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ค�ำน�ำ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจะต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
สภาพแวดล้อม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เพื่อพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคนของชาติให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้ ห้มคี ณ
ุ ภาพและมาตรฐานระดับสากล สอดคล้องกับประเทศไทย ๔.๐ และโลก
ในศตวรรษที่ ๒๑
กระทรวงศึกษาธิการโดยส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานจึงได้ดำ� เนินการทบทวนหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยน�ำข้อมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ มาใช้เป็นกรอบ
และทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมชัดเจนยิ่งขึ้น และเห็นควรปรับปรุงหลักสูตรในกลุ่มสาระ
การเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมศิ าสตร์ ในกลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ซึ่งมีความส�ำคัญต่อการพัฒนาประเทศ และเป็นรากฐานส�ำคัญที่จะช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์
คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ สามารถวิเคราะห์ปัญหา  หรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน สามารถ
น�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบูรณาการกับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหา  หรือพัฒนางานด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมที่น�ำไปสู่การคิดค้น
สิ่งประดิษฐ์ หรือสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เอื้อประโยชน์ต่อการด�ำรงชีวิต การใช้ทักษะการคิดเชิงค�ำนวณ ความรู้
ทางด้ า นวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี และการสื่ อ สาร ในการแก้ ป ั ญ หาที่ พ บในชี วิ ต จริ ง ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ ใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะ กระบวนการ และเครือ่ งมือทางภูมศิ าสตร์ เรียนรูส้ งิ่ ต่าง ๆ
ที่อยู่รอบตัวอย่างเข้าใจสภาพที่เป็นอยู่ และการเปลี่ยนแปลงเพื่อน�ำไปสู่การจัดการและปรับใช้ในการด�ำรงชีวิต
และการประกอบอาชีพอย่างสร้างสรรค์
ทัง้ นี้ กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
รับผิดชอบในการปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระเทคโนโลยี
และส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรับผิดชอบปรับปรุงสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉบับนี้ จัดท�ำขึ้นเพื่อให้สถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้เป็นกรอบในการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเป็นแนวทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจในเป้าหมาย
การพัฒนาผู้เรียน และมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ขอขอบคุ ณ สสวท. ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ผู ้ เชี่ ย วชาญ
แต่ละสาขา  คณาจารย์ ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอน และผู้มีส่วนร่วมจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและ
นอกกระทรวงศึกษาธิการ ที่ช่วยให้การพัฒนาหลักสูตรฉบับนี้ มีความสมบูรณ์และเหมาะสมต่อการจัดการศึกษา
เพื่อคนไทยทั้งประเทศ

(นายการุณ สกุลประดิษฐ์)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ค�ำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ

ที่ สพฐ. ๑๒๓๙ / ๒๕๖๐
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
		 และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
		 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

---------------------------------

เพือ่ ให้การจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม
และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เป็นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ของชาติให้สามารถเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้ ห้มคี ณ
ุ ภาพ
และมาตรฐานระดับสากล สอดคล้องกับประเทศไทย ๔.๐ โลกในศตวรรษที่ ๒๑ และทัดเทียมกับนานาชาติ ผู้เรียน
มีศักยภาพในการแข่งขันและด�ำรงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในประชาคมโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ฉะนัน้ อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
สาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดังปรากฏแนบท้ายค�ำสั่งนี้ แทนมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
เงื่อนไขและระยะเวลาการใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ให้เป็นไป
ดังนี้
๑. ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้ใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔
๒. ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้ใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๒ ๔ และ ๕ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๒ ๔ และ ๕
๓. ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ให้ใช้ในทุกชั้นเรียน
ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีอ�ำนาจในการยกเลิก เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ค�ำสั่งส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ ๓๐ / ๒๕๖๑
เรื่อง ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
		
และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
		
พุทธศักราช ๒๕๕๑
--------------------------------อนุสนธิค�ำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๑ โดยค� ำ สั่ ง ดั ง กล่ า วให้ เ ลขาธิ ก ารคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน มี อ� ำ นาจ
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ความนํา
กระทรวงศึกษำธิกำรได้ประกำศใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑
ให้เป็นหลักสูตรแกนกลำงของประเทศ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎำคม ๒๕๕๑ เริ่มใช้ในโรงเรียนต้นแบบกำรใช้หลักสูตร
และโรงเรี ย นที่ มีควำมพร้อม ในปีก ำรศึก ษำ ๒๕๕๒ และเริ่มใช้ในโรงเรียนทั่ว ไปในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๓
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน โดยส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ ได้ดำ� เนินกำรติดตำมผล
กำรน�ำหลักสูตรไปสูก่ ำรปฏิบตั อิ ย่ำงต่อเนือ่ งในหลำยรูปแบบ ทัง้ กำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น กำรนิเทศติดตำม
ผลกำรใช้หลักสูตรของโรงเรียน กำรรับฟังควำมคิดเห็นผ่ำนเว็บไซต์ของส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
รำยงำนผลกำรวิจัยของหน่วยงำนและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและกำรใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ ผลจำกกำรศึกษำพบว่ำ หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช
๒๕๕๑ มีข้อดีในหลำยประกำร เช่น ก�ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำไว้ชัดเจน มีควำมยืดหยุ่นเพียงพอให้สถำนศึกษำ
บริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำได้ ส�ำหรับปัญหำที่พบส่วนใหญ่เกิดจำกกำรน�ำหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ สู่กำรปฏิบัติในสถำนศึกษำและในห้องเรียน
นอกจำกนี้ กำรศึกษำข้อมูลทิศทำงและกรอบยุทธศำสตร์ของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซึง่ เกิดขึน้ ในช่วงเวลำของกำรปฏิรปู ประเทศและสถำนกำรณ์โลกทีเ่ ปลีย่ นแปลง
อย่ำงรวดเร็วและเชื่อมโยงใกล้ชิดกันมำกขึ้น โดยจัดท�ำบนพื้นฐำนของกรอบยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ.
๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนหลักของกำรพัฒนำประเทศ และเป้ำหมำยของกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals : SDGs) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ รวมทัง้ กำรปรับโครงสร้ำงประเทศ
ไปสูป่ ระเทศไทย ๔.๐ ซึง่ ยุทธศำสตร์ชำติทจี่ ะใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรพัฒนำในระยะ ๒๐ ปีตอ่ จำกนี้ ประกอบด้วย
๖ ยุทธศำสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง (๒) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
(๓) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน (๔) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำค
และเท่ำเทียมกันทำงสังคม (๕) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และ (๖) ยุทธศำสตร์ดำ้ นกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ เพือ่ มุง่ สูว่ สิ ยั ทัศน์และทิศทำง
กำรพัฒนำประเทศ “ควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เป็นประเทศพัฒนำแล้วด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นทีส่ ำ� คัญเพือ่ แปลงแผนไปสูก่ ำรปฏิบตั ใิ ห้เกิดผลสัมฤทธิไ์ ด้อย่ำงแท้จริงตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
และเสริมสร้ำงศักยภำพคน คือ กำรเตรียมพร้อมด้ำนก�ำลังคนและกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของประชำกรในทุกช่วงวัย
มุ่งเน้นกำรยกระดับคุณภำพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนำคนให้เหมำะสมตำมช่วงวัย เพื่อให้เติบโต
อย่ำงมีคณ
ุ ภำพ กำรพัฒนำทักษะทีส่ อดคล้องกับควำมต้องกำรในตลำดแรงงำนและทักษะทีจ่ ำ� เป็นต่อกำรด�ำรงชีวติ
ในศตวรรษที่ ๒๑ ของคนในแต่ละช่วงวัยตำมควำมเหมำะสม กำรเตรียมควำมพร้อมของก�ำลังคนด้ำนวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงในอนำคต ตลอดจนกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ
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ดั ง นั้ น กำรขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ เพื่ อ เตรี ย มควำมพร้ อ มคนให้ ส ำมำรถปรั บ ตั ว รองรั บ
ผลกระทบจำกกำรเปลีย่ นแปลงได้อย่ำงเหมำะสม กระทรวงศึกษำธิกำรจึงก�ำหนดเป็นนโยบำยส�ำคัญและเร่งด่วน
ให้ มี ก ำรปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รแกนกลำงกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน พุ ท ธศั ก รำช ๒๕๕๑ ในกลุ ่ ม สำระกำรเรี ย นรู ้
คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และสำระภูมศิ ำสตร์ ในกลุม่ สำระกำรเรียนรูส้ งั คมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม รวมทัง้
สำระเทคโนโลยี โดยมอบหมำยให้สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ด�ำเนินกำร
ปรับปรุงกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และสำระเทคโนโลยี และมอบหมำย
ให้ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ด�ำเนินกำรปรับปรุงสำระภูมิศำสตร์ ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
กำรปรับปรุงหลักสูตรครัง้ นี้ ยังคงหลักกำรและโครงสร้ำงเดิมของหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน
พุทธศักรำช ๒๕๕๑ คือ ประกอบด้วย ๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม สุขศึกษำและพลศึกษำ ศิลปะ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
และภำษำต่ำงประเทศ แต่มุ่งเน้นกำรปรับปรุงเนื้อหำให้มีควำมทันสมัย ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงและควำมเจริญ
ก้ำวหน้ำทำงวิทยำกำรต่ำง ๆ ค�ำนึงถึงกำรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ�ำเป็นส�ำหรับกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
เป็นส�ำคัญ เตรียมผู้เรียนให้มีควำมพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่ำง ๆ พร้อมที่จะประกอบอำชีพ เมื่อจบกำรศึกษำ หรือ
สำมำรถศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น สำมำรถแข่งขันและอยู่ร่วมกับประชำคมโลกได้
กรอบในกำรปรับปรุง คือ ให้มีองค์ควำมรู้ที่เป็นสำกลเทียบเท่ำนำนำชำติ ปรับมำตรฐำนกำรเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดให้มีควำมชัดเจน ลดควำมซ�้ำซ้อน สอดคล้องและเชื่อมโยงกันภำยในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และระหว่ำง
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ตลอดจนเชื่อมโยงองค์ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยี เข้ำด้วยกัน
จัดเรียงล�ำดับควำมยำกง่ำยของเนื้อหำในแต่ละระดับชั้นตำมพัฒนำกำรแต่ละช่วงวัยให้มีควำมเชื่อมโยงควำมรู้
และกระบวนกำรเรียนรู้ โดยให้เรียนรู้ผ่ำนกำรปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนำควำมคิด
สำระส�ำคัญของกำรปรับปรุงหลักสูตร มีดังนี้
๑. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์
๑.๑ จัดกลุ่มควำมรู้ใหม่และน�ำทักษะกระบวนกำรไปบูรณำกำรกับตัวชี้วัด เน้นให้ผู้เรียนเกิด
กำรคิดวิเครำะห์ คิดแก้ปัญหำ และมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑
๑.๒ ก�ำหนดมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดส�ำหรับผู้เรียนทุกคน ที่เป็นพื้นฐำนที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ�ำวันและเป็นพื้นฐำนส�ำคัญในกำรศึกษำต่อระดับที่สูงขึ้น
๑.๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ - ๖ ก�ำหนดตัวชี้วัดเป็นชั้นปี เพื่อเป็นแนวทำงให้สถำนศึกษำ
จัดตำมล�ำดับกำรเรียนรู้ อย่ำงไรก็ตำมสถำนศึกษำสำมำรถพิจำรณำปรับเลือ่ นไหลระหว่ำงชัน้ ปีได้ตำมควำมเหมำะสม
๒. กลุม่ สำระกำรเรียนรูว้ ทิ ยำศำสตร์ ได้เพิม่ สำระเทคโนโลยี ซึง่ ประกอบด้วยกำรออกแบบและเทคโนโลยี
และวิทยำกำรค�ำนวณ ทั้งนี้ เพื่อเอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำรสำระทำงคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และ
เทคโนโลยี กับกระบวนกำรเชิงวิศวกรรม ตำมแนวคิดสะเต็มศึกษำ
๓. สำระภูมิศำสตร์ ซึ่งเป็นสำระหนึ่งในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
ได้ปรับมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดให้มีควำมชัดเจนสอดคล้องกับพัฒนำกำรตำมช่วงวัย มีองค์ควำมรู้
ที่เป็นสำกล เพิ่มควำมสำมำรถ ทักษะ และกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ ที่ชัดเจนขึ้น
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เอกสำรมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และสำระ
ภูมิศำสตร์ ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตำม
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ นี้ จัดท�ำขึน้ ส�ำหรับสถำนศึกษำได้นำ� ไปใช้เป็นกรอบ
และทิศทำงในกำรจัดท�ำหลักสูตรสถำนศึกษำและจัดกำรเรียนกำรสอน เพื่อพัฒนำเด็กและเยำวชนไทยทุกคน
ในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้มีคุณภำพด้ำนควำมรู้และทักษะที่จ�ำเป็นส�ำหรับกำรด�ำรงชีวิตในสังคม
ที่มีกำรเปลี่ยนแปลง นอกจำกนี้มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก�ำหนดไว้ในเอกสำรนี้ จะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ใช้เป็นแนวทำงในกำรส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดกำรพัฒนำผูเ้ รียนให้มคี ณ
ุ ภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรูอ้ ย่ำงแท้จริง
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และสำระภูมิศำสตร์ ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ
ศำสนำ และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช
๒๕๕๑ ประกอบด้วยสำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ มี ๓ สำระ จ�ำนวน
๗ มำตรฐำน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ มี ๔ สำระ จ�ำนวน ๑๐ มำตรฐำน และสำระภูมิศำสตร์
ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม มีจ�ำนวน ๒ มำตรฐำน ดังนี้
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สาระที่ ๑ จ�านวนและพีชคณิต
มำตรฐำน ค ๑.๑
เข้ำใจควำมหลำกหลำยของกำรแสดงจ�ำนวน ระบบจ�ำนวน กำรด�ำเนินกำรของจ�ำนวน
ผลที่เกิดขึ้นจำกกำรด�ำเนินกำร สมบัติของกำรด�ำเนินกำร และน�ำไปใช้
มำตรฐำน ค ๑.๒
เข้ำใจและวิเครำะห์แบบรูป ควำมสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ล�ำดับและอนุกรม และน�ำไปใช้
มำตรฐำน ค ๑.๓
ใช้นิพจน์ สมกำร และอสมกำร อธิบำยควำมสัมพันธ์หรือช่วยแก้ปัญหำที่ก�ำหนดให้
สาระที่ ๒ การวัดและเรขาคณิต
มำตรฐำน ค ๒.๑
เข้ำใจพื้นฐำนเกี่ยวกับกำรวัด วัดและคำดคะเนขนำดของสิ่งที่ต้องกำรวัด และ
น�ำไปใช้
มำตรฐำน ค ๒.๒
เข้ำใจและวิเครำะห์รูปเรขำคณิต สมบัติของรูปเรขำคณิต ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
รูปเรขำคณิตและทฤษฎีบททำงเรขำคณิต และน�ำไปใช้
สาระที่ ๓ สถิติและความน่าจะเปน
มำตรฐำน ค ๓.๑
เข้ำใจกระบวนกำรทำงสถิติ และใช้ควำมรู้ทำงสถิติในกำรแก้ปัญหำ
มำตรฐำน ค ๓.๒
เข้ำใจหลักกำรนับเบื้องต้น ควำมน่ำจะเป็น และน�ำไปใช้
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มำตรฐำน ว ๑.๑
เข้ำใจควำมหลำกหลำยของระบบนิเวศ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิง่ ไม่มชี วี ติ กับสิง่ มีชวี ติ
และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่ำง ๆ ในระบบนิเวศ กำรถ่ำยทอด
พลังงำน กำรเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ควำมหมำยของประชำกร ปัญหำ
และผลกระทบที่มีต่อทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม แนวทำงในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและกำรแก้ไขปัญหำสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ น�ำควำมรูไ้ ปใช้ประโยชน์
มำตรฐำน ว ๑.๒
เข้ำใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐำนของสิ่งมีชีวิต กำรล�ำเลียงสำรเข้ำและออก
จำกเซลล์ ควำมสัมพันธ์ของโครงสร้ำง และหน้ำทีข่ องระบบต่ำง ๆ ของสัตว์และมนุษย์
ทีท่ ำ� งำนสัมพันธ์กนั ควำมสัมพันธ์ของโครงสร้ำง และหน้ำทีข่ องอวัยวะต่ำง ๆ ของพืช
ที่ท�ำงำนสัมพันธ์กัน รวมทั้งน�ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์
มำตรฐำน ว ๑.๓
เข้ ำ ใจกระบวนกำรและควำมส� ำ คั ญ ของกำรถ่ ำ ยทอดลั ก ษณะทำงพั น ธุ ก รรม
สำรพันธุกรรม กำรเปลี่ยนแปลงทำงพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพและวิวัฒนำกำรของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งน�ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ
มำตรฐำน ว ๒.๑
เข้ำใจสมบัตขิ องสสำร องค์ประกอบของสสำร ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสมบัตขิ องสสำรกับ
โครงสร้ำงและแรงยึดเหนีย่ วระหว่ำงอนุภำค หลักและธรรมชำติของกำรเปลีย่ นแปลง
สถำนะของสสำร กำรเกิดสำรละลำย และกำรเกิดปฏิกิริยำเคมี
มำตรฐำน ว ๒.๒
เข้ำใจธรรมชำติของแรงในชีวิตประจ�ำวัน ผลของแรงที่กระท�ำต่อวัตถุ ลักษณะ
กำรเคลื่อนที่แบบต่ำง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งน�ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์
มำตรฐำน ว ๒.๓
เข้ำใจควำมหมำยของพลังงำน กำรเปลีย่ นแปลงและกำรถ่ำยโอนพลังงำน ปฏิสมั พันธ์
ระหว่ำงสสำรและพลังงำน พลังงำนในชีวติ ประจ�ำวัน ธรรมชำติของคลืน่ ปรำกฏกำรณ์
ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ รวมทั้งน�ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ
มำตรฐำน ว ๓.๑
เข้ำใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนกำรเกิด และวิวัฒนำกำรของเอกภพ กำแล็กซี
ดำวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภำยในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต
และกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกำศ
มำตรฐำน ว ๓.๒
เข้ำใจองค์ประกอบและควำมสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนกำรเปลี่ยนแปลง
ภำยในโลก และบนผิวโลก ธรณีพบิ ัตภิ ยั กระบวนกำรเปลีย่ นแปลงลมฟ้ำอำกำศและ
ภูมิอำกำศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
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สาระที่ ๔ เทคโนโลยี
มำตรฐำน ว ๔.๑

