข้างแรม
การเปลีย่ นแปลง
เวลาการขึ้นและ
ตกของดวงจันทร์
และการเกิดน้าขึ้น
น้าลง
๔. อธิบายการใช้
ประโยชน์ของ
เทคโนโลยีอวกาศ
และยกตัวอย่าง
ความก้าวหน้า
ของโครงการ
สารวจอวกาศ
จากข้อมูลที่
รวบรวมได้

ม. ๔
-

ม. ๕
-

ม. ๖
๑. อธิบายการกาเนิด
และการ
เปลี่ยนแปลง
พลังงาน สสาร
ขนาด อุณหภูมิ
ของเอกภพหลัง
เกิดบิกแบงใน
ช่วงเวลาต่าง ๆ
ตามวิวัฒนาการ
ของเอกภพ
๒. อธิบายหลักฐาน
ที่สนับสนุน
ทฤษฎีบิกแบง
จากความ
สัมพันธ์ระหว่าง
ความเร็วกับ
ระยะทางของ
กาแล็กซี รวมทั้ง
ข้อมูลการค้นพบ
ไมโครเวฟพื้น
หลังจากอวกาศ
๓. อธิบายโครงสร้าง
และองค์ประกอบ
ของกาแล็กซีทาง
ช้างเผือก และระบุ
ตาแหน่งของระบบ
สุริยะพร้อมอธิบาย
เชื่อมโยงกับการ
สังเกตเห็นทาง
ช้างเผือกของคน
บนโลก

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

ม. ๑
-

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

๗๒

สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ
มาตรฐาน ว ๓.๑ เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และ
ระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
อวกาศ
ตัวชี้วัดชั้นปี
ม. ๒

ม. ๓

ม. ๔

ม. ๕

ม. ๖
๔. อธิบาย
กระบวนการเกิด
ดาวฤกษ์ โดย
แสดงการ
เปลี่ยนแปลง
ความดัน อุณหภูมิ
ขนาด จากดาว
ฤกษ์ก่อนเกิดจน
เป็นดาวฤกษ์
๕. ระบุปจั จัยที่ส่งผล
ต่อความส่องสว่าง
ของดาวฤกษ์ และ
อธิบาย
ความสัมพันธ์
ระหว่างความส่อง
สว่างกับโชติมาตร
ของดาวฤกษ์
๖. อธิบาย
ความสัมพันธ์
ระหว่างสี
อุณหภูมผิ ิว และ
สเปกตรัมของ
ดาวฤกษ์
๗. อธิบายลาดับ
วิวัฒนาการที่
สัมพันธ์กับมวล
ตั้งต้น และ
วิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลง
สมบัติบาง
ประการของดาว
ฤกษ์

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

ม. ๑

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

๗๓

สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ
มาตรฐาน ว ๓.๑ เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และ
ระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
อวกาศ
ตัวชี้วัดชั้นปี
ม. ๒

ม. ๓

ม. ๔

ม. ๕

ม. ๖
๘. อธิบาย
กระบวนการเกิด
ระบบสุริยะ และ
การแบ่งเขต
บริวารของดวง
อาทิตย์ และ
ลักษณะของดาว
เคราะห์ที่เอื้อต่อ
การดารงชีวิต
๙. อธิบาย
โครงสร้างของ
ดวงอาทิตย์ การ
เกิดลมสุริยะ
พายุสุริยะ และ
สืบค้นข้อมูล
วิเคราะห์
นาเสนอ
ปรากฏการณ์
หรือเหตุการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับผล
ของลมสุรยิ ะ
และพายุสุริยะที่
มีต่อโลกรวมทั้ง
ประเทศไทย
๑๐. สืบค้นข้อมูล
อธิบายการ
สารวจอวกาศ
โดยใช้กล้อง
โทรทรรศน์
ในช่วงความยาว
คลื่นต่าง ๆ
ดาวเทียม

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

ม. ๑

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

๗๔

สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ
มาตรฐาน ว ๓.๑ เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และ
ระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
อวกาศ
ตัวชี้วัดชั้นปี
ม. ๒

ม. ๓

ม. ๔

ม. ๕

ม. ๖
ยานอวกาศ
สถานีอวกาศ
และนาเสนอ
แนวคิดการนา
ความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีอวกาศ
มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
หรือในอนาคต

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

ม. ๑

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

๗๕

สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
มาตรฐาน ว ๓.๒ เข้าใจองค์ประกอบ และความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก
และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้ง
ผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดชั้นปี
ป. ๒
ป. ๓
๑. ระบุส่วนประกอบ ๑. ระบุส่วนประกอบ
ของดิน และ
ของอากาศ
จาแนกชนิดของ
บรรยาย
ดินโดยใช้ลักษณะ ความสาคัญของ
เนื้อดินและการจับ อากาศ และ
ตัวเป็นเกณฑ์
ผลกระทบของ
๒. อธิบายการใช้
มลพิษทางอากาศ
ประโยชน์จากดิน
ต่อสิ่งมีชีวิต จาก
จากข้อมูลที่
ข้อมูลที่รวบรวมได้
รวบรวมได้
๒. ตระหนักถึง
ความสาคัญของ
อากาศ โดย
นาเสนอแนว
ทางการปฏิบัติ
ตนในการลดการ
เกิดมลพิษทาง
อากาศ
๓. อธิบายการเกิด
ลมจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์
๔. บรรยาย
ประโยชน์และ
โทษของลมจาก
ข้อมูลที่รวบรวม
ได้

ป. ๔
-

ป. ๕
๑. เปรียบเทียบ
ปริมาณน้าใน
แต่ละแหล่งและ
ระบุปริมาณน้าที่
มนุษย์สามารถ
นามาใช้
ประโยชน์ได้
จากข้อมูลที่
รวบรวมได้
๒. ตระหนักถึง
คุณค่าของน้าโดย
นาเสนอแนวทาง
การใช้น้าอย่าง
ประหยัดและการ
อนุรักษ์น้า
๓. สร้างแบบจาลอง
ที่อธิบายการ
หมุนเวียนของน้า
ในวัฏจักรน้า
๔. เปรียบเทียบ
กระบวนการเกิด
เมฆ หมอก
น้าค้าง และ
น้าค้างแข็ง จาก
แบบจาลอง
๕. เปรียบเทียบ
กระบวนการเกิด
ฝน หิมะ และ
ลูกเห็บ จาก
ข้อมูลที่รวบรวม
ได้

ป. ๖
๑. เปรียบเทียบ
กระบวนการเกิด
หินอัคนี หิน
ตะกอน และหิน
แปร และอธิบาย
วัฏจักรหินจาก
แบบจาลอง
๒. บรรยายและยก
ตัวอย่างการใช้
ประโยชน์ของหิน
และแร่ในชีวิต
ประจาวันจาก
ข้อมูลที่รวบรวม
ได้
๓. สร้างแบบจาลอง
ที่อธิบายการเกิด
ซากดึกดาบรรพ์
และคาดคะเน
สภาพแวดล้อมใน
อดีตของซากดึก
ดาบรรพ์
๔. เปรียบเทียบการ
เกิดลมบก ลม
ทะเล และมรสุม
รวมทั้งอธิบายผลที่
มีต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมจาก
แบบจาลอง
๕. อธิบายผลของ
มรสุมต่อการเกิด
ฤดูของประเทศ
ไทย จากข้อมูลที่
รวบรวมได้
๖. บรรยายลักษณะ
และผลกระทบของ
น้าท่วม การกัด
เซาะชายฝั่ง

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

ป. ๑
๑. อธิบายลักษณะ
ภายนอกของหิน
จากลักษณะ
เฉพาะตัวที่
สังเกตได้

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

๗๖

สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
มาตรฐาน ว ๓.๒ เข้าใจองค์ประกอบ และความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก
และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้ง
ผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดชั้นปี
ป. ๒

ป. ๓

ป. ๔

ป. ๕

ป. ๖
ดินถล่ม
แผ่นดินไหว
สึนามิ
๗. ตระหนักถึง
ผลกระทบของภัย
ธรรมชาติและธรณี
พิบัติภัย โดย
นาเสนอแนวทาง
ในการเฝ้าระวัง
และปฏิบตั ิตนให้
ปลอดภัยจากภัย
ธรรมชาติและธรณี
พิบัติภัยที่อาจเกิด
ในท้องถิ่น
๘. สร้างแบบจาลอง
ที่อธิบายการเกิด
ปรากฏการณ์
เรือนกระจกและ
ผลของ
ปรากฏการณ์
เรือนกระจกต่อ
สิ่งมีชีวิต
๙. ตระหนักถึง
ผลกระทบของ
ปรากฏการณ์เรือน
กระจกโดย
นาเสนอแนวทาง
การปฏิบัตติ นเพื่อ
ลดกิจกรรมที่
ก่อให้เกิดแก๊ส
เรือนกระจก

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

ป. ๑

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

๗๗

สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
มาตรฐาน ว ๓.๒ เข้าใจองค์ประกอบ และความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก
และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้ง
ผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดชั้นปี
ม. ๒
๑. เปรียบเทียบ
กระบวนการเกิด
สมบัติ และการ
ใช้ประโยชน์
รวมทั้งอธิบาย
ผลกระทบจาก
การใช้เชื้อเพลิง
ซากดึกดาบรรพ์
จากข้อมูลที่
รวบรวมได้
๒. แสดงความ
ตระหนักถึงผลจาก
การใช้เชื้อเพลิง
ซากดึกดาบรรพ์
โดยนาเสนอ
แนวทางการใช้
เชื้อเพลิงซากดึกดา
บรรพ์
๓. เปรียบเทียบข้อดี
และข้อจากัดของ
พลังงานทดแทน
แต่ละประเภทจาก
การรวบรวมข้อมูล
และนาเสนอ
แนวทางการใช้
พลังงานทดแทนที่
เหมาะสมใน
ท้องถิ่น
๔. สร้างแบบจาลอง
ที่อธิบายโครงสร้าง
ภายในโลก ตาม
องค์ประกอบ
ทางเคมี จาก
ข้อมูลที่รวบรวม
ได้
๕. อธิบาย
กระบวนการผุพัง

ม. ๓
-

ม. ๔
-

ม. ๕
-

ม. ๖
ไม่เน้นวิทยาศาสตร์
๑. อธิบายการแบ่ง
ชั้นและสมบัติ
ของโครงสร้าง
โลก พร้อม
ยกตัวอย่างข้อมูล
ที่สนับสนุน
๒. อธิบาย
หลักฐานทาง
ธรณีวิทยาที่
สนับสนุนการ
เคลื่อนที่ของแผ่น
ธรณี
๓. ระบุสาเหตุ และ
อธิบายรูปแบบ
แนวรอยต่อของ
แผ่นธรณีที่
สัมพันธ์กับการ
เคลื่อนที่ของแผ่น
ธรณี พร้อม
ยกตัวอย่าง
หลักฐานทาง
ธรณีวิทยาที่พบ
๔. อธิบายสาเหตุ
กระบวนการเกิด
ภูเขาไฟระเบิด
รวมทั้งสืบค้น
ข้อมูลพื้นที่เสี่ยง
ภัย ออกแบบ
และนาเสนอ
แนวทางการเฝ้า
ระวังและการ
ปฏิบัติตนให้
ปลอดภัย
๕. อธิบายสาเหตุ
กระบวนการเกิด
ขนาดและความ

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

ม. ๑
๑. สร้างแบบจาลอง
ที่อธิบายการแบ่ง
ชั้นบรรยากาศและ
เปรียบเทียบ
ประโยชน์ของ
บรรยากาศ
แต่ละชั้น
๒. อธิบายปัจจัยทีม่ ี
ผลต่อการ
เปลี่ยนแปลง
องค์ประกอบของ
ลมฟ้าอากาศ
จากข้อมูลที่
รวบรวมได้
๓. เปรียบเทียบ
กระบวนการเกิด
พายุฝนฟ้าคะนอง
และพายุหมุนเขต
ร้อน และผลที่มตี ่อ
สิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม
รวมทั้งนาเสนอ
แนวทางการปฏิบัติ
ตนให้เหมาะสม
และปลอดภัย
๔. อธิบายการ
พยากรณ์อากาศ
และพยากรณ์
อากาศอย่างง่าย
จากข้อมูลที่
รวบรวมได้
๕. ตระหนักถึง
คุณค่าของการ
พยากรณ์อากาศ
โดยนาเสนอแนว
ทางการปฏิบัติ
ตนและการใช้

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

๗๘

สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
มาตรฐาน ว ๓.๒ เข้าใจองค์ประกอบ และความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก
และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้ง
ผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดชั้นปี
ม. ๓

ม. ๔

ม. ๕

ม. ๖
รุนแรง และผล
จากแผ่นดินไหว
รวมทั้งสืบค้น
ข้อมูลพื้นที่เสี่ยง
ภัย ออกแบบ
และนาเสนอแนว
ทางการเฝ้าระวัง
และการปฏิบัติ
ตนให้ปลอดภัย
๖. อธิบายสาเหตุ
กระบวนการเกิด
และผลจากสึนามิ
รวมทั้งสืบค้น
ข้อมูลพื้นที่เสี่ยง
ภัย ออกแบบ
และนาเสนอ
แนวทาง การเฝ้า
ระวังและการ
ปฏิบัติตนให้
ปลอดภัย
๗. อธิบายปัจจัย
สาคัญที่มผี ลต่อ
การได้รับ
พลังงานจากดวง
อาทิตย์แตกต่าง
กันในแต่ละ
บริเวณของโลก
๘. อธิบายการ
หมุนเวียนของ
อากาศที่เป็นผล
มาจากความ
แตกต่างของ
ความกดอากาศ
๙. อธิบายทิศทาง
การเคลื่อนที่ของ
อากาศที่เป็นผล
มาจากการ

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

ม. ๑
ม. ๒
ประโยชน์จากคา
อยู่กับที่
พยากรณ์อากาศ
การกร่อน และการ
๖. อธิบาย
สะสมตัวของ
สถานการณ์และ
ตะกอนจาก
ผลกระทบการ
แบบจาลอง
เปลี่ยนแปลง
รวมทั้งยกตัวอย่าง
ภูมิอากาศโลก
ผลของ
จากข้อมูลที่
กระบวนการ
รวบรวมได้
ดังกล่าวที่ทาให้
๗. ตระหนักถึง
ผิวโลกเกิดการ
ผลกระทบของ
เปลี่ยนแปลง
การเปลีย่ นแปลง ๖. อธิบายลักษณะ
ภูมิอากาศโลก
ของชั้นหน้าตัด
โดยนาเสนอแนว
ดินและ
ทางการปฏิบัติ
กระบวนการเกิด
ตนภายใต้การ
ดินจาก
เปลี่ยนแปลง
แบบจาลอง
ภูมิอากาศโลก
รวมทั้งระบุปจั จัย
ที่ทาให้ดินมี
ลักษณะและ
สมบัติแตกต่าง
กัน
๗. ตรวจวัดสมบัติ
บางประการของ
ดิน โดยใช้
เครื่องมือที่
เหมาะสมและ
นาเสนอแนวทาง
การใช้ประโยชน์
ดินจากข้อมูล
สมบัติของดิน
๘. อธิบายปัจจัย
และกระบวนการ
เกิดแหล่งน้าผิว
ดินและแหล่งน้า
ใต้ดิน จาก
แบบจาลอง

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

๗๙

สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
มาตรฐาน ว ๓.๒ เข้าใจองค์ประกอบ และความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก
และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้ง
ผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดชั้นปี
ม. ๒
๙. สร้างแบบจาลอง
ที่อธิบายการใช้
น้า และนาเสนอ
แนวทางการใช้
น้าอย่างยั่งยืนใน
ท้องถิ่นของ
ตนเอง
๑๐. สร้าง
แบบจาลอง ที่
อธิบายกระบวน
การเกิดและ
ผลกระทบของน้า
ท่วม การกัดเซาะ
ชายฝั่ง ดินถล่ม
หลุมยุบ แผ่นดิน
ทรุด

ม. ๓

ม. ๔

ม. ๕

ม. ๖
หมุนรอบตัวเอง
ของโลก
๑๐. อธิบายการ
หมุนเวียนของ
อากาศตามเขต
ละติจดู และผลที่
มีต่อภูมิอากาศ
๑๑. อธิบายปัจจัยที่
ทาให้เกิดการ
หมุนเวียนของน้า
ผิวหน้าใน
มหาสมุทรและ
รูปแบบการ
หมุนเวียนของน้า
ผิวหน้าใน
มหาสมุทร
๑๒. อธิบายผลของ
การหมุนเวียน
ของอากาศและ
น้าผิวหน้าใน
มหาสมุทรที่มีต่อ
ลักษณะ
ภูมิอากาศ ลมฟ้า
อากาศ สิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม
๑๓. อธิบายปัจจัยที่
มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศของ
โลก พร้อมทั้ง
นาเสนอแนว
ปฏิบัติเพื่อลด
กิจกรรมของ
มนุษย์ที่ส่งผลต่อ
การเปลีย่ นแปลง
ภูมิอากาศโลก