มำตรฐำน ว ๔.๒

เข้ำใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อกำรด�ำรงชีวิตในสังคมที่มีกำรเปลี่ยนแปลง
อย่ำงรวดเร็ว ใช้ควำมรูแ้ ละทักษะทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และศำสตร์อนื่ ๆ
เพื่อแก้ปัญหำหรือพัฒนำงำนอย่ำงมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ด้วยกระบวนกำรออกแบบ
เชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสมโดยค�ำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต
สังคม และสิ่งแวดล้อม
เข้ำใจและใช้แนวคิดเชิงค�ำนวณในกำรแก้ปัญหำที่พบในชีวิตจริงอย่ำงเป็นขั้นตอน
และเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในกำรเรียนรู้ กำรท�ำงำน
และกำรแก้ปัญหำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รู้เท่ำทัน และมีจริยธรรม

สาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระที่ ๕ ภูมิศาสตร์
มำตรฐำน ส ๕.๑
มำตรฐำน ส ๕.๒

เข้ำใจลักษณะทำงกำยภำพของโลกและควำมสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน
ใช้ แ ผนที่ แ ละเครื่ อ งมื อ ทำงภู มิ ศ ำสตร์ ใ นกำรค้ น หำ วิ เครำะห์ และสรุ ป ข้ อ มู ล
ตำมกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสำรสนเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ
เข้ำใจปฏิสมั พันธ์ระหว่ำงมนุษย์กบั สิง่ แวดล้อมทำงกำยภำพทีก่ อ่ ให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์
วิถกี ำรด�ำเนินชีวติ มีจติ ส�ำนึกและมีสว่ นร่วมในกำรจัดกำรทรัพยำกรและสิง่ แวดล้อม
เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
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กลุมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร
ท�าไมต้องเรียนคณิตศาสตร์
คณิตศำสตร์มีบทบำทส�ำคัญยิ่งต่อควำมส�ำเร็จในกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เนื่องจำกคณิตศำสตร์
ช่วยให้มนุษย์มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ คิดอย่ำงมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สำมำรถวิเครำะห์ปัญหำหรือ
สถำนกำรณ์ได้อย่ำงรอบคอบและถี่ถ้วน ช่วยให้คำดกำรณ์ วำงแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหำ ได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม
และสำมำรถน�ำไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้คณิตศำสตร์ยังเป็นเครื่องมือในกำรศึกษำ
ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และศำสตร์อนื่ ๆ อันเป็นรำกฐำนในกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของชำติให้มคี ณ
ุ ภำพ
และพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมกับนำนำชำติ กำรศึกษำคณิตศำสตร์จึงจ�ำเป็นต้องมีกำรพัฒนำ
อย่ำงต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้ทนั สมัยและสอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจ สังคม และควำมรูท้ ำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ที่เจริญก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็วในยุคโลกำภิวัตน์
มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ ฉบับนี้ จัดท�ำขึน้ โดยค�ำนึงถึงกำรส่งเสริมให้ผเู้ รียน
มีทักษะที่จ�ำเป็นส�ำหรับกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เป็นส�ำคัญ นั่นคือ กำรเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะด้ำนกำรคิด
วิเครำะห์ กำรคิดอย่ำงมีวจิ ำรณญำณ กำรแก้ปญ
ั หำ กำรคิดสร้ำงสรรค์ กำรใช้เทคโนโลยี กำรสือ่ สำรและกำรร่วมมือ
ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนรู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสภำพแวดล้อม
สำมำรถแข่งขันและอยู่ร่วมกับประชำคมโลกได้ ทั้งนี้กำรจัดกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ที่ประสบควำมส�ำเร็จนั้น
จะต้องเตรียมผูเ้ รียนให้มคี วำมพร้อมทีจ่ ะเรียนรูส้ งิ่ ต่ำง ๆ พร้อมทีจ่ ะประกอบอำชีพเมือ่ จบกำรศึกษำ หรือสำมำรถ
ศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้นสถำนศึกษำควรจัดกำรเรียนรู้ให้เหมำะสมตำมศักยภำพของผู้เรียน

เรียนรู้อะไรในคณิตศาสตร์
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์จัดเป็น ๓ สำระ ได้แก่ จ�ำนวนและพีชคณิต กำรวัดและเรขำคณิต
และสถิติและควำมน่ำจะเป็น
✧ จ�านวนและพีชคณิต เรียนรู้เกี่ยวกับ ระบบจ�ำนวนจริง สมบัติเกี่ยวกับจ�ำนวนจริง อัตรำส่วน
ร้อยละ กำรประมำณค่ำ กำรแก้ปัญหำเกี่ยวกับจ�ำนวน กำรใช้จ�ำนวนในชีวิตจริง แบบรูป ควำมสัมพันธ์
ฟังก์ชัน เซต ตรรกศำสตร์ นิพจน์ เอกนำม พหุนำม สมกำร ระบบสมกำร อสมกำร กรำฟ ดอกเบี้ยและมูลค่ำ
ของเงิน ล�ำดับและอนุกรม และกำรน�ำควำมรู้เกี่ยวกับจ�ำนวนและพีชคณิตไปใช้ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ
✧ การวัดและเรขาคณิต เรียนรู้เกี่ยวกับ ควำมยำว ระยะทำง น�้ำหนัก พื้นที่ ปริมำตรและควำมจุ
เงิ น และเวลำ หน่ ว ยวั ด ระบบต่ ำ ง ๆ กำรคำดคะเนเกี่ ย วกั บ กำรวั ด อั ต รำส่ ว นตรี โ กณมิ ติ รู ป เรขำคณิ ต
และสมบัติของรูปเรขำคณิต กำรนึกภำพ แบบจ�ำลองทำงเรขำคณิต ทฤษฎีบททำงเรขำคณิต กำรแปลงทำง
เรขำคณิตในเรื่องกำรเลื่อนขนำน กำรสะท้อน กำรหมุน และกำรน�ำควำมรู้เกี่ยวกับกำรวัดและเรขำคณิตไปใช้ใน
สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ
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✧ สถิ ติ แ ละความน่ า จะเป น เรี ย นรู ้ เ กี่ ย วกั บ กำรตั้ ง ค� ำ ถำมทำงสถิ ติ กำรเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
กำรค�ำนวณค่ำสถิติ กำรน�ำเสนอและแปลผลส�ำหรับข้อมูลเชิงคุณภำพและเชิงปริมำณ หลักกำรนับเบื้องต้น
ควำมน่ำจะเป็น กำรใช้ควำมรู้เกี่ยวกับสถิติและควำมน่ำจะเป็นในกำรอธิบำยเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ และช่วยในกำร
ตัดสินใจ