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

ม. ๑

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

๘๐

สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
มาตรฐาน ว ๓.๒ เข้าใจองค์ประกอบ และความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก
และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้ง
ผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดชั้นปี
ม. ๒

ม. ๓

ม. ๔

ม. ๕

ม. ๖
๑๔. แปล
ความหมาย
สัญลักษณ์ลมฟ้า
อากาศที่สาคัญ
จากแผนที่อากาศ
และนาข้อมูล
สารสนเทศต่าง ๆ
มาวางแผนการ
ดาเนินชีวิตให้
สอดคล้องกับ
สภาพลมฟ้า
อากาศ

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

ม. ๑

๘๑

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

สาระที่ ๔ ชีววิทยา
มาตรฐาน ว ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต การศึกษาชีววิทยาและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ สารที่เป็น
องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างและ
หน้าที่ของเซลล์ การลาเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ การแบ่งเซลล์ และการหายใจระดับเซลล์
ตัวชี้วัดชั้นปี
ม.๔

ม.๖
-

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

เน้นวิทยาศาสตร์
๑. อธิบายและสรุปสมบัติที่สาคัญของ
สิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ของการ
จัดระบบในสิ่งมีชีวิตที่ทาให้สิ่งมีชีวติ
ดารงชีวิตอยู่ได้
๒. อภิปรายและบอกความสาคัญของการ
ระบุปัญหา ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา
สมมติฐาน และวิธีการตรวจสอบ
สมมติฐาน รวมทั้งออกแบบการทดลอง
เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน
๓. สืบค้นข้อมูล อธิบายเกี่ยวกับสมบัติของ
น้าและบอกความสาคัญของน้าที่มีต่อ
สิ่งมีชีวิต และยกตัวอย่างธาตุชนิดต่างๆ
ที่มีความสาคัญต่อร่างกายสิ่งมีชีวติ
๔. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของ
คาร์โบไฮเดรต ระบุกลุ่มของ
คาร์โบไฮเดรต รวมทั้งความสาคัญของ
คาร์โบไฮเดรตที่มีต่อสิ่งมีชีวิต
๕. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของ
โปรตีน และความสาคัญของโปรตีนที่มี
ต่อสิ่งมีชีวิต
๖. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของลิพิด
และความสาคัญของลิพิดที่มีต่อสิ่งมีชีวิต
๗. อธิบายโครงสร้างของกรดนิวคลิอิก
และระบุชนิดของกรดนิวคลิอิกและ
ความสาคัญของกรดนิวคลิอิกที่มีตอ่
สิ่งมีชีวิต
๘. สืบค้นข้อมูลและอธิบายปฏิกริ ยิ าเคมีที่
เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต
๙. อธิบายการทางานของเอนไซม์ในการ
เร่งปฏิกิรยิ าเคมีในสิ่งมีชีวิตและระบุ
ปัจจัยที่มีผลต่อการทางานของเอนไซม์
๑๐. บอกวิธีการและเตรียมตัวอย่าง
สิ่งมีชีวิตเพื่อศึกษาภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์ใช้แสง วัดขนาดโดยประมาณ
และวาดภาพที่ปรากฏภายใต้กล้อง บอก

ม.๕
-

๘๒

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

สาระที่ ๔ ชีววิทยา
มาตรฐาน ว ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต การศึกษาชีววิทยาและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ สารที่เป็น
องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างและ
หน้าที่ของเซลล์ การลาเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ การแบ่งเซลล์ และการหายใจระดับเซลล์
ตัวชี้วัดชั้นปี
ม.๕

ม.๖

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

ม.๔
วิธีการใช้ และการดูแลรักษากล้อง
จุลทรรศน์ใช้แสงที่ถูกต้อง
๑๑. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของส่วน
ที่ห่อหุ้มเซลล์ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
๑๒. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และระบุชนิด
และหน้าที่ของออร์แกเนลล์
๑๓. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของ
นิวเคลียส
๑๔. อธิบายและเปรียบเทียบการแพร่
ออสโมซิส การแพร่แบบฟาซิลิเทต และ
แอกทีฟทรานสปอร์ต
๑๕. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเขียน
แผนภาพการลาเลียงสารโมเลกุลใหญ่
ออกจากเซลล์ด้วยกระบวนการเอกโซไซโทซิสและการลาเลียงสารโมเลกุลใหญ่
เข้าสู่เซลล์ด้วยกระบวนการเอนโดไซโทซิส
๑๖. สังเกตการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิส
และแบบไมโอซิสจากตัวอย่างภายใต้
กล้องจุลทรรศน์ พร้อมทั้งอธิบายและ
เปรียบเทียบการแบ่งนิวเคลียสแบบ
ไมโทซิสและแบบไมโอซิส
๑๗. อธิบาย เปรียบเทียบ และสรุป
ขั้นตอนการหายใจระดับเซลล์ในภาวะที่
มีออกซิเจนเพียงพอและภาวะที่มี
ออกซิเจนไม่เพียงพอ

๘๓

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

สาระที่ ๔ ชีววิทยา
มาตรฐาน ว ๔.๒ เข้าใจการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การถ่ายทอดยีนบนโครโมโซม สมบัติและหน้าที่
ของสารพันธุกรรม การเกิดมิวเทชัน เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ หลักฐาน ข้อมูล และแนวคิด
เกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ภาวะสมดุลของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก การเกิดสปีชีส์ใหม่ ความ
หลากหลายทางชีวภาพ กาเนิดของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และ
อนุกรมวิธาน รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดชั้นปี
ม.๔

ม.๖
เน้นวิทยาศาสตร์
๑. อภิปรายความสาคัญของความ
หลากหลายทางชีวภาพ และความ
เชื่อมโยงระหว่างความหลากหลายทาง
พันธุกรรม ความหลากหลายของสปีชีส์
และความหลากหลายของระบบนิเวศ
๒. อธิบายการเกิดเซลล์เริม่ แรกของ
สิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการของสิ่งมีชวี ิต
เซลล์เดียว
๓. อธิบายลักษณะสาคัญและยกตัวอย่าง
สิ่งมีชีวิตกลุ่มแบคทีเรีย สิ่งมีชีวิตกลุ่ม
โพรทิสต์ สิ่งมีชีวิตกลุม่ พืช สิ่งมีชีวิตกลุ่ม
ฟังไจ และสิ่งมีชีวิตกลุ่มสัตว์
๔. อธิบายและยกตัวอย่างการจาแนก
สิ่งมีชีวิตจากหมวดหมู่ใหญ่จนถึง
หมวดหมูย่ ่อย และวิธีการเขียนชื่อ
วิทยาศาสตร์ในลาดับขั้นสปีชีส์
๕. สร้างไดโคโทมัสคีย์ในการระบุสิ่งมีชีวิต
หรือตัวอย่างที่กาหนดออกเป็นหมวดหมู่

อย
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เน้นวิทยาศาสตร์
๑. สืบค้นข้อมูล อธิบายและสรุปผลการ
ทดลองของเมนเดล
๒. อธิบายและสรุปกฎแห่งการแยกและกฎ
แห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ และนากฎ
ของเมนเดลนีไ้ ปอธิบายการถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมและใช้ในการ
คานวณโอกาสในการเกิดฟีโนไทป์และ
จีโนไทป์แบบต่าง ๆ ของรุ่น F1 และ F2
๓. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อธิบาย และ
สรุปเกีย่ วกับการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมที่เป็นส่วนขยายของ
พันธุศาสตร์เมนเดล
๔. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ และเปรียบเทียบ
ลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการแปรผัน
ไม่ต่อเนื่องและลักษณะทางพันธุกรรมที่
มีการแปรผันต่อเนื่อง
๕. อธิบายการถ่ายทอดยีนบนโครโมโซม
และยกตัวอย่างลักษณะทางพันธุกรรมที่
ถูกควบคุมด้วยยีนบนออโตโซมและยีน
บนโครโมโซมเพศ
๖. สืบค้นข้อมูล อธิบายสมบัติและหน้าที่
ของสารพันธุกรรม โครงสร้างและ
องค์ประกอบทางเคมีของ DNA และ
สรุปการจาลอง DNA
๗. อธิบายและระบุขั้นตอนในกระบวนการ
สังเคราะห์โปรตีนและหน้าที่ของ DNA
และ RNA แต่ละชนิดในกระบวนการ
สังเคราะห์ โปรตีน
๘. สรุปความสัมพันธ์ระหว่างสาร
พันธุกรรม แอลลีล โปรตีน ลักษณะทาง
พันธุกรรม และเชื่อมโยงกับความรู้เรื่อง
พันธุศาสตร์เมนเดล

ม.๕
-

๘๔

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

สาระที่ ๔ ชีววิทยา
มาตรฐาน ว ๔.๒ เข้าใจการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การถ่ายทอดยีนบนโครโมโซม สมบัติและหน้าที่
ของสารพันธุกรรม การเกิดมิวเทชัน เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ หลักฐาน ข้อมูล และแนวคิด
เกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ภาวะสมดุลของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก การเกิดสปีชีส์ใหม่ ความ
หลากหลายทางชีวภาพ กาเนิดของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และ
อนุกรมวิธาน รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดชั้นปี
ม.๕

ม.๖

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
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ําเน ฉบ
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ม.๔
๙. สืบค้นข้อมูล และอธิบายการเกิดมิวเทชัน
ระดับยีนและระดับโครโมโซม สาเหตุ
การเกิดมิวเทชัน รวมทั้งยกตัวอย่างโรค
และกลุม่ อาการที่เป็นผลของการเกิด
มิวเทชัน
๑๐. อธิบายหลักการสร้างสิ่งมีชีวติ ดัดแปร
พันธุกรรมโดยใช้ดีเอ็นเอรีคอมบิแนนท์
๑๑. สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่าง และอภิปราย
การนาเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอไปประยุกต์
ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม นิติวิทยาศาสตร์
การแพทย์ การเกษตร และอุตสาหกรรม
และข้อควรคานึงถึงด้านชีวจริยธรรม
๑๒. สืบค้นข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับ
หลักฐานที่สนับสนุนและข้อมูลที่ใช้
อธิบายการเกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
๑๓. อธิบายและเปรียบเทียบแนวคิด
เกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของ
ฌอง ลามาร์กและทฤษฎีเกี่ยวกับ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของชาลส์ ดาร์วิน
๑๔. ระบุสาระสาคัญและอธิบายเงื่อนไข
ของภาวะสมดุลของฮาร์ดี-ไวน์เบิรก์
ปัจจัยที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ความถี่ของแอลลีลในประชากร พร้อม
ทั้งคานวณหาความถี่ของแอลลีลและ
จีโนไทป์ของประชากรโดยใช้หลักของ
ฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก
๑๕. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบาย
กระบวนการเกิดสปีชีส์ใหม่ของสิ่งมีชีวิต

๘๕

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

สาระที่ ๔ ชีววิทยา
มาตรฐาน ว ๔.๓ เข้าใจส่วนประกอบของพืช การแลกเปลี่ยนแก๊สและคายน้าของพืช การลาเลียงของพืช
การสังเคราะห์ด้วยแสง การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต และการตอบสนองของพืช
รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดชั้นปี
ม.๕
เน้นวิทยาศาสตร์
๑. อธิบายเกี่ยวกับชนิดและลักษณะของ
เนื้อเยื่อพืช และเขียนแผนผังเพื่อสรุปชนิด
ของเนื้อเยื่อพืช
๒. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบ
โครงสร้างภายในของรากพืชใบเลีย้ งเดี่ยว
และรากพืชใบเลี้ยงคู่จากการตัดตามขวาง
๓. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบ
โครงสร้างภายในของลาต้นพืชใบเลี้ยง
เดี่ยวและลาต้นพืชใบเลี้ยงคู่จากการตัด
ตามขวาง
๔. สังเกต และอธิบายโครงสร้างภายใน
ของใบพืชจากการตัดตามขวาง
๕. สืบค้นข้อมูล สังเกต และอธิบายการ
แลกเปลีย่ นแก๊สและการคายน้าของพืช
๖. สืบค้นข้อมูลและอธิบายกลไกการ
ลาเลียงน้าและธาตุอาหารของพืช
๗. สืบค้นข้อมูล อธิบายความสาคัญของ
ธาตุอาหาร และยกตัวอย่างธาตุอาหารที่
สาคัญที่มผี ลต่อการเจริญเติบโตของพืช
๘. อธิบายกลไกการลาเลียงอาหารในพืช
๙. สืบค้นข้อมูลและสรุปการศึกษาที่ได้จาก
การทดลองของนักวิทยาศาสตร์ในอดีต
เกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
๑๐. อธิบายขั้นตอนที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
C3
๑๑. เปรียบเทียบกลไกการตรึงคาร์บอนได
ออกไซด์ในพืช C3 พืช C4 และ พืช
CAM
๑๒. สืบค้นข้อมูล อภิปรายและสรุปปัจจัย
ความเข้มของแสง ความเข้มข้นของ
คาร์บอนไดออกไซด์ และอุณหภูมิ ที่มีผล
ต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
๑๓. อธิบายวัฏจักรชีวิตแบบสลับของ
พืชดอก

ม.๖
-
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ม.๔
-

๘๖

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

สาระที่ ๔ ชีววิทยา
มาตรฐาน ว ๔.๓ เข้าใจส่วนประกอบของพืช การแลกเปลี่ยนแก๊สและคายน้าของพืช การลาเลียงของพืช
การสังเคราะห์ด้วยแสง การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต และการตอบสนองของพืช
รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดชั้นปี
ม.๕
๑๔. อธิบายและเปรียบเทียบกระบวนการ
สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมียของ
พืชดอก และอธิบายการปฏิสนธิของ
พืชดอก
๑๕. อธิบายการเกิดเมล็ดและการเกิดผล
ของพืชดอก โครงสร้างของเมล็ดและผล
และยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์จาก
โครงสร้างต่างๆ ของเมล็ดและผล
๑๖. ทดลอง และอธิบายเกี่ยวกับปัจจัย
ต่างๆ ที่มีผลต่อการงอกของเมล็ด สภาพ
พักตัวของเมล็ด และบอกแนวทางใน
การแก้สภาพพักตัวของเมล็ด
๑๗. สืบค้นข้อมูล อธิบายบทบาทและ
หน้าที่ของออกซิน ไซโทไคนิน จิบเบอ
เรลลิน เอทิลีน และกรดแอบไซซิก และ
อภิปรายเกีย่ วกับการนาไปใช้ประโยชน์
ทางการเกษตร
๑๘. สืบค้นข้อมูล ทดลอง และอภิปราย
เกี่ยวกับสิ่งเร้าภายนอกที่มผี ลต่อการ
เจริญเติบโตของพืช

ม.๖
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ม.๔

๘๗

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

สาระที่ ๔ ชีววิทยา
มาตรฐาน ว ๔.๔ เข้าใจการย่อยอาหารของสัตว์และมนุษย์ รวมทั้งการหายใจและการแลกเปลี่ยนแก๊ส
การลาเลียงสารและการหมุนเวียนเลือด ภูมิคุ้มกันของร่างกาย การขับถ่าย การรับรู้และ
การตอบสนอง การเคลื่อนที่ การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต ฮอร์โมนกับการรักษาดุลยภาพ และ
พฤติกรรมของสัตว์ รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดชั้นปี
ม.๕

ม.๖

เน้นวิทยาศาสตร์
๑. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบ
โครงสร้างและกระบวนการย่อยอาหาร
ของสัตว์ทไี่ ม่มีทางเดินอาหาร สัตว์ที่มี
ทางเดินอาหารแบบไม่สมบูรณ์ และสัตว์
ที่มีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์
๒. สังเกต อธิบาย การกินอาหารของ
ไฮดรา และพลานาเรีย
๓. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่ และ
กระบวนการย่อยอาหาร และการดูดซึม
สารอาหารภายในระบบย่อยอาหารของ
มนุษย์
๔. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบ
โครงสร้างที่ทาหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สของ
ฟองน้า ไฮดรา พลานาเรีย ไส้เดือนดิน
แมลง ปลา กบ และนก
๕. สังเกต และอธิบายโครงสร้างของปอด
ในสัตว์เลีย้ งลูกด้วยน้านม
๖. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างที่ใช้ใน
การแลกเปลี่ยนแก๊สและกระบวนการ
แลกเปลีย่ นแก๊สของมนุษย์
๗. อธิบายการทางานของปอด และทดลอง
วัดปริมาตรของอากาศในการหายใจออก
ของมนุษย์
๘. สืบค้นข้อมูล อธิบายและเปรียบเทียบ
ระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดและระบบ
หมุนเวียนเลือดแบบปิด
๙. สังเกตและอธิบายทิศทางการไหลของ
เลือดและการเคลื่อนที่ของเซลล์เม็ดเลือด
ในหางปลา และสรุปความสัมพันธ์
ระหว่างขนาดของหลอดเลือดกับ
ความเร็วในการไหลของเลือด
๑๐. อธิบายโครงสร้างและการทางานของ
หัวใจและหลอดเลือดในมนุษย์
๑๑. สังเกตและอธิบายโครงสร้างหัวใจของ
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้านม ทิศทางการไหล

เน้นวิทยาศาสตร์
๑. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบ
โครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาท
ของไฮดรา พลานาเรีย ไส้เดือนดิน กุ้ง
หอย แมลง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง
๒. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่
ของเซลล์ประสาท
๓. อธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ
ศักย์ไฟฟ้าที่เยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์
ประสาท และกลไกการถ่ายทอดกระแส
ประสาท
๔. อธิบายและสรุปเกี่ยวกับโครงสร้างของ
ระบบประสาทส่วนกลางและระบบ
ประสาทรอบนอก
๕. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างและ
หน้าที่ของส่วนต่างๆ ในสมองส่วนหน้า
สมองส่วนกลาง สมองส่วนหลัง และไข
สันหลัง
๖. สืบค้นข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และ
ยกตัวอย่างการทางานของระบบ
ประสาทโซมาติกและระบบประสาท
อัตโนวัติ
๗. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างและ
หน้าที่ของ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนัง
ของมนุษย์ ยกตัวอย่างโรคต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง และบอกแนวทางในการดูแล
ป้องกัน และรักษา
๘. สังเกตและอธิบายการหาตาแหน่งของ
จุดบอด โฟเวีย และความไวในการรับ
สัมผัสของผิวหนัง
๙. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบ
โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะที่
เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของ
แมงกะพรุน หมึก ดาวทะเล ไส้เดือนดิน
แมลง ปลา และนก
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มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

๘๘

สาระที่ ๔ ชีววิทยา
มาตรฐาน ว ๔.๔ เข้าใจการย่อยอาหารของสัตว์และมนุษย์ รวมทั้งการหายใจและการแลกเปลี่ยนแก๊ส
การลาเลียงสารและการหมุนเวียนเลือด ภูมิคุ้มกันของร่างกาย การขับถ่าย การรับรู้และ
การตอบสนอง การเคลื่อนที่ การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต ฮอร์โมนกับการรักษาดุลยภาพ และ
พฤติกรรมของสัตว์ รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดชั้นปี
ม.๕
ของเลือดผ่านหัวใจของมนุษย์ และเขียน
แผนผังสรุปการหมุนเวียนเลือดของมนุษย์
๑๒. สืบค้นข้อมูล ระบุความแตกต่างของ
เซลล์เม็ดเลือดแดง เซลล์เม็ดเลือดขาว
เพลตเลต และพลาสมา
๑๓. อธิบายหมู่เลือดและหลักการให้และ
รับเลือดในระบบ ABO และระบบ Rh
๑๔. อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับส่วนประกอบ
และหน้าที่ของน้าเหลือง รวมทั้ง
โครงสร้าง และหน้าที่ของหลอดน้าเหลือง
และต่อมน้าเหลือง
๑๕. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบ
กลไกการต่อต้านหรือทาลายสิ่ง
แปลกปลอม แบบไม่จาเพาะและแบบ
จาเพาะ
๑๖. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบ
การสร้างภูมิคุ้มกันก่อเองและภูมิคมุ้ กันรับมา
๑๗. สืบค้นข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับความ
ผิดปกติของระบบภูมคิ ุ้มกันที่ทาให้เกิด
เอดส์ ภูมิแพ้ การสร้างภูมติ ้านทานต่อ
เนื้อเยื่อตนเอง
๑๘. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบ
โครงสร้างและหน้าที่ในการกาจัดของเสีย
ออกจากร่างกายของฟองน้า ไฮดรา
พลานาเรีย ไส้เดือนดิน แมลง และสัตว์
มีกระดูกสันหลัง
๑๙. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของไต
และโครงสร้างที่ใช้ลาเลียงปัสสาวะออก
จากร่างกาย
๒๐. อธิบายกลไกการทางานของหน่วยไต
ในการกาจัดของเสียออกจากร่างกาย
และเขียนแผนผังสรุปขั้นตอนการกาจัด
ของเสียออกจากร่างกายโดยหน่วยไต
๒๑. สืบค้นข้อมูล อธิบายและยกตัวอย่าง
เกี่ยวกับความผิดปกติของไตอันเนือ่ ง
มาจากโรคต่างๆ

ม.๖
๑๐. สืบค้นข้อมูลและอธิบายโครงสร้าง
และหน้าที่ของกระดูกและกล้ามเนื้อที่
เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวและการ
เคลื่อนที่ของมนุษย์
๑๑. สังเกตและอธิบายการทางานของ
ข้อต่อชนิดต่างๆ และการทางานของ
กล้ามเนื้อโครงร่างที่เกี่ยวข้องกับการ
เคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ของมนุษย์
๑๒. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่าง
การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศและการ
สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศในสัตว์
๑๓. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างและ
หน้าที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุเ์ พศ
ชายและระบบสืบพันธุเ์ พศหญิง
๑๔. อธิบายกระบวนการสร้างสเปิร์ม
กระบวนการสร้างเซลล์ไข่ และการ
ปฏิสนธิในมนุษย์
๑๕. อธิบายการเจริญเติบโตระยะเอ็มบริโอ
และระยะหลังเอ็มบริโอของกบ ไก่ และ
มนุษย์
๑๖. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเขียน
แผนผังสรุปหน้าที่ของฮอร์โมนจากต่อม
ไร้ท่อและเนื้อเยื่อทีส่ ร้างฮอร์โมน
๑๗. สืบค้นข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ
และยกตัวอย่างพฤติกรรมที่เป็นมาแต่
กาเนิดและพฤติกรรมที่เกิดจากการ
เรียนรู้ของสัตว์
๑๘. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่าง
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับ
วิวัฒนาการของระบบประสาท
๑๙. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่าง
การสื่อสารระหว่างสัตว์ที่ทาให้สัตว์
แสดงพฤติกรรม
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มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

๘๙

สาระที่ ๔ ชีววิทยา
มาตรฐาน ว ๔.๕ เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับระบบนิเวศ กระบวนการถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนสารในระบบ
นิเวศ ความหลากหลายของไบโอม การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ประชากร
และรูปแบบการเพิ่มของประชากร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหา และผลกระทบที่
เกิดจากการใช้ประโยชน์ และแนวทางการแก้ไขปัญหา
ตัวชี้วัดชั้นปี
ม.๕
-

ม.๖
เน้นวิทยาศาสตร์
๑. วิเคราะห์ อธิบาย และยกตัวอย่าง
กระบวนการถ่ายทอดพลังงานในระบบ
นิเวศ
๒. อธิบาย ยกตัวอย่างการเกิดไบโอแมกนิฟิเคชัน
และบอกแนวทางในการลดการเกิดไบโอ
แมกนิฟิเคชัน
๓. สืบค้นข้อมูล และเขียนแผนภาพเพื่ออธิบาย
วัฏจักรไนโตรเจน วัฏจักรกามะถัน และ
วัฏจักรฟอสฟอรัส
๔. สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่าง และอธิบาย
ลักษณะของไบโอมที่กระจายอยูต่ ามเขต
ภูมิศาสตร์ต่างๆ บนโลก
๕. สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่าง อธิบาย และ
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบ
ปฐมภูมิและการเปลีย่ นแปลงแทนที่แบบ
ทุติยภูมิ
๖. สืบค้นข้อมูล อธิบาย ยกตัวอย่างและสรุป
เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของประชากรของ
สิ่งมีชีวิตบางชนิด
๗. สืบค้นข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และ
ยกตัวอย่างการเพิ่มของประชากรแบบ
เอ็กโพเนนเชียลและการเพิ่มของประชากร
แบบลอจิสติก
๘. อธิบายและยกตัวอย่างปัจจัยทีค่ วบคุมการ
เติบโตของประชากร
๙. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหาการขาด
แคลนน้า การเกิดมลพิษทางน้า และ
ผลกระทบที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งเสนอแนวทางการวางแผนการ
จัดการน้าและการแก้ไขปัญหา
๑๐. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหามลพิษ
ทางอากาศ และผลกระทบที่มตี ่อมนุษย์
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสนอแนวทางการ
แก้ไขปัญหา
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ม.๔
-

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

๙๐

สาระที่ ๔ ชีววิทยา
มาตรฐาน ว ๔.๕ เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับระบบนิเวศ กระบวนการถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนสารในระบบ
นิเวศ ความหลากหลายของไบโอม การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ประชากร
และรูปแบบการเพิ่มของประชากร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหา และผลกระทบที่
เกิดจากการใช้ประโยชน์ และแนวทางการแก้ไขปัญหา
ตัวชี้วัดชั้นปี
ม.๕

ม.๖
๑๑. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหาที่เกิด
กับทรัพยากรดิน และผลกระทบทีม่ ีต่อ
มนุษย์และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสนอ
แนวทางการแก้ไขปัญหา
๑๒. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหา
ผลกระทบที่เกิดจากการทาลายป่าไม้
รวมทั้งเสนอแนวทางในการป้องกันการ
ทาลายป่าไม้และการอนุรักษ์ป่าไม้
๑๓. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหา
ผลกระทบที่ทาให้สัตว์ปา่ มีจานวนลดลง
และแนวทางในการอนุรักษ์สตั ว์ปา่
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ม.๔

๙๑

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

สาระที่ ๕ เคมี
มาตรฐาน ว ๕.๑ เข้าใจโครงสร้างอะตอม การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ สมบัติของธาตุ พันธะเคมีและสมบัติ
ของสาร แก๊สและสมบัติของแก๊ส ประเภทและสมบัติของสารประกอบอินทรีย์และพอลิเมอร์
รวมทั้งการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดชั้นปี
ม.๕

ม.๖

เน้นวิทยาศาสตร์
๑. สืบค้นข้อมูลสมมติฐาน การทดลอง
หรือผลการทดลองที่เป็นประจักษ์พยาน
ในการเสนอแบบจาลองอะตอมของ
นักวิทยาศาสตร์ และอธิบายวิวัฒนาการ
ของแบบจาลองอะตอม
๒. เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ และ
ระบุจานวนโปรตอน นิวตรอน และ
อิเล็กตรอนของอะตอมจากสัญลักษณ์
นิวเคลียร์ รวมทั้งบอกความหมายของ
ไอโซโทป
๓. อธิบายและเขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอน
ในระดับพลังงานหลักและระดับพลังงาน
ย่อยเมื่อทราบเลขอะตอมของธาตุ
๔. ระบุหมู่ คาบ ความเป็นโลหะ อโลหะ
และกึ่งโลหะ ของธาตุเรพรีเซนเททีฟ
และธาตุแทรนซิชันในตารางธาตุ
๕. วิเคราะห์และบอกแนวโน้มสมบัติของ
ธาตุเรพรีเซนเททีฟตามหมู่และตามคาบ
๖. บอกสมบัติของธาตุโลหะแทรนซิชัน
และเปรียบเทียบสมบัติกับธาตุโลหะใน
กลุ่มธาตุเรพรีเซนเททีฟ
๗. อธิบายสมบัติและคานวณครึ่งชีวิตของ
ไอโซโทปกัมมันตรังสี
๘. สืบค้นข้อมูลและยกตัวอย่างการนาธาตุ
มาใช้ประโยชน์ รวมทั้งผลกระทบต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
๙. อธิบายการเกิดไอออนและการเกิด
พันธะไอออนิก โดยใช้แผนภาพหรือ
สัญลักษณ์แบบจุดของลิวอิส
๑๐. เขียนสูตรและเรียกชื่อสารประกอบ
ไอออนิก
๑๑. คานวณพลังงานที่เกี่ยวข้องกับ
ปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบไอออนิก
จากวัฏจักรบอร์น-ฮาเบอร์
๑๒. อธิบายสมบัติของสารประกอบไอออนิก

เน้นวิทยาศาสตร์
๑. อธิบายความสัมพันธ์และคานวณ
ปริมาตร ความดัน หรืออุณหภูมิของแก๊ส
ที่ภาวะต่าง ๆ ตามกฎของบอยล์ กฎของ
ชาร์ล กฎของเกย์–ลูสแซก
๒. คานวณปริมาตร ความดัน หรืออุณหภูมิ
ของแก๊สที่ภาวะต่าง ๆ ตามกฎรวมแก๊ส
๓. คานวณปริมาตร ความดัน อุณหภูมิ
จานวนโมล หรือมวลของแก๊ส จาก
ความสัมพันธ์ตามกฎของอาโวกาโดร และ
กฎแก๊สอุดมคติ
๔. คานวณความดันย่อยหรือจานวนโมล
ของแก๊สในแก๊สผสม โดยใช้กฎความดัน
ย่อยของดอลตัน
๕. อธิบายการแพร่ของแก๊สโดยใช้ทฤษฎี
จลน์ของแก๊ส คานวณและเปรียบเทียบ
อัตราการแพร่ของแก๊ส โดยใช้กฎการ
แพร่ผ่านของเกรแฮม
๖. สืบค้นข้อมูล นาเสนอตัวอย่าง และ
อธิบายการประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับ
สมบัติและกฎต่าง ๆ ของแก๊สในการ
อธิบายปรากฏการณ์ หรือแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจาวันและในอุตสาหกรรม

เน้นวิทยาศาสตร์
๑. สืบค้นข้อมูลและนาเสนอตัวอย่าง
สารประกอบอินทรีย์ที่มีพันธะเดี่ยว
พันธะคู่ หรือพันธะสาม ที่พบใน
ชีวิตประจาวัน
๒. เขียนสูตรโครงสร้างลิวอิส สูตร
โครงสร้างแบบย่อ และสูตรโครงสร้าง
แบบเส้นของสารประกอบอินทรีย์
๓. วิเคราะห์โครงสร้างและระบุประเภท
ของสารประกอบอินทรีย์จากหมู่ฟงั ก์ชัน
๔. เขียนสูตรโครงสร้างและเรียกชื่อ
สารประกอบอินทรีย์ประเภทต่าง ๆ ที่มี
หมู่ฟังก์ชันไม่เกิน ๑ หมู่ ตามระบบ
IUPAC
๕. เขียนไอโซเมอร์โครงสร้างของ
สารประกอบอินทรีย์ประเภทต่าง ๆ
๖. วิเคราะห์และเปรียบเทียบจุดเดือดและ
การละลายในน้าของสารประกอบ
อินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชัน ขนาดโมเลกุล
หรือโครงสร้างต่างกัน
๗. ระบุประเภทของสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนและเขียนผลิตภัณฑ์จาก
ปฏิกิริยาการเผาไหม้ ปฏิกิรยิ ากับ
โบรมีน หรือปฏิกิรยิ ากับโพแทสเซียม
เปอร์แมงกาเนต
๘. เขียนสมการเคมีและอธิบายการ
เกิดปฏิกริ ิยา เอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยา
การสังเคราะห์เอไมด์ ปฏิกริ ิยาไฮโดรลิซิส
และปฏิกริ ิยาสะปอนนิฟิเคชัน
๙. ทดสอบปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน
ปฏิกิริยาไฮโดรลิซสิ และปฏิกิรยิ า
สะปอนนิฟิเคชัน
๑๐. สืบค้นข้อมูลและนาเสนอตัวอย่างการ
นาสารประกอบอินทรียไ์ ปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจาวันและอุตสาหกรรม
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มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

๙๒

สาระที่ ๕ เคมี
มาตรฐาน ว ๕.๑ เข้าใจโครงสร้างอะตอม การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ สมบัติของธาตุ พันธะเคมีและสมบัติ
ของสาร แก๊สและสมบัติของแก๊ส ประเภทและสมบัติของสารประกอบอินทรีย์และพอลิเมอร์
รวมทั้งการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดชั้นปี
ม.๕

ม.๖
๑๑. ระบุประเภทของปฏิกิริยาการเกิด
พอลิเมอร์ จากโครงสร้างของมอนอเมอร์
หรือพอลิเมอร์
๑๒. วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของ
พอลิเมอร์ รวมทั้งการนาไปใช้ประโยชน์
๑๓. ทดสอบและระบุประเภทของพลาสติก
และผลิตภัณฑ์ยาง รวมทั้งการนาไปใช้
ประโยชน์
๑๔. อธิบายผลของการปรับเปลี่ยน
โครงสร้าง และการสังเคราะห์พอลิเมอร์
ที่มีต่อสมบัติของพอลิเมอร์
๑๕. สืบค้นข้อมูลและนาเสนอตัวอย่าง
ผลกระทบจากการใช้และการกาจัด
ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์และแนวทางแก้ไข
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ม.๔
๑๓. เขียนสมการไอออนิกและสมการ
ไอออนิกสุทธิของปฏิกิริยาของ
สารประกอบไอออนิก
๑๔. อธิบายการเกิดพันธะโคเวเลนต์แบบ
พันธะเดี่ยว พันธะคู่ และพันธะสาม
ด้วยโครงสร้างลิวอิส
๑๕. เขียนสูตรและเรียกชื่อสารโคเวเลนต์
๑๖. วิเคราะห์และเปรียบเทียบความยาว
พันธะและพลังงานพันธะในสารโคเวเลนต์
รวมทั้งคานวณพลังงานที่เกี่ยวข้องกับ
ปฏิกิริยาของสารโคเวเลนต์จากพลังงาน
พันธะ
๑๗. คาดคะเนรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์โดย
ใช้ทฤษฎีการผลักระหว่างคู่อิเล็กตรอน
ในวงเวเลนซ์ และระบุสภาพขั้วของ
โมเลกุลโคเวเลนต์
๑๘. ระบุชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหว่าง
โมเลกุลโคเวเลนต์ และเปรียบเทียบจุด
หลอมเหลว จุดเดือด และการละลายน้า
ของสารโคเวเลนต์
๑๙. สืบค้นข้อมูลและอธิบายสมบัติของ
สารโคเวเลนต์โครงร่างตาข่ายชนิดต่าง ๆ
๒๐. อธิบายการเกิดพันธะโลหะและสมบัติ
ของโลหะ
๒๑. เปรียบเทียบสมบัติบางประการของ
สารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต์
และโลหะ สืบค้นข้อมูลและนาเสนอ
ตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของ
สารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต์
และโลหะ ได้อย่างเหมาะสม