คุณภาพผู้เรียน
จบชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
✧ อ่ ำ น เขี ย นตั ว เลข ตั ว หนั ง สื อ แสดงจ� ำ นวนนั บ ไม่ เ กิ น ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ มี ค วำมรู ้ สึ ก
เชิงจ�ำนวน มีทักษะกำรบวก กำรลบ กำรคูณ กำรหำร และน�ำไปใช้ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ
✧ มี ค วำมรู ้ สึ ก เชิ ง จ� ำ นวนเกี่ ย วกั บ เศษส่ ว นที่ ไ ม่ เ กิ น ๑ มี ทั ก ษะกำรบวก กำรลบ เศษส่ ว น
ที่ตัวส่วนเท่ำกัน และน�ำไปใช้ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ
✧ คำดคะเนและวัดควำมยำว น�้ำหนัก ปริมำตร ควำมจุ เลือกใช้เครื่องมือและหน่วยที่เหมำะสม
บอกเวลำ บอกจ�ำนวนเงิน และน�ำไปใช้ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ
✧ จ� ำ แนกและบอกลั ก ษณะของรู ป หลำยเหลี่ ย ม วงกลม วงรี ทรงสี่ เ หลี่ ย มมุ ม ฉำก ทรงกลม
ทรงกระบอก และกรวย เขี ย นรู ป หลำยเหลี่ ย ม วงกลม และวงรี โ ดยใช้ แ บบของรู ป ระบุ รู ป เรขำคณิ ต
ที่มีแกนสมมำตรและจ�ำนวนแกนสมมำตร และน�ำไปใช้ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ
✧ อ่ำนและเขียนแผนภูมิรูปภำพ ตำรำงทำงเดียวและน�ำไปใช้ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ
จบชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
✧ อ่ำน เขียนตัวเลข ตัวหนังสือแสดงจ�ำนวนนับ เศษส่วน ทศนิยมไม่เกิน ๓ ต�ำแหน่ง อัตรำส่วน
และร้อยละ มีควำมรู้สึกเชิงจ�ำนวน มีทักษะกำรบวก กำรลบ กำรคูณ กำรหำร ประมำณผลลัพธ์ และน�ำไปใช้
ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ
✧ อธิบำยลักษณะและสมบัติของรูปเรขำคณิต หำควำมยำวรอบรูปและพื้นที่ของรูปเรขำคณิต
สร้ำงรูปสำมเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม และวงกลม หำปริมำตรและควำมจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก และน�ำไปใช้
ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ
✧ น�ำเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิแท่ง ใช้ข้อมูลจำกแผนภูมิแท่ง แผนภูมิรูปวงกลม ตำรำงสองทำง
และกรำฟเส้น ในกำรอธิบำยเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ และตัดสินใจ
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จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
✧ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับจ�ำนวนจริง ควำมสัมพันธ์ของจ�ำนวนจริง สมบัติของจ�ำนวนจริง
และใช้ควำมรู้ควำมเข้ำใจนี้ในกำรแก้ปัญหำในชีวิตจริง
✧ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับอัตรำส่วน สัดส่วน และร้อยละ และใช้ควำมรู้ควำมเข้ำใจนี้ในกำร
แก้ปัญหำในชีวิตจริง
✧ มี ค วำมรู ้ ค วำมเข้ ำ ใจเกี่ ย วกั บ เลขยกก� ำ ลั ง ที่ มี เ ลขชี้ ก� ำ ลั ง เป็ น จ� ำ นวนเต็ ม และใช้ ค วำมรู ้
ควำมเข้ำใจนี้ในกำรแก้ปัญหำในชีวิตจริง
✧ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระบบสมกำรเชิงเส้นสองตัวแปร
และอสมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว และใช้ควำมรู้ควำมเข้ำใจนี้ในกำรแก้ปัญหำในชีวิตจริง
✧ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับพหุนำม กำรแยกตัวประกอบของพหุนำม สมกำรก�ำลังสองและ
ใช้ควำมรู้ควำมเข้ำใจนี้ในกำรแก้ปัญหำคณิตศำสตร์
✧ มี ค วำมรู ้ ค วำมเข้ ำ ใจเกี่ ย วกั บ คู ่ อั น ดั บ กรำฟของควำมสั ม พั น ธ์ และฟั ง ก์ ชั น ก� ำ ลั ง สอง
และใช้ควำมรู้ควำมเข้ำใจนี้ในกำรแก้ปัญหำในชีวิตจริง
✧ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจทำงเรขำคณิตและใช้เครื่องมือ เช่น วงเวียนและสันตรง รวมทั้งโปรแกรม
The Geometer’s Sketchpad หรือโปรแกรมเรขำคณิตพลวัตอื่น ๆ เพื่อสร้ำงรูปเรขำคณิต ตลอดจนน�ำควำมรู้
เกี่ยวกับกำรสร้ำงนี้ไปประยุกต์ใช้ในกำรแก้ปัญหำในชีวิตจริง
✧ มีควำมรูค้ วำมเข้ำใจเกีย่ วกับรูปเรขำคณิตสองมิติ และรูปเรขำคณิตสำมมิตแิ ละใช้ควำมรูค้ วำมเข้ำใจนี้
ในกำรหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรูปเรขำคณิตสองมิติ และรูปเรขำคณิตสำมมิติ
✧ มีควำมรูค้ วำมเข้ำใจในเรือ่ งพืน้ ทีผ่ วิ และปริมำตรของปริซมึ ทรงกระบอก พีระมิด กรวย และทรงกลม
และใช้ควำมรู้ควำมเข้ำใจนี้ในกำรแก้ปัญหำในชีวิตจริง
✧ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสมบัติของเส้นขนำน รูปสำมเหลี่ยมที่เท่ำกันทุกประกำร
รูปสำมเหลีย่ มคล้ำย ทฤษฎีบทพีทำโกรัสและบทกลับ และน�ำควำมรูค้ วำมเข้ำใจนีไ้ ปใช้ในกำรแก้ปญ
ั หำในชีวติ จริง
✧ มี ค วำมรู ้ ค วำมเข้ ำ ใจในเรื่ อ งกำรแปลงทำงเรขำคณิ ต และน� ำ ควำมรู ้ ค วำมเข้ ำ ใจนี้ ไ ปใช้
ในกำรแก้ปัญหำในชีวิตจริง
✧ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องอัตรำส่วนตรีโกณมิติ และน�ำควำมรู้ควำมเข้ำใจนี้ไปใช้ในกำรแก้ปัญหำ
ในชีวิตจริง
✧ มี ค วำมรู ้ ค วำมเข้ ำ ใจในเรื่ อ งทฤษฎี บ ทเกี่ ย วกั บ วงกลม และน� ำ ควำมรู ้ ค วำมเข้ ำ ใจนี้ ไ ปใช้
ในกำรแก้ปัญหำคณิตศำสตร์
✧ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจทำงสถิติในกำรน�ำเสนอข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูล และแปลควำมหมำยข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับแผนภำพจุด แผนภำพต้น-ใบ ฮิสโทแกรม ค่ำกลำงของข้อมูล และแผนภำพกล่อง และใช้ควำมรู้
ควำมเข้ำใจนี้ รวมทั้งน�ำสถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม
✧ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมน่ำจะเป็นและใช้ควำมรู้ควำมเข้ำใจนี้ในกำรแก้ปัญหำในชีวิตจริง
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จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
✧ เข้ำใจและใช้ควำมรูเ้ กีย่ วกับเซตและตรรกศำสตร์เบือ้ งต้น ในกำรสือ่ สำร และสือ่ ควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์
✧ เข้ ำ ใจและใช้ ห ลั ก กำรนั บ เบื้ อ งต้ น กำรเรี ย งสั บ เปลี่ ย น และกำรจั ด หมู ่ ในกำรแก้ ป ั ญ หำ
และน�ำควำมรู้เกี่ยวกับควำมน่ำจะเป็นไปใช้
✧ น�ำควำมรู้เกี่ยวกับเลขยกก�ำลัง ฟังก์ชัน ล�ำดับและอนุกรม ไปใช้ในกำรแก้ปัญหำ รวมทั้งปัญหำ
เกี่ยวกับดอกเบี้ยและมูลค่ำของเงิน
✧ เข้ำใจและใช้ควำมรู้ทำงสถิติในกำรวิเครำะห์ข้อมูล น�ำเสนอข้อมูล และแปลควำมหมำยข้อมูล
เพื่อประกอบกำรตัดสินใจ
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มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