๙๓

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

สาระที่ ๕ เคมี
มาตรฐาน ว ๕.๒ เข้าใจการเขียนและการดุลสมการเคมี ปริมาณสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยา
เคมี สมดุลในปฏิกิริยาเคมี สมบัติและปฏิกิริยาของกรด–เบส ปฏิกิริยารีดอกซ์และเซลล์
เคมีไฟฟ้า รวมทั้งการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดชั้นปี
ม.๕

เน้นวิทยาศาสตร์
๑. แปลความหมายสัญลักษณ์ในสมการ
เคมี เขียนและดุลสมการเคมีของ
ปฏิกิริยาเคมีบางชนิด
๒. คานวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมี
ที่เกี่ยวข้องกับมวลสาร
๓. คานวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมี
ที่เกี่ยวข้องกับความเข้มข้นของ
สารละลาย
๔. คานวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมี
ที่เกี่ยวข้องกับปริมาตรแก๊ส
๕. คานวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมี
หลายขั้นตอน
๖. ระบุสารกาหนดปริมาณและคานวณ
ปริมาณสารต่าง ๆ ในปฏิกริ ิยาเคมี
๗. คานวณผลได้ร้อยละของผลิตภัณฑ์ใน
ปฏิกิริยาเคมี

เน้นวิทยาศาสตร์
๑. ทดลอง และเขียนกราฟการเพิม่ ขึ้นหรือ
ลดลงของสารที่ทาการวัดในปฏิกิรยิ า
๒. คานวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และ
เขียนกราฟการลดลงหรือเพิ่มขึ้นของสาร
ที่ไม่ได้วัดในปฏิกริ ิยา
๓. เขียนแผนภาพและอธิบายทิศทางการ
ชนกันของอนุภาคและพลังงานที่สง่ ผลต่อ
อัตราการเกิดปฏิกริ ิยาเคมี
๔. ทดลองและอธิบายผลของความเข้มข้น
พื้นที่ผิวของสารตั้นต้น อุณหภูมิ และ
ตัวเร่งปฏิกริ ิยาที่มตี ่ออัตราการเกิด
ปฏิกิริยาเคมี
๕. เปรียบเทียบอัตราการเกิดปฏิกริ ิยาเมื่อ
มีการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้น พืน้ ที่ผิว
ของสารตั้งต้น อุณหภูมิ และตัวเร่ง
ปฏิกิริยา
๖. ยกตัวอย่างและอธิบายปัจจัยทีม่ ีผลต่อ
อัตราการเกิดปฏิกริ ิยาเคมีในชีวิต
ประจาวันหรืออุตสาหกรรม
๗. ทดสอบและอธิบายความหมายของ
ปฏิกิริยาผันกลับได้และภาวะสมดุล
๘. อธิบายการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้น
ของสาร อัตราการเกิดปฏิกิริยาไป
ข้างหน้า และอัตราการเกิดปฏิกริ ยิ า
ย้อนกลับ เมื่อเริ่มปฏิกิริยาจนกระทั่ง
ระบบอยู่ในภาวะสมดุล
๙. คานวณค่าคงที่สมดุลของปฏิกริ ิยา
๑๐. คานวณความเข้มข้นของสารที่ภาวะ
สมดุล
๑๑.คานวณค่าคงที่สมดุลหรือความเข้มข้น
ของปฏิกิริยาหลายขั้นตอน
๑๒. ระบุปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลและ
ค่าคงที่สมดุลของระบบ รวมทั้งคาดคะเน
การเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อภาวะสมดุล
ของระบบถูกรบกวนโดยใช้หลักของ
เลอชาเตอลิเอ

ม.๖
-
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๙๔

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

สาระที่ ๕ เคมี
มาตรฐาน ว ๕.๒ เข้าใจการเขียนและการดุลสมการเคมี ปริมาณสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยา
เคมี สมดุลในปฏิกิริยาเคมี สมบัติและปฏิกิริยาของกรด–เบส ปฏิกิริยารีดอกซ์และเซลล์
เคมีไฟฟ้า รวมทั้งการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดชั้นปี
ม.๕
๑๓. ยกตัวอย่างและอธิบายสมดุลเคมีของ
กระบวนการที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต
ปรากฏการณ์ในธรรมชาติและกระบวนการ
ในอุตสาหกรรม
๑๔. ระบุและอธิบายว่าสารเป็นกรดหรือ
เบส โดยใช้ทฤษฎีกรด–เบสของ
อาร์เรเนียส เบรินสเตด–ลาวรี และลิวอิส
๑๕. ระบุคู่กรด-เบสของสารตามทฤษฎี
กรด-เบสของเบรินสเตด-ลาวรี
๑๖. คานวณและเปรียบเทียบ
ความสามารถในการแตกตัวหรือความ
แรงของกรดและเบส
๑๗. คานวณค่า pH ความเข้มข้นของ
ไฮโดรเนียมไอออน หรือไฮดรอกไซด์
ไอออนของสารละลายกรดและเบส
๑๘. เขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิรยิ าสะเทิน
และระบุความเป็นกรด-เบสของ
สารละลายหลังการสะเทิน
๑๙. เขียนปฏิกิรยิ าไฮโดรลิซิสของเกลือ
และระบุความเป็นกรด-เบสของ
สารละลายเกลือ
๒๐. ทดลองและอธิบายหลักการการ
ไทเทรต และเลือกใช้อินดิเคเตอร์ที่
เหมาะสมสาหรับการไทเทรตกรด-เบส
๒๑. คานวณปริมาณสารหรือความเข้มข้น
ของสารละลายกรดหรือเบสจากการ
ไทเทรต
๒๒. อธิบายสมบัติ องค์ประกอบ และ
ประโยชน์ของสารละลายบัฟเฟอร์
๒๓. สืบค้นข้อมูลและนาเสนอตัวอย่างการ
ใช้ประโยชน์และการแก้ปัญหาโดยใช้
ความรู้เกี่ยวกับกรด–เบส
๒๔. คานวณเลขออกซิเดชันและระบุ
ปฏิกิริยาที่เป็นปฏิกิรยิ ารีดอกซ์
๒๕. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเลข
ออกซิเดชันและระบุตัวรีดิวซ์และตัวออก
ซิไดส์ รวมทั้งเขียนครึ่งปฏิกิรยิ า

ม.๖
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ม.๔

๙๕

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

สาระที่ ๕ เคมี
มาตรฐาน ว ๕.๒ เข้าใจการเขียนและการดุลสมการเคมี ปริมาณสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยา
เคมี สมดุลในปฏิกิริยาเคมี สมบัติและปฏิกิริยาของกรด–เบส ปฏิกิริยารีดอกซ์และเซลล์
เคมีไฟฟ้า รวมทั้งการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดชั้นปี
ม.๕
ออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิรยิ ารีดักชันของ
ปฏิกิริยารีดอกซ์
๒๖. ทดลองและเปรียบเทียบความสามารถ
ในการเป็นตัวรีดิวซ์หรือตัวออกซิไดส์
และเขียนแสดงปฏิกริ ิยารีดอกซ์
๒๗. ดุลสมการรีดอกซ์ด้วยการใช้เลข
ออกซิเดชัน และวิธีครึ่งปฏิกิริยา
๒๘. ระบุองค์ประกอบของเซลล์เคมีไฟฟ้า
และเขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาที่
แอโนดและแคโทด ปฏิกริ ิยารวม และ
แผนภาพเซลล์
๒๙. คานวณค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของ
เซลล์ และระบุประเภทของเซลล์
เคมีไฟฟ้า ขั้วไฟฟ้า และปฏิกริ ิยาเคมีที่
เกิดขึ้น
๓๐. อธิบายหลักการทางานและเขียน
สมการแสดงปฏิกิริยาของเซลล์ปฐมภูมิ
และเซลล์ทุติยภูมิ
๓๑. ทดลองชุบโลหะและแยกสารเคมีด้วย
กระแสไฟฟ้า และอธิบายหลักการทาง
เคมีไฟฟ้าที่ใช้ในการชุบโลหะ การแยก
สารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า การทาโลหะให้
บริสุทธิ์ และการป้องกันการกัดกร่อนของ
โลหะ
๓๒. สืบค้นข้อมูลและนาเสนอตัวอย่าง
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
กับเซลล์เคมีไฟฟ้าในชีวิตประจาวัน
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ม.๔

๙๖

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

สาระที่ ๕ เคมี
มาตรฐาน ว ๕.๓ เข้าใจหลักการทาปฏิบัติการเคมี การวัดปริมาณสาร หน่วยวัดและการเปลี่ยนหน่วย การ
คานวณปริมาณของสาร ความเข้มข้นของสารละลาย รวมทั้งการบูรณาการความรู้และ
ทักษะในการอธิบายปรากฏการณ์ในชีวิตประจาวันและการแก้ปัญหาทางเคมี
ตัวชี้วัดชั้นปี
ม.๔

ม.๖
เน้นวิทยาศาสตร์
๑. กาหนดปัญหาและนาเสนอแนวทางการ
แก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ทางเคมีจาก
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน
การประกอบอาชีพ หรืออุตสาหกรรม
๒. แสดงหลักฐานถึงการบูรณาการความรู้
ทางเคมีร่วมกับสาขาวิชาอื่น รวมทั้งทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือ
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดย
เน้นการคิดวิเคราะห์ การแก้ปญ
ั หาและ
ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อแก้ปัญหาใน
สถานการณ์หรือประเด็นที่สนใจ
๓. นาเสนอผลงานหรือชิ้นงานที่ได้จากการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์หรือประเด็นที่
สนใจโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๔. แสดงหลักฐานการเข้าร่วมการสัมมนา
การเข้าร่วมประชุมวิชาการ หรือการแสดง
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ในงานนิทรรศการ

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
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์

เน้นวิทยาศาสตร์
๑. บอกและอธิบายข้อปฏิบัติเบื้องต้น และ
ปฏิบัติตนที่แสดงถึงความตระหนักใน
การทาปฏิบัติการเคมี เพื่อให้มีความ
ปลอดภัยทั้งต่อตนเอง ผู้อื่นและ
สิ่งแวดล้อม และเสนอแนวทางแก้ไขเมื่อ
เกิดอุบัติเหตุ
๒. เลือกและใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือใน
การทาปฏิบัติการ และวัดปริมาณต่าง ๆ
ได้อย่างเหมาะสม
๓. นาเสนอแผนการทดลอง ทดลองและ
เขียนรายงานการทดลอง
๔. ระบุหน่วยวัดปริมาณต่าง ๆ ของสาร
และเปลี่ยนหน่วยวัดให้เป็นหน่วยใน
ระบบเอสไอด้วยการใช้แฟกเตอร์เปลี่ยน
หน่วย
๕. บอกความหมายของมวลอะตอมของ
ธาตุ และคานวณมวลอะตอมเฉลีย่ ของ
ธาตุ มวลโมเลกุล และมวลสูตร
๖. อธิบายและคานวณปริมาณใดปริมาณ
หนึ่งจากความสัมพันธ์ของโมล จานวน
อนุภาค มวล และปริมาตรของแก๊สที่
STP
๗. คานวณอัตราส่วนโดยมวลของธาตุ
องค์ประกอบของสารประกอบตามกฎ
สัดส่วนคงที่
๘. คานวณสูตรอย่างง่ายและสูตรโมเลกุล
ของสาร
๙. คานวณความเข้มข้นของสารละลายใน
หน่วยต่าง ๆ
๑๐. อธิบายวิธีการและเตรียมสารละลาย
ให้มีความเข้มข้นในหน่วยโมลาริตี และ
ปริมาตรสารละลายตามที่กาหนด
๑๑. เปรียบเทียบจุดเดือดและจุดเยือกแข็ง
ของสารละลายกับสารบริสุทธิ์ รวมทั้ง
คานวณจุดเดือดและจุดเยือกแข็งของ
สารละลาย

ม.๕
-

๙๗

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

สาระที่ ๖ ฟิสิกส์
มาตรฐาน ว ๖.๑ เข้าใจธรรมชาติทางฟิสิกส์ ปริมาณและกระบวนการวัด การเคลื่อนที่แนวตรง แรงและ
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฎความโน้มถ่วงสากล แรงเสียดทาน สมดุลกลของวัตถุ งานและกฎการ
อนุรักษ์พลังงานกล โมเมนตัมและกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม การเคลื่อนที่แนวโค้ง รวมทั้งนาความรู้
ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดชั้นปี
ม.๔

ม.๖
-
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ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
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์

เน้นวิทยาศาสตร์
๑. สืบค้นและอธิบายการค้นหาความรู้
ทางฟิสิกส์ ประวัติความเป็นมา
รวมทั้งพัฒนาการของหลักการและ
แนวคิดทางฟิสิกส์ที่มผี ลต่อการ
แสวงหาความรู้ใหม่และการพัฒนา
เทคโนโลยี
๒. วัดและรายงานผลการวัดปริมาณ
ทางฟิสิกส์ได้ถูกต้องเหมาะสม โดย
นาความคลาดเคลื่อนในการวัดมา
พิจารณาในการนาเสนอผล รวมทัง้
แสดงผลการทดลองในรูปของ
กราฟ วิเคราะห์และแปลความหมาย
จากกราฟเส้นตรง
๓. ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างตาแหน่ง การกระจัด
ความเร็ว และความเร่งของการ
เคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรงที่มี
ความเร่งคงตัวจากกราฟและ
สมการ รวมทั้งทดลองหาค่า
ความเร่งโน้มถ่วงของโลก และ
คานวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๔. ทดลองและอธิบายการหาแรงลัพธ์
ของแรงสองแรงที่ทามุมต่อกัน
๕. เขียนแผนภาพของแรงที่กระทาต่อ
วัตถุอิสระ ทดลองและอธิบายกฎ
การเคลื่อนที่ของนิวตันและการใช้
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกับ
สภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ รวมทัง้
คานวณปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๖. อธิบายกฎความโน้มถ่วงสากลและ
ผลของสนามโน้มถ่วงที่ทาให้วัตถุมี
น้าหนัก รวมทั้งคานวณปริมาณต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
๗. วิเคราะห์ อธิบาย และคานวณแรง
เสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุ

ม.๕
-

๙๘

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

สาระที่ ๖ ฟิสิกส์
มาตรฐาน ว ๖.๑ เข้าใจธรรมชาติทางฟิสิกส์ ปริมาณและกระบวนการวัด การเคลื่อนที่แนวตรง แรงและ
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฎความโน้มถ่วงสากล แรงเสียดทาน สมดุลกลของวัตถุ งานและกฎการ
อนุรักษ์พลังงานกล โมเมนตัมและกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม การเคลื่อนที่แนวโค้ง รวมทั้งนาความรู้
ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดชั้นปี
ม.๕

ม.๖

อย
ู่ระห เอก
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ําเน ฉบ
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ม.๔
คู่หนึ่ง ๆ ในกรณีที่วัตถุหยุดนิ่งและ
วัตถุเคลื่อนที่ รวมทั้งทดลองหา
สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน
ระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่ง ๆ
และนาความรู้เรื่องแรงเสียดทาน
ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
๘. อธิบายสมดุลกลของวัตถุ โมเมนต์
และผลรวมของโมเมนต์ที่มีต่อการ
หมุน แรงคู่ควบและผลของแรงคู่
ควบที่มีต่อสมดุลของวัตถุ เขียน
แผนภาพของแรงที่กระทาต่อวัตถุ
อิสระเมื่อวัตถุอยู่ในสมดุลกล และ
คานวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งทดลองและอธิบายสมดุล
ของแรงสามแรง
๙. สังเกตและอธิบายสภาพการ
เคลื่อนที่ของวัตถุ เมื่อแรงที่กระทา
ต่อวัตถุผ่านศูนย์กลางมวลของวัตถุ
และผลของศูนย์ถ่วงที่มีต่อ
เสถียรภาพของวัตถุ
๑๐. วิเคราะห์ และคานวณงานของ
แรงคงตัว จากสมการและพื้นที่ใต้
กราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับ
ตาแหน่ง รวมทั้งอธิบายและ
คานวณกาลังเฉลี่ย
๑๑. อธิบายและคานวณพลังงานจลน์
พลังงานศักย์ พลังงานกล ทดลอง
หาความสัมพันธ์ระหว่างงานกับ
พลังงานจลน์ ความสัมพันธ์
ระหว่างงานกับพลังงานศักย์โน้ม
ถ่วง ความสัมพันธ์ระหว่างขนาด
ของแรงทีใ่ ช้ดึงสปริงกับระยะที่
สปริงยืดออกและความสัมพันธ์
ระหว่างงานกับพลังงานศักย์
ยืดหยุ่น รวมทั้งอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างงานของแรง