สาระที่ ๑ จ�านวนและพีชคณิต

มาตรฐาน ค ๑.๑ เข้ำใจควำมหลำกหลำยของกำรแสดงจ�ำนวน ระบบจ�ำนวน กำรด�ำเนินกำรของจ�ำนวน
ผลที่เกิดขึ้นจำกกำรด�ำเนินกำร สมบัติของกำรด�ำเนินกำร และน�ำไปใช้
ตัวชี้วัดชั้นป
ป. ๑

ป. ๒

ป. ๓

ป. ๔

ป. ๕

ป. ๖

๑. บอกจ�ำนวน
ของสิ่งต่ำง ๆ
แสดงสิ่งต่ำง ๆ
ตำมจ�ำนวน
ที่ก�ำหนด
อ่ำนและเขียน
ตัวเลขฮินดูอำรบิก
ตัวเลขไทย
แสดงจ�ำนวนนับ
ไม่เกิน ๑๐๐
และ ๐
๒. เปรียบเทียบ
จ�ำนวนนับ
ไม่เกิน ๑๐๐
และ ๐ โดยใช้
เครื่องหมำย
=≠><
๓. เรียงล�ำดับ
จ�ำนวนนับ
ไม่เกิน ๑๐๐
และ ๐ ตั้งแต่
๓ ถึง ๕ จ�ำนวน
๔. หำค่ำของ
ตัวไม่ทรำบค่ำ
ในประโยค
สัญลักษณ์
แสดงกำรบวก
และประโยค
สัญลักษณ์แสดง
กำรลบของ
จ�ำนวนนับ
ไม่เกิน ๑๐๐
และ ๐

๑. บอกจ�ำนวน
ของสิ่งต่ำง ๆ
แสดงสิ่งต่ำง ๆ
ตำมจ�ำนวน
ที่ก�ำหนด
อ่ำนและเขียน
ตัวเลขฮินดูอำรบิก
ตัวเลขไทย
ตัวหนังสือแสดง
จ�ำนวนนับ
ไม่เกิน ๑,๐๐๐
และ ๐
๒. เปรียบเทียบ
จ�ำนวนนับ
ไม่เกิน ๑,๐๐๐
และ ๐ โดยใช้
เครื่องหมำย
=≠><
๓. เรียงล�ำดับ
จ�ำนวนนับ
ไม่เกิน ๑,๐๐๐
และ ๐ ตั้งแต่
๓ ถึง ๕ จ�ำนวน
จำกสถำนกำรณ์
ต่ำง ๆ
๔. หำค่ำของ
ตัวไม่ทรำบค่ำ
ในประโยค
สัญลักษณ์
แสดงกำรบวก
และประโยค
สัญลักษณ์แสดง
กำรลบของ
จ�ำนวนนับ

๑. อ่ำนและเขียน
ตัวเลขฮินดูอำรบิก
ตัวเลขไทย
และตัวหนังสือ
แสดงจ�ำนวนนับ
ไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐
และ ๐
๒. เปรียบเทียบ
และเรียงล�ำดับ
จ�ำนวนนับ
ไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐
จำกสถำนกำรณ์
ต่ำง ๆ
๓. บอก อ่ำน และ
เขียนเศษส่วน
แสดงปริมำณ
สิ่งต่ำง ๆ และ
แสดงสิ่งต่ำง ๆ
ตำมเศษส่วน
ที่ก�ำหนด
๔. เปรียบเทียบ
เศษส่วนที่ตัวเศษ
เท่ำกัน โดยที่
ตัวเศษน้อยกว่ำ
หรือเท่ำกับ
ตัวส่วน
๕. หำค่ำของ
ตัวไม่ทรำบค่ำ
ในประโยค
สัญลักษณ์
แสดงกำรบวก
และประโยค

๑. อ่ำนและเขียน
ตัวเลขฮินดูอำรบิก
ตัวเลขไทย
และตัวหนังสือ
แสดงจ�ำนวนนับ
ที่มำกกว่ำ
๑๐๐,๐๐๐
๒. เปรียบเทียบ
และเรียงล�ำดับ
จ�ำนวนนับ
ที่มำกกว่ำ
๑๐๐,๐๐๐
จำกสถำนกำรณ์
ต่ำง ๆ
๓. บอก อ่ำน และ
เขียนเศษส่วน
จ�ำนวนคละ
แสดงปริมำณ
สิ่งต่ำง ๆ และ
แสดงสิ่งต่ำง ๆ
ตำมเศษส่วน
จ�ำนวนคละ
ที่ก�ำหนด
๔. เปรียบเทียบ
เรียงล�ำดับ
เศษส่วน และ
จ�ำนวนคละที่
ตัวส่วนตัวหนึ่ง
เป็นพหุคูณ
ของอีกตัวหนึ่ง
๕. อ่ำนและเขียน
ทศนิยมไม่เกิน
๓ ต�ำแหน่ง
แสดงปริมำณ

๑. เขียนเศษส่วน
ที่มีตัวส่วนเป็น
ตัวประกอบของ
๑๐ หรือ ๑๐๐
หรือ ๑,๐๐๐
ในรูปทศนิยม
๒. แสดงวิธีหำ
ค�ำตอบของโจทย์
ปัญหำโดยใช้
บัญญัติไตรยำงศ์
๓. หำผลบวก ผลลบ
ของเศษส่วนและ
จ�ำนวนคละ
๔. หำผลคูณ ผลหำร
ของเศษส่วนและ
จ�ำนวนคละ
๕. แสดงวิธีหำ
ค�ำตอบของโจทย์
ปัญหำกำรบวก
กำรลบ กำรคูณ
กำรหำรเศษส่วน
๒ ขั้นตอน
๖. หำผลคูณของ
ทศนิยมที่ผลคูณ
เป็นทศนิยมไม่
เกิน ๓ ต�ำแหน่ง
๗. หำผลหำรที่ตัวตั้ง
เป็นจ�ำนวนนับ
หรือทศนิยม
ไม่เกิน ๓ ต�ำแหน่ง
และตัวหำรเป็น
จ�ำนวนนับ ผลหำร
เป็นทศนิยม
ไม่เกิน

๑. เปรียบเทียบ
เรียงล�ำดับ
เศษส่วนและ
จ�ำนวนคละ
จำกสถำนกำรณ์
ต่ำง ๆ
๒. เขียนอัตรำส่วน
แสดงกำร
เปรียบเทียบ
ปริมำณ
๒ ปริมำณ
จำกข้อควำม
หรือสถำนกำรณ์
โดยที่ปริมำณ
แต่ละปริมำณ
เป็นจ�ำนวนนับ
๓. หำอัตรำส่วน
ที่เท่ำกับอัตรำส่วน
ที่ก�ำหนดให้
๔. หำ ห.ร.ม.
ของจ�ำนวนนับ
ไม่เกิน ๓ จ�ำนวน
๕. หำ ค.ร.น.
ของจ�ำนวนนับ
ไม่เกิน ๓ จ�ำนวน
๖. แสดงวิธีหำ
ค�ำตอบของโจทย์
ปัญหำโดยใช้
ควำมรู้เกี่ยวกับ
ห.ร.ม. และ
ค.ร.น.
๗. หำผลลัพธ์ของ
กำรบวก ลบ
คูณ หำรระคน
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สาระที่ ๑ จ�านวนและพีชคณิต

มาตรฐาน ค ๑.๑ เข้ำใจควำมหลำกหลำยของกำรแสดงจ�ำนวน ระบบจ�ำนวน กำรด�ำเนินกำรของจ�ำนวน
ผลที่เกิดขึ้นจำกกำรด�ำเนินกำร สมบัติของกำรด�ำเนินกำร และน�ำไปใช้ (ต่อ)
ตัวชี้วัดชั้นป
ป. ๑

ป. ๒

ป. ๓

๕. แสดงวิธีหำ
ค�ำตอบของ
โจทย์ปัญหำ
กำรบวกและ
โจทย์ปัญหำ
กำรลบของ
จ�ำนวนนับ
ไม่เกิน ๑๐๐
และ ๐