๙๙

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

สาระที่ ๖ ฟิสิกส์
มาตรฐาน ว ๖.๑ เข้าใจธรรมชาติทางฟิสิกส์ ปริมาณและกระบวนการวัด การเคลื่อนที่แนวตรง แรงและ
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฎความโน้มถ่วงสากล แรงเสียดทาน สมดุลกลของวัตถุ งานและกฎการ
อนุรักษ์พลังงานกล โมเมนตัมและกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม การเคลื่อนที่แนวโค้ง รวมทั้งนาความรู้
ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดชั้นปี
ม.๕

ม.๖

อย
ู่ระห เอก
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งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

ม.๔
ลัพธ์และพลังงานจลน์ และคานวณ
งานที่เกิดขึ้นจากแรงลัพธ์
๑๒. อธิบายกฎการอนุรักษ์พลังงานกล
รวมทั้งวิเคราะห์ และคานวณ
ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
เคลื่อนที่ของวัตถุในสถานการณ์
ต่าง ๆ โดยใช้กฎการอนุรักษ์
พลังงานกล
๑๓. อธิบายการทางาน ประสิทธิภาพ
และการได้เปรียบเชิงกลของ
เครื่องกลอย่างง่ายบางชนิด โดย
ใช้ความรู้เรื่องงานและสมดุลกล
รวมทั้งคานวณประสิทธิภาพและ
การได้เปรียบเชิงกล
๑๔. อธิบายและคานวณโมเมนตัมของ
วัตถุ และการดลจากสมการและ
พื้นที่ใต้กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงลัพธ์กับเวลา รวมทั้งอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดลกับ
โมเมนตัม
๑๕. ทดลอง อธิบายและคานวณ
ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการชน
ของวัตถุในหนึ่งมิติทั้งแบบยืดหยุ่น
ไม่ยืดหยุ่น และการดีดตัวแยกจาก
กันในหนึ่งมิติซึ่งเป็นไปตามกฎการ
อนุรักษ์โมเมนตัม
๑๖. อธิบาย วิเคราะห์ และคานวณ
ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ และ
ทดลองการเคลื่อนที่แบบโพรเจก
ไทล์
๑๗. ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างแรงสูศ่ ูนย์กลาง รัศมีของ
การเคลื่อนที่ อัตราเร็วเชิงเส้น
อัตราเร็วเชิงมุม และมวลของวัตถุ
ในการเคลื่อนที่แบบวงกลมใน

๑๐๐

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

สาระที่ ๖ ฟิสิกส์
มาตรฐาน ว ๖.๑ เข้าใจธรรมชาติทางฟิสิกส์ ปริมาณและกระบวนการวัด การเคลื่อนที่แนวตรง แรงและ
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฎความโน้มถ่วงสากล แรงเสียดทาน สมดุลกลของวัตถุ งานและกฎการ
อนุรักษ์พลังงานกล โมเมนตัมและกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม การเคลื่อนที่แนวโค้ง รวมทั้งนาความรู้
ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดชั้นปี
ม.๕

ม.๖

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

ม.๔
ระนาบระดับ รวมทั้งคานวณ
ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
ประยุกต์ใช้ความรู้การเคลื่อนที่
แบบวงกลมในการอธิบายการ
โคจรของดาวเทียม

๑๐๑

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

สาระที่ ๖ ฟิสิกส์
มาตรฐาน ว ๖.๒ เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกส์อย่างง่าย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและการได้ยิน ปรากฏการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสง รวมทั้งนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์
ตัวชี้วัดชั้นปี
ม.๕
เน้นวิทยาศาสตร์
๑. ทดลองและอธิบายการเคลื่อนที่แบบ
ฮาร์มอนิกอย่างง่ายของวัตถุติดปลาย
สปริงและลูกตุ้มอย่างง่าย รวมทั้งคานวณ
ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. อธิบายความถี่ธรรมชาติของวัตถุและ
การเกิดการสั่นพ้อง
๓. อธิบายปรากฏการณ์คลื่น ชนิดของคลื่น
ส่วนประกอบของคลื่น การแผ่ของหน้า
คลื่นด้วยหลักการของฮอยเกนส์ และการ
รวมกันของคลื่นตามหลักการซ้อนทับ
พร้อมทั้งคานวณอัตราเร็ว ความถี่ และ
ความยาวคลื่น
๔. สังเกตและอธิบายการสะท้อน การหักเห
การแทรกสอด และการเลี้ยวเบนของ
คลื่นผิวน้า รวมทั้งคานวณปริมาณต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
๕. อธิบายการเกิดเสียง การเคลื่อนที่ของ
เสียง ความสัมพันธ์ระหว่างคลื่นการ
กระจัดของอนุภาคกับคลื่นความดัน
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วของเสียง
ในอากาศที่ขึ้นกับอุณหภูมิในหน่วยองศา
เซลเซียส สมบัติของคลื่นเสียง ได้แก่ การ
สะท้อน การหักเห การแทรกสอด การ
เลี้ยวเบน รวมทั้งคานวณปริมาณต่าง ๆ
ทีเ่ กี่ยวข้อง
๖. อธิบายความเข้มเสียง ระดับเสียง
องค์ประกอบ ของการได้ยิน คุณภาพ
เสียง และมลพิษทางเสียง รวมทั้งคานวณ
ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๗. ทดลองและอธิบายการเกิดการสั่นพ้อง
ของอากาศในท่อปลายเปิดหนึ่งด้าน
รวมทั้งสังเกตและอธิบายการเกิดบีต
คลื่นนิ่ง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คลื่น
กระแทกของเสียง คานวณปริมาณต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง และนาความรู้เรื่องเสียงไปใช้
ในชีวิตประจาวัน

ม.๖
-

อย
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์

ม.๔
-

๑๐๒

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

สาระที่ ๖ ฟิสิกส์
มาตรฐาน ว ๖.๒ เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกส์อย่างง่าย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและการได้ยิน ปรากฏการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสง รวมทั้งนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์
ตัวชี้วัดชั้นปี
ม.๕
๘. ทดลองและอธิบายสมบัติการแทรกสอด
ของแสงผ่านสลิตคู่และเกรตติง สมบัติ
การเลีย้ วเบนและการแทรกสอดของแสง
ผ่านสลิตเดี่ยว รวมทั้งคานวณปริมาณ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๙. ทดลองและอธิบายการสะท้อนของแสง
ที่ผิววัตถุตามกฎการสะท้อน เขียนรังสี
ของแสงและคานวณตาแหน่งและขนาด
ภาพของวัตถุเมื่อแสงตกกระทบกระจก
เงาราบและกระจกเงาทรงกลม รวมทั้ง
อธิบายการนาความรู้เรื่องการสะท้อน
ของแสงจากกระจกเงาราบและกระจกเงา
ทรงกลมไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
๑๐. ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างดรรชนีหักเห มุมตกกระทบ และ
มุมหักเห รวมทั้งอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างความลึกจริงและความลึกปรากฏ
มุมวิกฤตและการสะท้อนกลับหมดของ
แสง และคานวณปริมาณต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
๑๑. ทดลองและเขียนรังสีของแสงเพื่อ
แสดงภาพที่เกิดจากเลนส์บาง หาตาแหน่ง
ขนาด ชนิดของภาพ และความสัมพันธ์
ระหว่างระยะวัตถุ ระยะภาพและความ
ยาวโฟกัส รวมทั้งคานวณปริมาณต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง และอธิบายการนาความรู้
เรื่องการหักเหของแสงผ่านเลนส์บางไป
ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
๑๒. อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติที่
เกี่ยวกับแสง เช่น รุ้ง การทรงกลด มิราจ
และการเห็นท้องฟ้าเป็นสีต่าง ๆ ในช่วง
เวลาต่างกัน
๑๓. สังเกตและอธิบายการมองเห็นแสงสี
สีของวัตถุ การผสมสารสี และการผสม
แสงสี รวมทั้งอธิบายสาเหตุของการบอดสี

ม.๖
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ม.๔

๑๐๓

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

สาระที่ ๖ ฟิสิกส์
มาตรฐาน ว ๖.๓ เข้าใจแรงไฟฟ้าและกฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและกฎของ
โอห์ม วงจรไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้าและกาลังไฟฟ้า การเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงาน
ไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก แรงแม่เหล็กที่กระทากับประจุไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า การเหนี่ยวนา
แม่เหล็กไฟฟ้าและกฎของฟาราเดย์ ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการสื่อสาร รวมทั้งนา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดชั้นปี
ม.๕

ม.๖

เน้นวิทยาศาสตร์
๑. ทดลองและอธิบายการทาวัตถุที่เป็น
กลางทางไฟฟ้าให้มีประจุไฟฟ้าโดยการ
ขัดสีกันและการเหนี่ยวนาไฟฟ้าสถิต
๒. อธิบายและคานวณแรงไฟฟ้าตามกฎ
ของคูลอมบ์
๓. อธิบายและคานวณสนามไฟฟ้าและแรง
ไฟฟ้าที่กระทากับอนุภาคทีม่ ีประจุไฟฟ้า
ที่อยู่ในสนามไฟฟ้า รวมทั้งหาสนามไฟฟ้า
ลัพธ์เนื่องจากระบบจุดประจุโดยรวมกัน
แบบเวกเตอร์
๔.อธิบายและคานวณพลังงานศักย์ไฟฟ้า
ศักย์ไฟฟ้า และความต่างศักย์ระหว่าง
สองตาแหน่งใด ๆ
๕. อธิบายส่วนประกอบของตัวเก็บประจุ
ความสัมพันธ์ระหว่างประจุไฟฟ้า ความ
ต่างศักย์ และความจุของตัวเก็บประจุ
และอธิบายพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ
และความจุสมมูล รวมทั้งคานวณปริมาณ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๖. นาความรู้เรื่องไฟฟ้าสถิตไปอธิบาย
หลักการทางานของเครื่องใช้ไฟฟ้าบาง
ชนิด และปรากฏการณ์ในชีวิตประจาวัน
๗. อธิบายการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน
อิสระและกระแสไฟฟ้าในลวดตัวนา
ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าในลวด
ตัวนากับความเร็วลอยเลื่อนของ
อิเล็กตรอนอิสระ ความหนาแน่นของ
อิเล็กตรอนในลวดตัวนาและพื้นทีห่ น้าตัด
ของลวดตัวนา และคานวณปริมาณต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
๘. ทดลองและอธิบายกฎของโอห์ม
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความ
ต้านทานกับความยาว พื้นที่หน้าตัด และ

เน้นวิทยาศาสตร์
๑. สังเกตและอธิบายเส้นสนามแม่เหล็ก
อธิบายและคานวณฟลักซ์แม่เหล็กใน
บริเวณที่กาหนด รวมทั้งสังเกต และ
อธิบายสนามแม่เหล็กที่เกิดจาก
กระแสไฟฟ้าในลวดตัวนาเส้นตรง และ
โซเลนอยด์
๒. อธิบายและคานวณแรงแม่เหล็กที่
กระทาต่ออนุภาคทีม่ ีประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่
ในสนามแม่เหล็ก แรงแม่เหล็กที่กระทา
ต่อเส้นลวดที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านและวาง
ในสนามแม่เหล็ก รัศมีความโค้งของการ
เคลื่อนที่เมื่อประจุเคลื่อนที่ตั้งฉากกับ
สนามแม่เหล็ก รวมทั้งอธิบายแรง
ระหว่างเส้นลวดตัวนาคู่ขนานที่มี
กระแสไฟฟ้าผ่าน
๓. อธิบายหลักการทางานของ
แกลแวนอมิเตอร์และมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรง รวมทั้งคานวณปริมาณต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง
๔. สังเกตและอธิบายการเกิดอีเอ็มเอฟ
เหนี่ยวนา กฎการเหนี่ยวนาของฟาราเดย์
และคานวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งนาความรูเ้ รื่องอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนา
ไปอธิบายการทางานของเครื่องใช้ไฟฟ้า
๕. อธิบายและคานวณความต่างศักย์อาร์
เอ็มเอส และกระแสไฟฟ้าอาร์เอ็มเอส
๖. อธิบายหลักการทางานและประโยชน์
ของเครื่องกาเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ ๓
เฟส การแปลงอีเอ็มเอฟของหม้อแปลง
และคานวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๗. อธิบายการเกิดและลักษณะเฉพาะของ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แสงไม่โพลาไรส์ แสง
โพลาไรส์เชิงเส้น และแผ่นโพลารอยด์
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มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

๑๐๔

สาระที่ ๖ ฟิสิกส์
มาตรฐาน ว ๖.๓ เข้าใจแรงไฟฟ้าและกฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและกฎของ
โอห์ม วงจรไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้าและกาลังไฟฟ้า การเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงาน
ไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก แรงแม่เหล็กที่กระทากับประจุไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า การเหนี่ยวนา
แม่เหล็กไฟฟ้าและกฎของฟาราเดย์ ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการสื่อสาร รวมทั้งนา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดชั้นปี
ม.๕
ม.๖
สภาพต้านทานของตัวนาโลหะที่อุณหภูมิ รวมทั้งอธิบายการนาคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
คงตัว และคานวณปริมาณต่าง ๆ ที่
ในช่วงความถี่ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้และ
เกี่ยวข้อง รวมทั้ง อธิบายและคานวณ
หลักการทางานของอุปกรณ์ทเี่ กี่ยวข้อง
ความต้านทานสมมูลเมื่อนาตัวต้านทาน ๘. สืบค้นและอธิบายการสื่อสารโดยอาศัย
มาต่อกันแบบอนุกรมและแบบขนาน
คลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้าในการส่งผ่าน
๙. ทดลอง อธิบายและคานวณอีเอ็มเอฟ
สารสนเทศ และเปรียบเทียบการสื่อสาร
ของแหล่งกาเนิดไฟฟ้ากระแสตรง รวมทั้ง ด้วยสัญญาณแอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทลั
อธิบายและคานวณพลังงานไฟฟ้า และ
กาลังไฟฟ้า
๑๐. ทดลองและคานวณอีเอ็มเอฟสมมูล
จากการต่อแบตเตอรี่แบบอนุกรมและ
แบบขนาน รวมทั้งคานวณปริมาณต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงซึ่ง
ประกอบด้วยแบตเตอรี่และตัวต้านทาน
๑๑. อธิบายการเปลี่ยนพลังงานทดแทน
เป็นพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งสืบค้นและ
อภิปรายเกีย่ วกับเทคโนโลยี ที่นามา
แก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการ
ทางด้านพลังงานไฟฟ้า โดยเน้นด้าน
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าด้าน
ค่าใช้จ่าย
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๑๐๕

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

สาระที่ ๖ ฟิสิกส์
มาตรฐาน ว ๖.๔ เข้าใจความสัมพันธ์ของความร้อนกับการเปลี่ยนอุณหภูมิและสถานะของสสาร สภาพยืดหยุ่นของ
วัสดุและมอดุลัสของยัง ความดันในของไหล แรงพยุงและหลักของอาร์คิมีดีส ความตึงผิวและแรงหนืด
ของของเหลว ของไหลอุดมคติและสมการแบร์นูลลี กฎของแก๊ส ทฤษฎีจลน์ของแก๊สอุดมคติและ
พลังงานในระบบ ทฤษฎีอะตอมของโบร์ ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค
กัมมันตภาพรังสี แรง นิวเคลียร์ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์ ฟิสิกส์อนุภาค รวมทั้งนาความรู้
ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดชั้นปี
ม.๕
-

ม.๖
เน้นวิทยาศาสตร์
๑. อธิบายและคานวณความร้อนที่ทาให้
สสารเปลี่ยนอุณหภูมิ ความร้อนทีท่ าให้
สสารเปลี่ยนสถานะ และความร้อนที่เกิด
จากการถ่ายโอนตามกฎการอนุรักษ์
พลังงาน
๒. อธิบายสภาพยืดหยุ่นและลักษณะการยืด
และหดตัวของวัสดุที่เป็นแท่งเมื่อถูก
กระทาด้วยแรงค่าต่าง ๆ รวมทั้ง ทดลอง
อธิบายและคานวณความเค้นตามยาว
ความเครียดตามยาว และมอดุลสั ของยัง
และนาความรู้เรื่องสภาพยืดหยุ่น
ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
๓. อธิบายและคานวณความดันเกจ ความดัน
สัมบูรณ์ และความดันบรรยากาศ รวมทั้ง
อธิบายหลักการทางานของแมนอมิเตอร์
บารอมิเตอร์ และเครื่องอัดไฮดรอลิก
๔. ทดลอง อธิบายและคานวณขนาดแรงพยุง
จากของไหล
๕. ทดลอง อธิบายและคานวณความตึงผิว
ของของเหลว รวมทั้งสังเกตและอธิบาย
แรงหนืดของของเหลว
๖. อธิบายสมบัติของของไหลอุดมคติ สมการ
ความต่อเนื่อง และสมการแบร์นลู ลี
รวมทั้งคานวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกีย่ วข้อง
และนาความรู้เกีย่ วกับสมการความ
ต่อเนื่องและสมการแบร์นูลลีไปอธิบาย
หลักการทางานของอุปกรณ์ต่าง ๆ
๗. อธิบายกฎของแก๊สอุดมคติและคานวณ
ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๘. อธิบายแบบจาลองของแก๊สอุดมคติ
ทฤษฎีจลน์
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-