ไม่เกิน ๑,๐๐๐
และ ๐
๕. หำค่ำของ
ตัวไม่ทรำบค่ำ
ในประโยค
สัญลักษณ์แสดง
กำรคูณของ
จ�ำนวน ๑ หลัก
กับจ�ำนวน
ไม่เกิน ๒ หลัก
๖. หำค่ำของ
ตัวไม่ทรำบค่ำ
ในประโยค
สัญลักษณ์
แสดงกำรหำร
ที่ตัวตั้งไม่เกิน ๒ หลัก
ตัวหำร ๑ หลัก
โดยที่ผลหำร
มี ๑ หลัก
ทั้งหำรลงตัว
และหำรไม่ลงตัว
๗. หำผลลัพธ์
กำรบวก ลบ
คูณ หำรระคน
ของจ�ำนวนนับ
ไม่เกิน ๑,๐๐๐
และ ๐
๘. แสดงวิธีหำ
ค�ำตอบของ
โจทย์ปัญหำ
๒ ขั้นตอนของ
จ�ำนวนนับ
ไม่เกิน ๑,๐๐๐
และ ๐

สัญลักษณ์แสดง
กำรลบของ
จ�ำนวนนับ
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐
และ ๐
๖. หำค่ำของ
ตัวไม่ทรำบค่ำ
ในประโยค
สัญลักษณ์แสดง
กำรคูณของ
จ�ำนวน ๑ หลัก
กับจ�ำนวน
ไม่เกิน ๔ หลัก
และจ�ำนวน
๒ หลักกับ
จ�ำนวน ๒ หลัก
๗. หำค่ำของ
ตัวไม่ทรำบค่ำ
ในประโยค
สัญลักษณ์
แสดงกำรหำร
ที่ตัวตั้งไม่เกิน
๔ หลัก
ตัวหำร ๑ หลัก
๘. หำผลลัพธ์
กำรบวก ลบ
คูณ หำรระคน
ของจ�ำนวนนับ
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐
และ ๐
๙. แสดงวิธีหำ
ค�ำตอบของ
โจทย์ปัญหำ
๒ ขั้นตอน

ป. ๔

ป. ๕

ป. ๖

ของสิ่งต่ำง ๆ
๓ ต�ำแหน่ง
ของเศษส่วน
และแสดง
๘. แสดงวิธีหำ
และจ�ำนวนคละ
สิ่งต่ำง ๆ
ค�ำตอบของ
๘. แสดงวิธีหำ
ตำมทศนิยม
โจทย์ปัญหำ
ค�ำตอบของ
ที่ก�ำหนด
กำรบวก กำรลบ
โจทย์ปัญหำ
๖. เปรียบเทียบ
กำรคูณ กำรหำร
เศษส่วนและ
และเรียงล�ำดับ
ทศนิยม
จ�ำนวนคละ
ทศนิยมไม่เกิน
๒ ขั้นตอน
๒-๓ ขั้นตอน
๓ ต�ำแหน่ง
๙. แสดงวิธีหำ
๙. หำผลหำรของ
จำกสถำนกำรณ์
ค�ำตอบของโจทย์ ทศนิยมที่ตัวหำร
ต่ำง ๆ
ปัญหำร้อยละ
และผลหำรเป็น
๗. ประมำณผลลัพธ์ ไม่เกิน
ทศนิยมไม่เกิน
ของกำรบวก
๒ ขั้นตอน
๓ ต�ำแหน่ง
กำรลบ กำรคูณ
๑๐. แสดงวิธีหำ
กำรหำร
ค�ำตอบของ
จำกสถำนกำรณ์
โจทย์ปัญหำ
ต่ำง ๆ อย่ำง
กำรบวก กำรลบ
สมเหตุสมผล
กำรคูณ กำรหำร
๘. หำค่ำของ
ทศนิยม
ตัวไม่ทรำบค่ำ
๓ ขั้นตอน
ในประโยค
๑๑. แสดงวิธีหำ
สัญลักษณ์
ค�ำตอบของ
แสดงกำรบวก
โจทย์ปัญหำ
และประโยค
อัตรำส่วน
สัญลักษณ์
๑๒. แสดงวิธีหำ
แสดงกำรลบ
ค�ำตอบของ
ของจ�ำนวนนับ
โจทย์ปัญหำ
ที่มำกกว่ำ
ร้อยละ
๑๐๐,๐๐๐
๒-๓ ขั้นตอน
และ ๐
๙. หำค่ำของ
ตัวไม่ทรำบค่ำ
ในประโยค
สัญลักษณ์แสดง
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สาระที่ ๑ จ�านวนและพีชคณิต

มาตรฐาน ค ๑.๑ เข้ำใจควำมหลำกหลำยของกำรแสดงจ�ำนวน ระบบจ�ำนวน กำรด�ำเนินกำรของจ�ำนวน
ผลที่เกิดขึ้นจำกกำรด�ำเนินกำร สมบัติของกำรด�ำเนินกำร และน�ำไปใช้ (ต่อ)
ตัวชี้วัดชั้นป
ป. ๑

ป. ๒

ป. ๓

ป. ๔

ของจ�ำนวนนับ
กำรคูณของ
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐
จ�ำนวนหลำยหลัก
และ ๐
๒ จ�ำนวน
๑๐. หำผลบวกของ
ที่มีผลคูณ
เศษส่วนที่มี
ไม่เกิน ๖ หลัก
ตัวส่วนเท่ำกัน
และประโยค
และผลบวก
สัญลักษณ์แสดง
ไม่เกิน ๑ และ
กำรหำรที่ตัวตั้ง
หำผลลบของ
ไม่เกิน ๖ หลัก
เศษส่วนที่มี
ตัวหำรไม่เกิน
ตัวส่วนเท่ำกัน
๒ หลัก
๑๑. แสดงวิธีหำ
๑๐. หำผลลัพธ์
ค�ำตอบของ
กำรบวก ลบ
โจทย์ปัญหำ
คูณ หำรระคน
กำรบวกเศษส่วน ของจ�ำนวนนับ
ที่มีตัวส่วน
และ ๐
เท่ำกันและ
๑๑. แสดงวิธีหำ
ผลบวกไม่เกิน ๑
ค�ำตอบของ
และโจทย์ปัญหำ
โจทย์ปัญหำ
กำรลบเศษส่วน
๒ ขั้นตอน
ที่มีตัวส่วน
ของจ�ำนวน
เท่ำกัน
นับที่มำกกว่ำ
๑๐๐,๐๐๐
และ ๐
๑๒. สร้ำงโจทย์ปัญหำ
๒ ขั้นตอนของ
จ�ำนวนนับ
และ ๐ พร้อมทั้ง
หำค�ำตอบ
๑๓. หำผลบวก
ผลลบ ของ
เศษส่วนและ
จ�ำนวนคละ
ที่ตัวส่วนตัวหนึ่ง

ป. ๕

ป. ๖
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มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

สาระที่ ๑ จ�านวนและพีชคณิต

มาตรฐาน ค ๑.๑ เข้ำใจควำมหลำกหลำยของกำรแสดงจ�ำนวน ระบบจ�ำนวน กำรด�ำเนินกำรของจ�ำนวน
ผลที่เกิดขึ้นจำกกำรด�ำเนินกำร สมบัติของกำรด�ำเนินกำร และน�ำไปใช้ (ต่อ)
ตัวชี้วัดชั้นป
ป. ๑

ป. ๒

ป. ๓

ป. ๔
เป็นพหุคูณของ
อีกตัวหนึ่ง
๑๔. แสดงวิธีหำ
ค�ำตอบของโจทย์
ปัญหำกำรบวก
และโจทย์ปัญหำ
กำรลบเศษส่วน
และจ�ำนวนคละ
ที่ตัวส่วนตัวหนึ่ง
เป็นพหุคูณของ
อีกตัวหนึ่ง
๑๕. หำผลบวก
ผลลบของ
ทศนิยมไม่เกิน
๓ ต�ำแหน่ง
๑๖. แสดงวิธีหำ
ค�ำตอบของ
โจทย์ปัญหำ
กำรบวก กำรลบ
๒ ขั้นตอนของ
ทศนิยมไม่เกิน
๓ ต�ำแหน่ง

ป. ๕

ป. ๖
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มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

สาระที่ ๑ จ�านวนและพีชคณิต

มาตรฐาน ค ๑.๑ เข้ำใจควำมหลำกหลำยของกำรแสดงจ�ำนวน ระบบจ�ำนวน กำรด�ำเนินกำรของจ�ำนวน
ผลที่เกิดขึ้นจำกกำรด�ำเนินกำร สมบัติของกำรด�ำเนินกำร และน�ำไปใช้ (ต่อ)
ตัวชี้วัดชั้นป
ม. ๑

ม. ๒

๑. เข้ำใจจ�ำนวน
๑. เข้ำใจและใช้
ตรรกยะ และ
สมบัติของ
ควำมสัมพันธ์ของ เลขยกก�ำลังที่มี
จ�ำนวนตรรกยะ
เลขชี้ก�ำลังเป็น
และใช้สมบัติของ จ�ำนวนเต็ม
จ�ำนวนตรรกยะ
ในกำรแก้ปญั หำ
ในกำรแก้ปัญหำ
คณิตศำสตร์และ
ปัญหำในชีวิตจริง
คณิตศำสตร์และ
ปัญหำในชีวิตจริง ๒. เข้ำใจจ�ำนวนจริง
และควำมสัมพันธ์
๒. เข้ำใจและใช้
ของจ�ำนวนจริง
สมบัติของ
และใช้สมบัติ
เลขยกก�ำลังที่มี
ของจ�ำนวนจริง
เลขชี้ก�ำลังเป็น
ในกำรแก้ปัญหำ
จ�ำนวนเต็มบวก
คณิตศำสตร์และ
ในกำรแก้ปัญหำ
ปัญหำในชีวิตจริง
คณิตศำสตร์และ
ปัญหำในชีวิตจริง
๓. เข้ำใจและ
ประยุกต์ใช้
อัตรำส่วน สัดส่วน
และร้อยละ
ในกำรแก้ปัญหำ
คณิตศำสตร์และ
ปัญหำในชีวิตจริง

ม. ๓
-

ม. ๔

ม. ๕

๑. เข้ำใจ
๑. เข้ำใจ
และใช้ควำมรู้
ควำมหมำยและ
เกี่ยวกับเซต
ใช้สมบัติเกี่ยวกับ
และตรรกศำสตร์ กำรบวก กำรคูณ
เบื้องต้น ในกำร
กำรเท่ำกัน และ
สื่อสำรและ
กำรไม่เท่ำกัน
สื่อควำมหมำย
ของจ�ำนวนจริง
ทำงคณิตศำสตร์
ในรูปกรณฑ์และ
จ�ำนวนจริงในรูป
เลขยกก�ำลังที่มี
เลขชี้ก�ำลังเป็น
จ�ำนวนตรรกยะ

ม. ๖
-
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มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

สาระที่ ๑ จ�านวนและพีชคณิต

มาตรฐาน ค ๑.๒ เข้ำใจและวิเครำะห์แบบรูป ควำมสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ล�ำดับและอนุกรม และน�ำไปใช้
ตัวชี้วัดชั้นป
ป. ๑

ป. ๒

ป. ๓

ป. ๔

ป. ๕

ป. ๖

๑. ระบุจ�ำนวน
ที่หำยไป
ในแบบรูปของ
จ�ำนวนที่เพิ่มขึ้น
หรือลดลงทีละ ๑
และทีละ ๑๐
และระบุรูป
ที่หำยไป
ในแบบรูปซ�้ำ
ของรูปเรขำคณิต
และรูปอื่น ๆ
ที่สมำชิก
ในแต่ละชุด
ที่ซ�้ำมี ๒ รูป

-

๑. ระบุจ�ำนวน
ที่หำยไป
ในแบบรูปของ
จ�ำนวนที่เพิ่มขึ้น
หรือลดลง
ทีละเท่ำ ๆ กัน

-

-

๑. แสดงวิธีคิด
และหำค�ำตอบ
ของปัญหำ
เกี่ยวกับแบบรูป
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มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

สาระที่ ๑ จ�านวนและพีชคณิต

มาตรฐาน ค ๑.๒ เข้ำใจและวิเครำะห์แบบรูป ควำมสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ล�ำดับและอนุกรม และน�ำไปใช้ (ต่อ)
ตัวชี้วัดชั้นป
ม. ๑
-

ม. ๒

ม. ๓

๑. เข้ำใจหลักกำร ๑. เข้ำใจ
กำรด�ำเนินกำร
และใช้กำร
ของพหุนำม
แยกตัวประกอบ
และใช้พหุนำม
ของพหุนำมที่มี
ในกำรแก้ปัญหำ
ดีกรีสูงกว่ำสอง
คณิตศำสตร์
ในกำรแก้ปัญหำ
๒. เข้ำใจ
คณิตศำสตร์
และใช้กำรแยก ๒. เข้ำใจ
ตัวประกอบของ
และใช้ควำมรู้
พหุนำมดีกรีสอง
เกี่ยวกับฟังก์ชัน
ในกำรแก้ปัญหำ
ก�ำลังสอง
คณิตศำสตร์
ในกำรแก้ปัญหำ
คณิตศำสตร์

ม. ๔

ม. ๕

ม. ๖

-

๑. ใช้ฟังก์ชัน
และกรำฟของ
ฟังก์ชัน อธิบำย
สถำนกำรณ์
ที่ก�ำหนด
๒. เข้ำใจ
และน�ำควำมรู้
เกี่ยวกับล�ำดับ
และอนุกรมไปใช้

-
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มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

สาระที่ ๑ จ�านวนและพีชคณิต

มาตรฐาน ค ๑.๓ ใช้นิพจน์ สมกำร และอสมกำร อธิบำยควำมสัมพันธ์หรือช่วยแก้ปัญหำที่ก�ำหนดให้
ตัวชี้วัดชั้นป
ป. ๑

ป. ๒

ป. ๓

ป. ๔

ป. ๕

ป. ๖

-

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัดชั้นป
ม. ๑

ม. ๒

ม. ๓

ม. ๔

ม. ๕

ม. ๖

๑. เข้ำใจ
และใช้สมบัติของ
กำรเท่ำกัน
และสมบัติ
ของจ�ำนวน
เพื่อวิเครำะห์
และแก้ปัญหำ
โดยใช้
สมกำรเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว
๒. เข้ำใจ
และใช้ควำมรู้
เกี่ยวกับกรำฟ
ในกำรแก้ปัญหำ
คณิตศำสตร์และ
ปัญหำในชีวิตจริง
๓. เข้ำใจ
และใช้ควำมรู้
เกี่ยวกับ
ควำมสัมพันธ์
เชิงเส้น
ในกำรแก้ปัญหำ
คณิตศำสตร์และ
ปัญหำในชีวิตจริง

-

๑. เข้ำใจ
และใช้สมบัติ
ของกำรไม่เท่ำกัน
เพื่อวิเครำะห์
และแก้ปัญหำ
โดยใช้อสมกำร
เชิงเส้น
ตัวแปรเดียว
๒. ประยุกต์ใช้
สมกำรก�ำลังสอง
ตัวแปรเดียว
ในกำรแก้ปัญหำ
คณิตศำสตร์
๓. ประยุกต์ใช้
ระบบสมกำร
เชิงเส้น
สองตัวแปร
ในกำรแก้ปัญหำ
คณิตศำสตร์

-

๑. เข้ำใจ
และใช้ควำมรู้
เกี่ยวกับดอกเบี้ย
และมูลค่ำ
ของเงิน
ในกำรแก้ปัญหำ

-
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มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

สาระที่ ๒ การวัดและเรขาคณิต

มาตรฐาน ค ๒.๑ เข้ำใจพื้นฐำนเกี่ยวกับกำรวัด วัดและคำดคะเนขนำดของสิ่งที่ต้องกำรวัด และน�ำไปใช้
ตัวชี้วัดชั้นป
ป. ๑

ป. ๒

๑. วัดและ
เปรียบเทียบ
ควำมยำว
เป็นเซนติเมตร
เป็นเมตร
๒. วัดและ
เปรียบเทียบ
น�้ำหนัก
เป็นกิโลกรัม
เป็นขีด

๑. แสดงวิธี
หำค�ำตอบของ
โจทย์ปัญหำ
เกี่ยวกับเวลำ
ที่มีหน่วยเดี่ยว
และเป็นหน่วย
เดียวกัน
๒. วัดและ
เปรียบเทียบ
ควำมยำว
เป็นเมตร
และเซนติเมตร
๓. แสดงวิธี
หำค�ำตอบของ
โจทย์ปัญหำ
กำรบวก กำรลบ
เกี่ยวกับควำมยำว
ที่มีหน่วย
เป็นเมตรและ
เซนติเมตร
๔. วัดและ
เปรียบเทียบ
น�้ำหนักเป็น
กิโลกรัมและกรัม
กิโลกรัมและขีด
๕. แสดงวิธี
หำค�ำตอบของ
โจทย์ปัญหำ
กำรบวก กำรลบ
เกี่ยวกับน�้ำหนัก
ที่มีหน่วยเป็น
กิโลกรัมและกรัม
กิโลกรัมและขีด