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

๑๐๖

สาระที่ ๖ ฟิสิกส์
มาตรฐาน ว ๖.๔ เข้าใจความสัมพันธ์ของความร้อนกับการเปลี่ยนอุณหภูมิและสถานะของสสาร สภาพยืดหยุ่นของ
วัสดุและมอดุลัสของยัง ความดันในของไหล แรงพยุงและหลักของอาร์คิมีดีส ความตึงผิวและแรงหนืด
ของของเหลว ของไหลอุดมคติและสมการแบร์นูลลี กฎของแก๊ส ทฤษฎีจลน์ของแก๊สอุดมคติและ
พลังงานในระบบ ทฤษฎีอะตอมของโบร์ ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค
กัมมันตภาพรังสี แรง นิวเคลียร์ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์ ฟิสิกส์อนุภาค รวมทั้งนาความรู้
ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดชั้นปี
ม.๕

ม.๖
ของแก๊ส และอัตราเร็วอาร์เอ็มเอสของ
โมเลกุลของแก๊ส รวมทั้งคานวณปริมาณ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๙. อธิบายและคานวณงานที่ทาโดยแก๊สใน
ภาชนะปิดโดยความดันคงตัว และอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างความร้อน พลังงาน
ภายในระบบ และงาน รวมทั้งคานวณ
ปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และนาความรู้
เรื่องพลังงานภายในระบบไปอธิบาย
หลักการทางานของเครื่องใช้ในชีวิต
ประจาวัน
๑๐. อธิบายสมมติฐานของพลังค์ ทฤษฎี
อะตอมของโบร์ และการเกิดเส้น
สเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจน รวมทั้ง
คานวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑๑. อธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกและ
คานวณพลังงานโฟตอน พลังงานจลน์ของ
โฟโตอิเล็กตรอนและฟังก์ชันงานของโลหะ
๑๒. อธิบายทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค
รวมทั้ง อธิบายและคานวณความยาวคลื่น
เดอบรอยล์
๑๓. อธิบายกัมมันตภาพรังสีและความ
แตกต่างของรังสีแอลฟา บีตาและแกมมา
๑๔. อธิบายและคานวณ กัมมันตภาพของ
นิวเคลียส กัมมันตรังสี รวมทั้ง ทดลอง
อธิบาย และคานวณจานวนนิวเคลียส
กัมมันตภาพรังสีที่เหลือจากการสลาย
และครึ่งชีวิต
๑๕. อธิบายแรงนิวเคลียร์ เสถียรภาพของ
นิวเคลียส และพลังงานยึดเหนีย่ ว รวมทั้ง
คานวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑๖. อธิบายปฏิกิริยานิวเคลียร์ ฟิชชัน และ
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ม.๔

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

๑๐๗

สาระที่ ๖ ฟิสิกส์
มาตรฐาน ว ๖.๔ เข้าใจความสัมพันธ์ของความร้อนกับการเปลี่ยนอุณหภูมิและสถานะของสสาร สภาพยืดหยุ่นของ
วัสดุและมอดุลัสของยัง ความดันในของไหล แรงพยุงและหลักของอาร์คิมีดีส ความตึงผิวและแรงหนืด
ของของเหลว ของไหลอุดมคติและสมการแบร์นูลลี กฎของแก๊ส ทฤษฎีจลน์ของแก๊สอุดมคติและ
พลังงานในระบบ ทฤษฎีอะตอมของโบร์ ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค
กัมมันตภาพรังสี แรง นิวเคลียร์ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์ ฟิสิกส์อนุภาค รวมทั้งนาความรู้
ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดชั้นปี
ม.๕

ม.๖
ฟิวชัน รวมทั้งคานวณพลังงานนิวเคลียร์
๑๗. อธิบายประโยชน์ของพลังงานนิวเคลียร์
และรังสี รวมทั้ง อันตรายและการป้องกัน
รังสีในด้านต่าง ๆ
๑๘. อธิบายการค้นคว้าวิจยั ด้านฟิสิกส์
อนุภาคแบบจาลองมาตรฐาน และการใช้
ประโยชน์จากการค้นคว้าวิจยั ด้านฟิสิกส์
อนุภาคในด้านต่าง ๆ
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๑๐๘

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

สาระที่ ๗ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
มาตรฐาน ว ๗.๑ เข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก ธรณีพิบัติภัย และผลต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม การศึกษาลาดับชั้นหิน ทรัพยากรธรณี แผนที่ และการนาไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดชั้นปี
ม.๔

ม.๖
-
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เน้นวิทยาศาสตร์
๑. อธิบายการแบ่งชั้นและสมบัติของ
โครงสร้างโลก พร้อมยกตัวอย่างข้อมูลที่
สนับสนุน
๒. อธิบายหลักฐานทางธรณีวิทยาที่
สนับสนุนการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี
๓. ระบุสาเหตุและอธิบายแนวรอยต่อของ
แผ่นธรณีที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของ
แผ่นธรณี พร้อมยกตัวอย่างหลักฐานทาง
ธรณีวิทยาที่พบ
๔. วิเคราะห์หลักฐานทางธรณีวิทยาที่พบ
ในปัจจุบัน และอธิบายลาดับเหตุการณ์
ทางธรณีวิทยาในอดีต
๕. อธิบายสาเหตุกระบวนการเกิดภูเขาไฟ
ระเบิดและปัจจัยที่ทาให้ความรุนแรง
ของการปะทุและรูปร่างของภูเขาไฟ
แตกต่างกัน รวมทั้งสืบค้นข้อมูลพืน้ ที่
เสี่ยงภัย ออกแบบและนาเสนอ
แนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตน
ให้ปลอดภัย
๖. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิด ขนาด
และความรุนแรง และผลจากแผ่นดินไหว
รวมทั้งสืบค้นข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย
ออกแบบและนาเสนอแนวทางการเฝ้า
ระวังและการปฏิบตั ิตนให้ปลอดภัย
๗. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิด และผล
จากสึนามิ รวมทั้งสืบค้นข้อมูลพืน้ ที่
เสี่ยงภัย ออกแบบและนาเสนอ
แนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตน
ให้ปลอดภัย
๘. ตรวจสอบ และระบุชนิดแร่ รวมทั้ง
วิเคราะห์สมบัติและนาเสนอการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรแร่ที่เหมาะสม
๙. ตรวจสอบ จาแนกประเภท และระบุ
ชื่อหิน รวมทั้งวิเคราะห์สมบัติและ
นาเสนอการใช้ประโยชน์ของทรัพยากร
หินที่เหมาะสม

ม.๕
-

๑๐๙

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

สาระที่ ๗ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
มาตรฐาน ว ๗.๑ เข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก ธรณีพิบัติภัย และผลต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม การศึกษาลาดับชั้นหิน ทรัพยากรธรณี แผนที่ และการนาไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดชั้นปี
ม.๕

ม.๖

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
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ําเน ฉบ
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ม.๔
๑๐. อธิบายกระบวนการเกิด และการ
สารวจแหล่งปิโตรเลียมและถ่านหิน โดย
ใช้ข้อมูลทางธรณีวิทยา
๑๑. อธิบายสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก
ปิโตรเลียมและถ่านหิน พร้อมนาเสนอ
การใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม
๑๒. อ่านและแปลความหมายจากแผนที่
ภูมิประเทศและแผนที่ธรณีวิทยาของ
พื้นที่ที่กาหนด พร้อมทั้งอธิบายและ
ยกตัวอย่างการนาไปใช้ประโยชน์

๑๑๐

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

สาระที่ ๗ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
มาตรฐาน ว ๗.๒ เข้าใจสมดุลพลังงานของโลก การหมุนเวียนของอากาศบนโลก การหมุนเวียนของน้าในมหาสมุทร
การเกิดเมฆ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก และผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการ
พยากรณ์อากาศ
ตัวชี้วัดชั้นปี
ม.๕
เน้นวิทยาศาสตร์
๑. อธิบายปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อการรับและ
คายพลังงานจากดวงอาทิตย์แตกต่างกัน
และผลที่มตี ่ออุณหภูมิอากาศในแต่ละ
บริเวณของโลก
๒. อธิบายกระบวนการที่ทาให้เกิดสมดุล
พลังงานของโลก
๓. อธิบายผลของแรงเนื่องจากความแตกต่าง
ของความกดอากาศ แรงคอริออลิส แรงสู่
ศูนย์กลาง และแรงเสียดทานที่มตี อ่ การ
หมุนเวียนของอากาศ
๔. อธิบายการหมุนเวียนของอากาศตามเขต
ละติจดู และผลที่มีต่อภูมิอากาศ
๕. อธิบายปัจจัยที่ทาให้เกิดการแบ่งชั้นน้าใน
มหาสมุทร
๖. อธิบายปัจจัยที่ทาให้เกิดการหมุนเวียนของ
น้าในมหาสมุทรและรูปแบบการหมุนเวียน
ของน้าในมหาสมุทร
๗. อธิบายผลของการหมุนเวียนของน้าใน
มหาสมุทรที่มีต่อลักษณะลมฟ้าอากาศ
สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม
๘. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเสถียรภาพ
อากาศและการเกิดเมฆ
๙. อธิบายการเกิดแนวปะทะอากาศแบบต่าง ๆ
และลักษณะลมฟ้าอากาศทีเ่ กี่ยวข้อง
๑๐. อธิบายปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก พร้อม
ยกตัวอย่างข้อมูลสนับสนุน
๑๑. วิเคราะห์ และอภิปรายเหตุการณ์ที่เป็น
ผลจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก และ
นาเสนอแนวปฏิบตั ิของมนุษย์ที่มสี ่วนช่วย
ในการชะลอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
๑๒. แปลความหมายสัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศ
บนแผนที่อากาศ
๑๓. วิเคราะห์ และคาดการณ์ลักษณะลมฟ้า
อากาศเบื้องต้นจากแผนที่อากาศและข้อมูล
สารสนเทศอื่นๆ เพื่อวางแผนในการ
ประกอบอาชีพและการดาเนินชีวติ ให้
สอดคล้องกับสภาพลมฟ้าอากาศ

ม.๖
-
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ม.๔
-

๑๑๑

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

สาระที่ ๗ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
มาตรฐาน ว ๗.๓ เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ์
และระบบสุริยะ ความสัมพันธ์ของดาราศาสตร์กับมนุษย์จากการศึกษาตาแหน่งดาวบนทรงกลมฟ้า
และปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศในการดารงชีวิต
ตัวชี้วัดชั้นปี
ม.๕

ม.๖
เน้นวิทยาศาสตร์
๑. อธิบายการกาเนิดและการเปลีย่ นแปลง
พลังงาน สสาร ขนาดอุณหภูมิของ
เอกภพหลังเกิดบิกแบงในช่วงเวลาต่าง ๆ
ตามวิวัฒนาการของเอกภพ
๒. อธิบายหลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎี
บิกแบง จากความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเร็วกับระยะทางของกาแล็กซี
รวมทั้งข้อมูลการค้นพบไมโครเวฟพื้น
หลังจากอวกาศ
๓. อธิบายโครงสร้างและองค์ประกอบของ
กาแล็กซีทางช้างเผือก และระบุ
ตาแหน่งของระบบสุริยะพร้อมอธิบาย
เชื่อมโยงกับการสังเกตเห็นทางช้างเผือก
ของคนบนโลก
๔. อธิบายกระบวนการเกิดดาวฤกษ์ โดย
แสดงการเปลี่ยนแปลงความดัน
อุณหภูมิ ขนาด จากดาวฤกษ์ก่อนเกิด
จนเป็นดาวฤกษ์
๕. อธิบายกระบวนการสร้างพลังงานของ
ดาวฤกษ์และผลที่เกิดขึ้น โดยวิเคราะห์
ปฏิกิริยาลูกโซ่โปรตอน-โปรตอน
และวัฏจักรคาร์บอน ไนโตรเจน
ออกซิเจน
๖. ระบุปจั จัยที่ส่งผลต่อความส่องสว่างของ
ดาวฤกษ์ และอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างความส่องสว่างกับโชติมาตรของ
ดาวฤกษ์
๗. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสี อุณหภูมิ
ผิว และสเปกตรัมของดาวฤกษ์
๘. อธิบายวิธีการหาระยะทางของดาวฤกษ์
ด้วยหลักการแพรัลแลกซ์ พร้อม
คานวณหาระยะทางของดาวฤกษ์
๙. อธิบายลาดับวิวัฒนาการทีส่ ัมพันธ์กับ
มวลตั้งต้น และวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการของ
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ม.๔

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

๑๑๒

สาระที่ ๗ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
มาตรฐาน ว ๗.๓ เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ์
และระบบสุริยะ ความสัมพันธ์ของดาราศาสตร์กับมนุษย์จากการศึกษาตาแหน่งดาวบนทรงกลมฟ้า
และปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศในการดารงชีวิต
ตัวชี้วัดชั้นปี
ม.๕

ม.๖
ดาวฤกษ์ในลาดับวิวัฒนาการ จาก
แผนภาพเฮิร์ซปรุง-รัสเซลล์
๑๐. อธิบายกระบวนการเกิดระบบสุริยะ
การแบ่งเขตบริวารของดวงอาทิตย์ และ
ลักษณะของดาวเคราะห์ที่เอื้อต่อการ
ดารงชีวิต
๑๑. อธิบายการโคจรของดาวเคราะห์รอบ
ดวงอาทิตย์ด้วยกฏเคพเลอร์ และกฎ
ความโน้มถ่วงของนิวตัน พร้อมคานวณ
คาบการโคจรของดาวเคราะห์
๑๒. อธิบายโครงสร้างของดวงอาทิตย์ การ
เกิดลมสุริยะ พายุสุริยะ และวิเคราะห์
นาเสนอปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับผลของลมสุรยิ ะ และพายุ
สุริยะที่มีต่อโลกรวมทั้งประเทศไทย
๑๓. สร้างแบบจาลองทรงกลมฟ้า สังเกต
และเชื่อมโยงจุดและเส้นสาคัญของ
แบบจาลองทรงกลมฟ้ากับท้องฟ้าจริง
และอธิบายการระบุพิกดั ของดาวใน
ระบบขอบฟ้า และระบบศูนย์สตู ร
๑๔. สังเกตท้องฟ้า และอธิบายเส้นทาง
การขึ้น การตกของดวงอาทิตย์และดาว
ฤกษ์
๑๕. อธิบายเวลาสุริยคติปรากฏ โดย
รวบรวมข้อมูล และเปรียบเทียบเวลา
ขณะที่ดวงอาทิตย์ผ่านเมริเดียนของผู้
สังเกตในแต่ละวัน
๑๖. อธิบายเวลาสุริยคติปานกลาง และ
การเปรียบเทียบเวลาของแต่ละเขตเวลา
บนโลก
๑๗. อธิบายมุมห่างที่สมั พันธ์กับตาแหน่ง
ในวงโคจร และอธิบายเชื่อมโยงกับ
ตาแหน่งปรากฏของดาวเคราะห์ที่
สังเกตได้จากโลก
๑๘. สืบค้นข้อมูล อธิบายการสารวจ
อวกาศโดยใช้กล้องโทรทรรศน์ในช่วง
ความยาวคลื่นต่าง ๆ ดาวเทียม ยาน
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ม.๔

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

๑๑๓

สาระที่ ๗ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
มาตรฐาน ว ๗.๓ เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ์
และระบบสุริยะ ความสัมพันธ์ของดาราศาสตร์กับมนุษย์จากการศึกษาตาแหน่งดาวบนทรงกลมฟ้า
และปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศในการดารงชีวิต
ตัวชี้วัดชั้นปี
ม.๕

ม.๖
อวกาศ สถานีอวกาศ และนาเสนอ
แนวคิดการนาความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีอวกาศมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันหรือในอนาคต
๑๙. สืบค้นข้อมูล ออกแบบและนาเสนอ
กิจกรรมการสังเกตดาวบนท้องฟ้าด้วย
ตาเปล่าและ/หรือกล้องโทรทรรศน์
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ม.๔

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

๑๑๔

สาระที่ ๘ เทคโนโลยี
มาตรฐาน ว ๘.๑ เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้
ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่นๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน
อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสมโดยคานึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดชั้นปี
ป. ๒
-

ป. ๓
-

ป. ๔
-

ป. ๕
-

ป. ๖
-
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ป. ๑
-

สาระที่ ๘ เทคโนโลยี
มาตรฐาน ว ๘.๑ เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้
ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่นๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน
อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสมโดยคานึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดชั้นปี
ม.๑
๑. อธิบายแนวคิด
หลักของ
เทคโนโลยีใน
ชีวิตประจาวัน
และวิเคราะห์
สาเหตุหรือปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี
๒. ระบุปญ
ั หาหรือ
ความต้องการใน
ชีวิตประจาวัน
รวบรวม
วิเคราะห์ข้อมูล
และแนวคิดที่
เกี่ยวข้องกับ
ปัญหา
๓. ออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหา โดย
วิเคราะห์
เปรียบเทียบ และ
ตัดสินใจเลือก

ม.๒
ม.๓
ม.๔
ม.๕
๑. คาดการณ์
๑. วิเคราะห์สาเหตุ ๑. วิเคราะห์แนวคิด ๑. ประยุกต์ใช้
แนวโน้ม
หรือปัจจัยทีส่ ่งผล
หลักของ
ความรู้และ
เทคโนโลยีที่จะ
ต่อการ
เทคโนโลยี
ทักษะจาก
เกิดขึ้นโดย
เปลี่ยนแปลงของ
ความสัมพันธ์กับ
ศาสตร์ต่างๆ
พิจารณาจาก
เทคโนโลยี และ
ศาสตร์อื่น
รวมทั้งทรัพยากร
สาเหตุ หรือ
ความสัมพันธ์ของ
โดยเฉพาะ
ในการทา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อ เทคโนโลยีกับ
วิทยาศาสตร์
โครงงานเพื่อ
การเปลีย่ นแปลง ศาสตร์อื่น
หรือคณิตศาสตร์
แก้ปัญหาหรือ
ของเทคโนโลยี
โดยเฉพาะ
รวมทั้ง
พัฒนางาน
และวิเคราะห์
วิทยาศาสตร์ หรือ ประเมินผล
เปรียบเทียบ
คณิตศาสตร์ เพื่อ
กระทบที่จะ
ตัดสินใจเลือกใช้ เป็นแนวทางการ
เกิดขึ้นต่อมนุษย์
เทคโนโลยี โดย
แก้ปัญหาหรือ
สังคม เศรษฐกิจ
คานึงถึง
พัฒนางาน
และสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบที่
๒. ระบุปญ
ั หาหรือ
เพื่อเป็นแนวทาง
เกิดขึ้นต่อชีวิต
ความต้องการของ ในการพัฒนา
สังคม และ
ชุมชนหรือท้องถิ่น เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม
เพือ่ พัฒนางาน
๒. ระบุปญ
ั หาหรือ
๒. ระบุปญ
ั หาหรือ อาชีพ สรุปกรอบ
ความต้องการที่มี
ความต้องการใน ของปัญหา
ผลกระทบต่อ
ชุมชนหรือ
รวบรวม วิเคราะห์ สังคม รวบรวม
ท้องถิ่น สรุป
ข้อมูลและแนวคิด วิเคราะห์ข้อมูล

ม.๖
-

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

๑๑๕

สาระที่ ๘ เทคโนโลยี
มาตรฐาน ว ๘.๑ เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้
ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่นๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน
อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสมโดยคานึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดชั้นปี
ม.๕

ม.๖

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

ม.๑
ม.๒
ม.๓
ม.๔
ข้อมูลที่จาเป็น
กรอบของปัญหา ที่เกี่ยวข้องกับ
และแนวคิดที่
นาเสนอแนวทาง
รวบรวม
ปัญหา โดย
เกี่ยวข้องกับ
การแก้ปัญหาให้
วิเคราะห์ข้อมูล
คานึงถึงความ
ปัญหาที่มีความ
ผู้อื่นเข้าใจ
และแนวคิดที่
ถูกต้องด้าน
ซับซ้อนเพื่อ
วางแผนและ
เกี่ยวข้องกับ
ทรัพย์สินทาง
สังเคราะห์วิธีการ
ดาเนินการ
ปัญหา
ปัญญา
เทคนิคในการ
แก้ปัญหา
๓. ออกแบบวิธีการ ๓. ออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหา โดย
๔. ทดสอบ
แก้ปัญหา โดย
แก้ปัญหา โดย
คานึงถึงความ
ประเมินผล และ
วิเคราะห์
วิเคราะห์
ถูกต้องด้าน
ระบุข้อบกพร่องที่
เปรียบเทียบ
เปรียบเทียบ และ
ทรัพย์สินทาง
เกิดขึ้น พร้อมทั้ง
และตัดสินใจ
ตัดสินใจเลือก
ปัญญา
หาแนวทางการ
เลือกข้อมูลที่
ข้อมูลที่จาเป็น
๓. ออกแบบวิธีการ
ปรับปรุงแก้ไข
จาเป็น ภายใต้
ภายใต้เงื่อนไข
แก้ปัญหา โดย
และนาเสนอผล
เงื่อนไขและ
และทรัพยากรทีม่ ี
วิเคราะห์
การแก้ปัญหา
ทรัพยากรที่มอี ยู่ อยู่ นาเสนอ
เปรียบเทียบ และ
๕. ใช้ความรู้และ
นาเสนอแนวทาง แนวทางการ
ตัดสินใจเลือก
ทักษะเกี่ยวกับ
การแก้ปัญหาให้ แก้ปัญหาให้ผู้อื่น
ข้อมูลที่จาเป็น
วัสดุ อุปกรณ์
ผู้อื่นเข้าใจ
เข้าใจด้วยเทคนิค
ภายใต้เงื่อนไข
เครื่องมือ กลไก
วางแผน
หรือวิธีการที่
และทรัพยากรที่มี
ไฟฟ้า หรือ
ขั้นตอนการ
หลากหลาย
อยู่ นาเสนอ
อิเล็กทรอนิกส์
ทางานและ
วางแผนขั้นตอน
แนวทางการ
เพื่อแก้ปัญหาได้
ดาเนินการ
การทางานและ
แก้ปัญหาให้ผู้อื่น
อย่างถูกต้อง
แก้ปัญหาอย่าง
ดาเนินการ
เข้าใจด้วยเทคนิค
เหมาะสมและ
เป็นขั้นตอน
แก้ปัญหาอย่าง
หรือวิธีการที่
ปลอดภัย
๔. ทดสอบ
เป็นขั้นตอน
หลากหลาย โดย
ประเมินผล และ ๔. ทดสอบ
ใช้ซอฟต์แวร์ช่วย
อธิบายปัญหา
ประเมินผล
ในการออกแบบ
หรือข้อบกพร่อง วิเคราะห์และให้
วางแผนขั้นตอน
ที่เกิดขึ้น ภายใต้ เหตุผลของปัญหา
การทางาน และ
กรอบเงื่อนไข
หรือข้อบกพร่องที่ ดาเนินการ
พร้อมทั้งหาแนว เกิดขึ้นภายใต้
แก้ปัญหา
ทางการปรับปรุง กรอบเงื่อนไข
๔. ทดสอบ
แก้ไข และ
พร้อมทั้งหา
ประเมินผล
นาเสนอผลการ
แนวทางการ
วิเคราะห์และให้
แก้ปัญหา
ปรับปรุงแก้ไข
เหตุผลของปัญหา
หรือข้อบกพร่องที่

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

๑๑๖

สาระที่ ๘ เทคโนโลยี
มาตรฐาน ว ๘.๑ เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้
ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่นๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน
อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสมโดยคานึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดชั้นปี
ม.๒
๕. ใช้ความรู้และ
ทักษะเกี่ยวกับ
วัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือ กลไก
ไฟฟ้า และ
อิเล็กทรอนิกส์
เพื่อแก้ปัญหา
หรือพัฒนางาน
ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และ
ปลอดภัย

ม.๓
ม.๔
และนาเสนอผล
เกิดขึ้นภายใต้
การแก้ปัญหา
กรอบเงื่อนไข
๕. ใช้ความรู้และ
หาแนวทางการ
ทักษะเกี่ยวกับ
ปรับปรุงแก้ไข
วัสดุ อุปกรณ์
และนาเสนอผล
เครื่องมือ กลไก
การแก้ปัญหา
ไฟฟ้าและ
พร้อมทั้งเสนอ
อิเล็กทรอนิกส์ให้
แนวทางการ
ถูกต้องกับลักษณะ พัฒนาต่อยอด
ของงาน และ
๕. ใช้ความรู้และ
ปลอดภัย เพื่อ
ทักษะเกี่ยวกับ
แก้ปัญหาหรือ
วัสดุ อุปกรณ์
พัฒนางาน
เครื่องมือ กลไก
ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์
และ
เทคโนโลยีที่
ซับซ้อนในการ
แก้ปัญหาหรือ
พัฒนางาน ได้
อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และ
ปลอดภัย

ม.๕

ม.๖

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

ม.๑

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

๑๑๗

สาระที่ ๘ เทคโนโลยี
มาตรฐาน ว ๘.๒ เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคานวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทางาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รู้เท่าทันและมีจริยธรรม
ตัวชี้วัดชั้นปี
ป. ๒
๑. แสดงลาดับ
ขั้นตอนการ
ทางานหรือการ
แก้ปัญหาอย่าง
ง่ายโดยใช้ภาพ
สัญลักษณ์ หรือ
ข้อความ
๒. เขียนโปรแกรม
อย่างง่าย โดยใช้
ซอฟต์แวร์หรือ
สื่อ และตรวจหา
ข้อผิดพลาดของ
โปรแกรม
๓. ใช้เทคโนโลยีใน
การสร้าง จัด
หมวดหมู่ ค้นหา
จัดเก็บ เรียกใช้
ข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์
๔. ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย ปฏิบตั ิ
ตามข้อตกลงใน
การใช้
คอมพิวเตอร์
ร่วมกัน ดูแล
รักษา
อุปกรณ์เบื้องต้น
ใช้งานอย่าง
เหมาะสม

ป. ๓
๑. แสดงอัลกอริทึม
ในการทางาน
หรือการ
แก้ปัญหาอย่าง
ง่ายโดยใช้ภาพ
สัญลักษณ์ หรือ
ข้อความ
๒. เขียนโปรแกรม
อย่างง่าย โดยใช้
ซอฟต์แวร์หรือ
สื่อ และตรวจหา
ข้อผิดพลาดของ
โปรแกรม
๓. ใช้อินเทอร์เน็ต
ค้นหาความรู้
๔. รวบรวม
ประมวลผล และ
นาเสนอข้อมูล
โดยใช้ซอฟต์แวร์
ตามวัตถุประสงค์
๕. ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย
ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงในการ
ใช้อินเทอร์เน็ต

ป. ๔
๑. ใช้เหตุผลเชิง
ตรรกะในการ
แก้ปัญหา การ
อธิบายการ
ทางาน การ
คาดการณ์
ผลลัพธ์ จาก
ปัญหาอย่างง่าย
๒. ออกแบบ และ
เขียนโปรแกรม
อย่างง่าย โดยใช้
ซอฟต์แวร์หรือ
สื่อ และตรวจหา
ข้อผิดพลาดและ
แก้ไข
๓. ใช้อินเทอร์เน็ต
ค้นหาความรู้
และประเมิน
ความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูล
๔. รวบรวม ประเมิน
นาเสนอข้อมูล
และสารสนเทศ
โดยใช้ซอฟต์แวร์
ที่หลากหลาย
เพื่อแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจาวัน
๕. ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย เข้าใจ
สิทธิและหน้าที่
ของตน เคารพใน
สิทธิของผู้อื่น
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
เมื่อพบข้อมูล
หรือบุคคลที่
ไม่เหมาะสม

ป. ๕
๑. ใช้เหตุผลเชิง
ตรรกะในการ
แก้ปัญหา
การอธิบาย
การงาน
การคาดการณ์
ผลลัพธ์จาก
ปัญหาอย่างง่าย
๒. ออกแบบและ
เขียน
โปรแกรมที่มีการ
ใช้เหตุผลเชิง
ตรรกะอย่างง่าย
ตรวจหา
ข้อผิดพลาดและ
แก้ไข
๓. ใช้อินเทอร์เน็ต
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสื่อสาร
และทางาน
ร่วมกัน
ประเมินความ
น่าเชื่อถือของ
ข้อมูล
๔. รวบรวม
ประเมิน
นาเสนอข้อมูล
และสารสนเทศ
ตามวัตถุประสงค์
โดยใช้ซอฟต์แวร์
หรือบริการบน
อินเทอร์เน็ตที่
หลากหลาย เพื่อ
แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจาวัน
๕. ใช้เทคโนโลยี

ป. ๖
๑. ใช้เหตุผลเชิง
ตรรกะในการ
อธิบายและ
ออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหาที่พบใน
ชีวิตประจาวัน
๒. ออกแบบและ
เขียนโปรแกรม
อย่างง่ายเพื่อ
แก้ปัญหาในชีวิต
ประจาวัน
ตรวจหา
ข้อผิดพลาดของ
โปรแกรมและ
แก้ไข
๓. ใช้อินเทอร์เน็ต
ในการค้นหา
ข้อมูลอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๔. ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ทางานร่วมกัน
อย่างปลอดภัย
เข้าใจสิทธิและ
หน้าที่ของตน
เคารพในสิทธิ
ของผู้อื่น แจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบ
ข้อมูลหรือ
บุคคลที่ไม่
เหมาะสม

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

ป. ๑
๑. แก้ปัญหาอย่าง
ง่าย โดยใช้การ
ลองผิด ลองถูก
การเปรียบเทียบ
๒. แสดงลาดับ
ขั้นตอนการ
ทางานหรือการ
แก้ปัญหาอย่าง
ง่าย โดยใช้ภาพ
สัญลักษณ์ หรือ
ข้อความ
๓. เขียนโปรแกรม
อย่างง่าย โดยใช้
ซอฟต์แวร์ หรือ
สื่อ
๔. ใช้เทคโนโลยีใน
การสร้าง จัดเก็บ
เรียกใช้ข้อมูล
ตามวัตถุประสงค์
๕. ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย ปฏิบตั ิ
ตามข้อตกลงใน
การใช้
คอมพิวเตอร์
ร่วมกันดูแลรักษา
อุปกรณ์เบื้องต้น
ใช้งานอย่าง
เหมาะสม

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

๑๑๘

สาระที่ ๘ เทคโนโลยี
มาตรฐาน ว ๘.๒ เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคานวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทางาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รู้เท่าทันและมีจริยธรรม
ตัวชี้วัดชั้นปี
ป. ๒

ป. ๓

ป. ๔

ป. ๕
สารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย มี
มารยาท
เข้าใจสิทธิและ
หน้าที่ของตน
เคารพในสิทธิ
ของผู้อื่น แจ้ง
ผู้เกี่ยวข้อง เมื่อ
พบข้อมูลหรือ
บุคคล
ที่ไม่เหมาะสม

ป. ๖

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

ป. ๑

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

๑๑๙

สาระที่ ๘ เทคโนโลยี
มาตรฐาน ว ๘.๒ เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคานวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทางาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รู้เท่าทันและมีจริยธรรม
ตัวชี้วัดชั้นปี
ม. ๒
๑. ออกแบบ
อัลกอริทึมที่ใช้
แนวคิดเชิง
คานวณในการ
แก้ปัญหา หรือ
การทางานที่พบ
ในชีวิตจริง
๒. ออกแบบและ
เขียนโปรแกรมที่
ใช้ตรรกะและ
ฟังก์ชันในการ
แก้ปัญหา
๓. อภิปราย
องค์ประกอบและ
หลักการทางาน
ของระบบ
คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
การสื่อสาร เพื่อ
ประยุกต์ใช้งาน
หรือแก้ปัญหา
เบื้องต้น
๔. ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย มีความ
รับผิดชอบ สร้าง
และแสดงสิทธิใน
การเผยแพร่
ผลงาน

ม. ๓
ม. ๔
๑. พัฒนาแอพ
๑. ประยุกต์ใช้
พลิเคชันที่มีการ
แนวคิดเชิง
บูรณาการกับวิชา คานวณในการ
อื่นอย่าง
พัฒนาโครงงานที่
สร้างสรรค์
มีการบูรณาการ
๒. รวบรวมข้อมูล
กับวิชาอืน่ อย่าง
ประมวลผล
สร้างสรรค์ และ
ประเมินผล
เชื่อมโยงกับชีวิต
นาเสนอข้อมูล
จริง
และสารสนเทศ
ตามวัตถุประสงค์
โดยใช้ซอฟต์แวร์
หรือบริการบน
อินเทอร์เน็ตที่
หลากหลาย
๓. ประเมินความ
น่าเชื่อถือของ
ข้อมูล วิเคราะห์
สื่อและ
ผลกระทบจาก
การให้ข่าวสารที่
ผิด เพื่อการใช้
งานอย่างรู้เท่า
ทัน
๔. ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่าง
ปลอดภัยและมี
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย
เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ ใช้
ลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
โดยชอบธรรม

ม. ๕
๑. รวบรวม
วิเคราะห์ข้อมูล และ
ใช้ความรู้ด้าน
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ สื่อ
ดิจิทัล เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
แก้ปัญหาหรือเพิ่ม
มูลค่าให้กับบริการ
หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้
ในชีวิตจริงอย่าง
สร้างสรรค์

ม. ๖
๑. ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
นาเสนอและ
แบ่งปันข้อมูลอย่าง
ปลอดภัย มี
จริยธรรม และ
วิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี
สารสนเทศที่มผี ล
ต่อการดาเนินชีวิต
อาชีพ สังคม และ
วัฒนธรรม

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

ม. ๑
๑. ออกแบบ
อัลกอริทึมที่ใช้
แนวคิดเชิง
นามธรรมเพื่อ
แก้ปัญหาหรือ
อธิบายการ
ทางานที่พบใน
ชีวิตจริง
๒. ออกแบบและ
เขียนโปรแกรม
อย่างง่าย เพื่อ
แก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์หรือ
วิทยาศาสตร์
๓. รวบรวมข้อมูล
ปฐมภูมิ
ประมวลผล
ประเมินผล
นาเสนอข้อมูล
และสารสนเทศ
ตามวัตถุประสงค์
โดยใช้ซอฟต์แวร์
หรือบริการบน
อินเทอร์เน็ตที่
หลากหลาย
๔. ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย ใช้สื่อ
และแหล่งข้อมูล
ตามข้อกาหนด
และข้อตกลง

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

๑๒๐

สาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ทาไมต้องเรียนภูมิศาสตร์

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

สาระภูมิศาสตร์ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลก ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การสร้ า งสรรค์ วิ ถี ก ารด าเนิ น ชี วิ ต เพื่ อ ให้ รู้ เ ท่ า ทั น ปรั บ ตั ว ตามการเปลี่ ย นแปลง
ของสิ่ ง แวดล้ อ ม ตลอดจนสามารถใช้ ทั ก ษะ กระบวนการ ความสามารถทางภู มิ ศ าสตร์ และเครื่ อ งมื อ
ทางภูมิศาสตร์จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมตามสาเหตุและปัจจัย อันจะนาไปสู่การปรับใช้ในการดาเนินชีวิต
ดังนั้น เพื่อให้การเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์บรรลุผลตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ จึงได้กาหนดทิศทางสาหรับครูผู้สอน
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ส่ ง ผลให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ ความสามารถ และทั ก ษะ
กระบวนการทางภู มิ ศ าสตร์ ที่ ส ะท้ อ นสมรรถนะส าคั ญ และ คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ข องผู้ เ รี ย น
ให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่มุ่งพัฒนาให้เป็น
คนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ จึงได้กาหนดแนวทางการจัดการ
เรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย (๑) ความรู้ความเข้าใจทางภูมิศาสตร์ (๒) ความสามารถทางภูมิศาสตร์ (๓) กระบวนการ
ทางภูมิศาสตร์ (๔) ทักษะทางภูมิศาสตร์

เรียนรู้อะไรในภูมิศาสตร์

ลั ก ษณะทางกายภาพของโลก การเปลี่ ย นแปลงทางกายภาพ ปั ญ หาทางกายภาพและภั ย พิ บั ติ
ความสั ม พั น ธ์ ข องสรรพสิ่ ง ซึ่ ง มี ผ ลต่ อ กั น แผนที ่แ ละเครื ่ อ งมือ ทางภูม ิศ าสตร์ การใช้ ภู มิ ส ารสนเทศ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับการสร้างสรรค์วิถีการดาเนินชีวิต กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคม ความร่วมมือด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในประเทศและระหว่างประเทศ และการจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

๑๒๑

คุณภาพผู้เรียน

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
มีความรู้เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวและชุมชน และสามารถปรับตัว
เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มีความรู้เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ ภัยพิบัติ ลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัด
ภาค และประเทศไทย สามารถเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพกับภัยพิบัติต่าง ๆ ใน
ประเทศไทย และหาแนวทางในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
มีความรู้ เกี่ย วกับ ลั กษณะทางกายภาพ ภัยพิบัติ ลั กษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสั งคม ใน
ภูมิภาคต่างๆ ของโลก ความร่วมมือด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ เพื่อเตรียมพร้อมกับการ
รับมือภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
มีความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ปัญหาทางกายภาพและภัยพิบัติ ซึ่งได้รับอิทธิพล
จากปั จ จัย ทางภูมิศาสตร์ ปฏิสัมพันธ์ร ะหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับการสร้างสรรค์วิถีการดาเนินชีวิต
ความร่วมมือด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อเตรียมพร้อมกับการรับมือต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลก และการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

๑๒๒

สาระที่ ๕ ภูมิศาสตร์
มาตรฐาน ส ๕.๑ เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน ใช้แผนที่และ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์
ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดชั้นปี
ป. ๕
๑. สืบค้นและ
อธิบายข้อมูล
ลักษณะ
ทางกายภาพ
ของภูมิภาคของ
ตนด้วยแผนที่
และรูปถ่าย
๒. อธิบายลักษณะ
ทางกายภาพที่
ส่งผลต่อแหล่ง
ทรัพยากรและ
สถานที่สาคัญ
ในภูมิภาคของ
ตน

ป. ๖
๑. สืบค้นและ
อธิบายข้อมูล
ลักษณะ
ทางกายภาพ
ของประเทศไทย
ด้วยแผนที่ รูป
ถ่ายทางอากาศ
และภาพจาก
ดาวเทียม
๒. อธิบาย
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
ลักษณะทาง
กายภาพกับ
ภัยพิบัติ
ในประเทศไทย
เพื่อ
เตรียมพร้อม
รับมือภัยพิบตั ิ

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

ป. ๑
ป. ๒
ป. ๓
ป. ๔
๑. จาแนกสิ่งต่างๆ ๑. ระบุสิ่งแวดล้อม ๑. สารวจข้อมูล ๑. สืบค้นและ
รอบตัวที่เกิดขึ้น
ทางธรรมชาติ
ทางภูมิศาสตร์
อธิบายข้อมูล
เองตามธรรมชาติ
และที่มนุษย์
ในโรงเรียนและ ลักษณะทาง
และที่มนุษย์สร้าง
สร้างขึ้น ซึ่ง
ชุมชนโดยใช้
กายภาพของ
ขึ้น
ปรากฏระหว่าง
แผนผัง แผนที่
จังหวัดตนเอง
โรงเรียนกับบ้าน
และรูปถ่าย เพื่อ ด้วยแผนที่และ
๒. ระบุ
แสดง
รูปถ่าย
ความสัมพันธ์ของ ๒. ระบุตาแหน่ง
และลักษณะทาง
ความสัมพันธ์ ๒. ระบุแหล่ง
ตาแหน่ง ระยะ
กายภาพของสิ่ง
ของตาแหน่ง
ทรัพยากรและ
ทิศของสิ่งต่างๆ
ต่างๆ ที่ปรากฏ
ระยะ ทิศทาง
สถานที่สาคัญใน
๓. ใช้แผนผังง่าย ๆ
ในแผนผัง แผน
วาดแผนผังเพือ่
จังหวัดของตน
ในการแสดง
ที่ รูปถ่าย และ
แสดงตาแหน่ง
ด้วยแผนที่และ
ตาแหน่งของสิ่ง
ลูกโลก สังเกต
ที่ตั้งของสถานที่ รูปถ่าย อธิบาย
ต่างๆในห้องเรียน
และแสดง
สาคัญในบริเวณ ลักษณะทาง
สังเกตและบอก
ความสัมพันธ์
โรงเรียนและ
กายภาพที่ส่งผล
การเปลีย่ นแปลง
ระหว่างโลก ดวง
ชุมชน
ต่อแหล่ง
ของสภาพอากาศ
อาทิตย์และดวง
ทรัพยากรและ
ในรอบวัน
จันทร์ ที่ทาให้
สถานที่สาคัญ
เกิด
ในจังหวัด
ปรากฏการณ์

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

๑๒๓

สาระที่ ๕ ภูมิศาสตร์
มาตรฐาน ส ๕.๑ เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน ใช้แผนที่และ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์
ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดชั้นปี
ตัวชี้วัดช่วงชั้น
ม. ๒
๑. วิเคราะห์ลักษณะทาง
กายภาพของทวีปยุโรป
และทวีปแอฟริกา โดยใช้
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
สืบค้นข้อมูล
๒. อธิบายมาตราส่วน
ทิศ และสัญลักษณ์
๓. วิเคราะห์สาเหตุการเกิด
ภัยพิบัติ ของทวีปยุโรป
และทวีปแอฟริกา

ม. ๓
ม. ๔ – ๖
๑. วิเคราะห์ลักษณะทาง
๑. วิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงทาง
กายภาพของ ทวีป
กายภาพของพืน้ ที่ในประเทศไทยและ
อเมริกาเหนือ และทวีป
ภูมิภาคต่างๆ ของโลก ซึ่งได้รับ
อเมริกาใต้ โดยเลือกใช้
อิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์
แผนที่เฉพาะเรื่องและ
๒. วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพซึ่งทา
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
ให้เกิดปัญหาหรือภัยพิบัติทาง
สืบค้นข้อมูล
ธรรมชาติในประเทศไทยและภูมภิ าค
๒. วิเคราะห์สาเหตุการเกิด
ต่าง ๆ ของโลก
ภัยพิบัติของทวีปอเมริกา ๓. ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมศิ าสตร์
เหนือ และทวีปอเมริกาใต้ ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูล
ตามกระบวนการทางภูมศิ าสตร์
และนาภูมิสารสนเทศมาใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจาวัน

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

ม. ๑
๑. วิเคราะห์ลักษณะทาง
กายภาพของทวีปเอเชีย
ทวีปออสเตรเลีย และโอ
เชียเนีย โดยใช้เครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์สืบค้น
ข้อมูล
๒. อธิบายพิกัดภูมิศาสตร์
(ละติจดู และลองจิจูด)
เส้นแบ่งเวลา และ
เปรียบเทียบวัน เวลาของ
โลก
๓. วิเคราะห์สาเหตุการเกิด
ภัยพิบัติของทวีปเอเชีย
ทวีปออสเตรเลีย และ
โอเชียเนีย

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

๑๒๔

สาระที่ ๕ ภูมิศาสตร์
มาตรฐาน ส ๕.๒ เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการ
ดาเนินชีวิต มีจิตสานึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน
ตัวชี้วัดชั้นปี
ป. ๒
๑. อธิบาย
ความสาคัญของ
สิ่งแวดล้อม ทาง
ธรรมชาติและที่
มนุษย์สร้างขึ้น
๒. จาแนกและใช้
ทรัพยากร ธรรมชาติที่ใช้
แล้วไม่หมดไป
และที่ใช้แล้วหมด
ไปได้อย่างคุ้มค่า
๓. อธิบายความ
สัมพันธ์ของ
ฤดูกาลกับการ
ดาเนินชีวิตของ
มนุษย์
๔. มีส่วนร่วมในการ
จัดการ
สิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียน

ป. ๓
ป. ๔
ป. ๕
ป. ๖
๑. เปรียบเทียบการ ๑. วิเคราะห์
๑. วิเคราะห์
๑. วิเคราะห์
เปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อมทาง
สิ่งแวดล้อมทาง
ปฏิสัมพันธ์
สิ่งแวดล้อมของ
กายภาพที่ส่งผล
กายภาพที่มี
ระหว่าง
ชุมชนในอดีตกับ
ต่อการดาเนิน
อิทธิพลต่อ
สิ่งแวดล้อมทาง
ปัจจุบัน
ชีวิตของคนใน
ลักษณะการตั้ง
กายภาพกับ
๒. อธิบายการใช้
จังหวัด
ถิ่นฐานและการ
ลักษณะกิจกรรม
ประโยชน์จาก ๒. อธิบายการ
ย้ายถิน่ ของ
ทางเศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อมและ
เปลี่ยนแปลง
ประชากรใน
และสังคม
ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม
ภูมิภาคของตน
ในประเทศไทย
ธรรมชาติ
ในจังหวัดและผล ๒. วิเคราะห์อิทธิพล ๒. วิเคราะห์การ
ในการสนอง
ที่เกิดจากการ
ของสิ่งแวดล้อม
เปลี่ยนแปลงทาง
ความต้องการ
เปลี่ยนแปลงนั้น
ทางธรรมชาติท่ี
กายภาพของ
พื้นฐานของ
๓. นาเสนอ
ก่อให้เกิดวิถีการ
ประเทศไทยใน
มนุษย์ และการ
แนวทางการ
ดาเนินชีวิตใน
อดีตกับปัจจุบัน
ประกอบอาชีพ
จัดการ
ภูมิภาคของตน
และผลที่เกิดขึ้น
๓. อธิบายสาเหตุที่
สิ่งแวดล้อมใน ๓. นาเสนอตัวอย่าง
จากการ
ทาให้เกิดมลพิษ
จังหวัด
ที่สะท้อนให้เห็น
เปลี่ยนแปลงนั้น
โดยมนุษย์
ผลจากการรักษา ๓. นาเสนอตัวอย่างที่
๔. อธิบายความ
และทาลาย
สะท้อนให้เห็น
แตกต่างของ
สิ่งแวดล้อม และ
ผลจากการรักษา
ลักษณะเมือง
เสนอแนวทางใน
และทาลาย
และชนบท
การจัดการ
ทรัพยากรและ
๕. อธิบาย
สิ่งแวดล้อมใน
สิ่งแวดล้อม และ
ความสัมพันธ์
ภูมิภาคของตน
เสนอแนวทาง
ของลักษณะ
ในการจัดการ
ทางกายภาพ
อย่างยั่งยืนใน
กับการดาเนิน
ประเทศไทย
ชีวิตของคนใน
ชุมชน
๖. มีส่วนร่วมใน
การจัดการ
สิ่งแวดล้อม
ในชุมชน

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

ป. ๑
๑. บอกสิ่งต่าง ๆ
ที่เกิดตาม
ธรรมชาติ
ที่ส่งผลต่อความ
เป็นอยู่ของ
มนุษย์
๒. สังเกตและ
เปรียบเทียบ
การเปลีย่ นแปลง
ของสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่รอบตัวเพื่อ
การปฏิบัตติ น
อย่างเหมาะสม
๓. มีส่วนร่วมในการ
ดูแลสิ่งแวดล้อม
ที่บ้านและชั้น
เรียน

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

๑๒๕

สาระที่ ๕ ภูมิศาสตร์
มาตรฐาน ส ๕.๒ เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการดาเนิน
ชีวิต มีจิตสานึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตัวชี้วัดชั้นปี
ตัวชี้วัดช่วงชั้น
ม. ๒
1. สารวจและระบุทาเลทีต่ ั้ง
ของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมใน
ทวีปยุโรป และทวีป
แอฟริกา
2. วิเคราะห์ปัจจัยทาง
กายภาพและปัจจัยทาง
สังคมที่มีผลต่อทาเลที่ตั้ง
ของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมใน
ทวีปยุโรป และทวีป
แอฟริกา
3. สืบค้น อภิปรายประเด็น
ปัญหาจากปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพกับมนุษย์ที่
เกิดขึ้นในทวีปยุโรป และ
ทวีปแอฟริกา
4. วิเคราะห์แนวทางการ
จัดการภัยพิบัติและการ
จัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป
และทวีปแอฟริกา อย่าง
ยั่งยืน

ม. ๓
1. สารวจและระบุทาเลทีต่ ั้ง
ของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมใน
ทวีปอเมริกาเหนือ และ
ทวีปอเมริกาใต้
2. วิเคราะห์ปัจจัยทาง
กายภาพและปัจจัยทาง
สังคมที่มีผลต่อทาเลที่ตั้ง
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคมในทวีปอเมริกา
เหนือ และทวีปอเมริกาใต้
3. สืบค้น อภิปรายประเด็น
ปัญหาจากปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพกับมนุษย์ที่
เกิดขึ้นในทวีปอเมริกา
เหนือ และทวีปอเมริกาใต้
4. วิเคราะห์แนวทางการ
จัดการภัยพิบัติและการ
จัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกา
เหนือ และทวีปอเมริกาใต้
อย่างยั่งยืน
๕. ระบุความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ที่มผี ลต่อการ
จัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม

ม. ๔ – ๖
๑. วิเคราะห์ปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับกิจกรรม
ของมนุษย์ ในการสร้างสรรค์วิถีการ
ดาเนินชีวิตของท้องถิ่นทั้งในประเทศ
ไทยและภูมภิ าคต่างๆ ของโลก
และเห็นความสาคัญของสิ่งแวดล้อมที่
มีผลต่อการดารงชีวิตของมนุษย์
๒. วิเคราะห์สถานการณ์ สาเหตุ และ
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและ
ภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
3. ระบุมาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา กฎหมายและนโยบายท
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม บทบาทขององค์การ
ที่เกี่ยวข้อง และการประสานความ
ร่วมมือทั้งในประเทศและระหว่าง
ประเทศ
4. วิเคราะห์แนวทางและมีส่วนร่วมใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

ม. ๑
1. สารวจและระบุทาเลทีต่ ั้ง
ของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมใน
ทวีปเอเชีย ทวีป
ออสเตรเลีย และโอเชีย
เนีย
2. วิเคราะห์ปัจจัยทาง
กายภาพและ
ปัจจัยทางสังคมที่มผี ล
ต่อทาเลที่ตั้ง
ของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคม
ในทวีปเอเชีย ทวีป
ออสเตรเลีย และ
โอเชียเนีย
3. สืบค้น อภิปรายประเด็น
ปัญหาจากปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพกับมนุษย์ที่
เกิดขึ้นในทวีปเอเชีย
ทวีปออสเตรเลีย และโอ
เชียเนีย
4. วิเคราะห์แนวทางการ
จัดการภัยพิบัติและการ
จัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมในทวีปเอเชีย
ทวีปออสเตรเลีย และโอ
เชียเนีย อย่างยั่งยืน