ป. ๓

ป. ๔

ป. ๕

ป. ๖

๑. แสดงวิธี
๑. แสดงวิธี
๑. แสดงวิธี
๑. แสดงวิธี
หำค�ำตอบของ
หำค�ำตอบของ
หำค�ำตอบของ
หำค�ำตอบของ
โจทย์ปัญหำ
โจทย์ปัญหำ
โจทย์ปัญหำ
โจทย์ปัญหำ
เกี่ยวกับควำมยำว เกี่ยวกับปริมำตร
เกี่ยวกับเงิน
เกี่ยวกับเวลำ
ที่มีกำรเปลี่ยน
๒. แสดงวิธี
ของรูปเรขำคณิต
๒. วัดและสร้ำงมุม
หน่วยและเขียน
หำค�ำตอบของ
สำมมิติที่
โดยใช้
ในรูปทศนิยม
โจทย์ปัญหำ
ประกอบด้วย
โพรแทรกเตอร์
๒. แสดงวิธี
เกี่ยวกับเวลำ
ทรงสี่เหลี่ยม
๓. แสดงวิธี
หำค�ำตอบของ
และระยะเวลำ
มุมฉำก
หำค�ำตอบของ
โจทย์ปัญหำ
๓. เลือกใช้เครื่องวัด
๒. แสดงวิธี
โจทย์ปัญหำ
เกี่ยวกับน�้ำหนัก
ควำมยำว
หำค�ำตอบของ
เกี่ยวกับ
ที่เหมำะสม
โจทย์ปัญหำ
ควำมยำวรอบรูป ที่มีกำรเปลีย่ น
หน่วยและเขียน
วัดและบอก
เกี่ยวกับ
และพื้นที่ของ
ในรูปทศนิยม
ควำมยำว
ควำมยำวรอบรูป
รูปสี่เหลี่ยม
๓. แสดงวิธี
ของสิ่งต่ำง ๆ
และพื้นที่ของ
มุมฉำก
หำค�ำตอบของ
เป็นเซนติเมตร
รูปหลำยเหลี่ยม
โจทย์ปัญหำ
และมิลลิเมตร
๓. แสดงวิธี
เกี่ยวกับปริมำตร หำค�ำตอบของ
เมตรและ
ของทรงสี่เหลี่ยม
เซนติเมตร
โจทย์ปัญหำ
มุมฉำกและ
๔. คำดคะเน
เกี่ยวกับ
ควำมจุของ
ควำมยำว
ควำมยำวรอบรูป
ภำชนะทรง
เป็นเมตรและ
และพื้นที่ของ
สี่เหลี่ยมมุมฉำก
เป็นเซนติเมตร
วงกลม
๔. แสดงวิธี
๕. เปรียบเทียบ
หำค�ำตอบของ
ควำมยำว
โจทย์ปัญหำ
ระหว่ำง
เกี่ยวกับ
เซนติเมตร
ควำมยำวรอบรูป
กับมิลลิเมตร
ของรูปสี่เหลี่ยม
เมตรกับ
และพื้นที่ของ
เซนติเมตร
รูปสี่เหลี่ยม
กิโลเมตร
ด้ำนขนำน
กับเมตร
และรูปสี่เหลี่ยม
จำกสถำนกำรณ์
ขนมเปียกปูน
ต่ำง ๆ
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มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

สาระที่ ๒ การวัดและเรขาคณิต

มาตรฐาน ค ๒.๑ เข้ำใจพื้นฐำนเกี่ยวกับกำรวัด วัดและคำดคะเนขนำดของสิ่งที่ต้องกำรวัด และน�ำไปใช้ (ต่อ)
ตัวชี้วัดชั้นป
ป. ๑

ป. ๒

ป. ๓

๖. วัดและ
เปรียบเทียบ
ปริมำตรและ
ควำมจุเป็นลิตร

๖. แสดงวิธี
หำค�ำตอบของ
โจทย์ปัญหำ
เกี่ยวกับควำมยำว
ที่มีหน่วย
เป็นเซนติเมตร
และมิลลิเมตร
เมตรและ
เซนติเมตร
กิโลเมตรและเมตร
๗. เลือกใช้เครื่องชั่ง
ที่เหมำะสม วัด
และบอกน�้ำหนัก
เป็นกิโลกรัม
และขีด
กิโลกรัมและกรัม
๘. คำดคะเนน�้ำหนัก
เป็นกิโลกรัม
และเป็นขีด
๙. เปรียบเทียบ
น�้ำหนักระหว่ำง
กิโลกรัมกับกรัม
เมตริกตันกับ
กิโลกรัม
จำกสถำนกำรณ์
ต่ำง ๆ
๑๐. แสดงวิธีหำ
ค�ำตอบของ
โจทย์ปัญหำ
เกี่ยวกับน�้ำหนัก
ที่มีหน่วยเป็น
กิโลกรัมกับกรัม
เมตริกตันกับ
กิโลกรัม

ป. ๔

ป. ๕

ป. ๖
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มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

สาระที่ ๒ การวัดและเรขาคณิต

มาตรฐาน ค ๒.๑ เข้ำใจพื้นฐำนเกี่ยวกับกำรวัด วัดและคำดคะเนขนำดของสิ่งที่ต้องกำรวัด และน�ำไปใช้ (ต่อ)
ตัวชี้วัดชั้นป
ป. ๑

ป. ๒

ป. ๓
๑๑. เลือกใช้
เครื่องตวง
ที่เหมำะสม วัด
และเปรียบเทียบ
ปริมำตร
ควำมจุเป็นลิตร
และมิลลิลิตร
๑๒. คำดคะเน
ปริมำตรและ
ควำมจุเป็นลิตร
๑๓. แสดงวิธี
หำค�ำตอบของ
โจทย์ปัญหำ
เกี่ยวกับปริมำตร
และควำมจุที่มี
หน่วยเป็นลิตร
และมิลลิลิตร

ป. ๔

ป. ๕

ป. ๖
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มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

สาระที่ ๒ การวัดและเรขาคณิต

มาตรฐาน ค ๒.๑ เข้ำใจพื้นฐำนเกี่ยวกับกำรวัด วัดและคำดคะเนขนำดของสิ่งที่ต้องกำรวัด และน�ำไปใช้ (ต่อ)
ตัวชี้วัดชั้นป
ม. ๑
-

ม. ๒

ม. ๓

๑. ประยุกต์ใช้
๑. ประยุกต์ใช้
ควำมรู้
ควำมรู้
เรื่องพื้นที่ผิว
เรื่องพื้นที่ผิว
ของพีระมิด กรวย
ของปริซึมและ
และทรงกลม
ทรงกระบอก
ในกำรแก้ปัญหำ
ในกำรแก้ปัญหำ
คณิตศำสตร์
คณิตศำสตร์
และปัญหำ
และปัญหำ
ในชีวิตจริง
ในชีวิตจริง
๒. ประยุกต์ใช้
๒. ประยุกต์ใช้
ควำมรู้
ควำมรู้
เรื่องปริมำตร
เรื่องปริมำตร
ของพีระมิด กรวย
ของปริซึมและ
และทรงกลม
ทรงกระบอก
ในกำรแก้ปัญหำ
ในกำรแก้ปัญหำ
คณิตศำสตร์
คณิตศำสตร์
และปัญหำ
และปัญหำ
ในชีวิตจริง
ในชีวิตจริง

ม. ๔

ม. ๕

ม. ๖

-

-

-
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มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

สาระที่ ๒ การวัดและเรขาคณิต

มาตรฐาน ค ๒.๒ เข้ำใจและวิเครำะห์รปู เรขำคณิต สมบัตขิ องรูปเรขำคณิต ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรูปเรขำคณิต
และทฤษฎีบททำงเรขำคณิต และน�ำไปใช้
ตัวชี้วัดชั้นป
ป. ๑

ป. ๒

ป. ๓

ป. ๔

ป. ๕

๑. จ�ำแนก
๑. จ�ำแนกชนิด
๑. จ�ำแนกและบอก ๑. ระบุ
๑. สร้ำงเส้นตรง
ลักษณะของ
รูปเรขำคณิต
รูปสำมเหลี่ยม
ของมุม
หรือส่วนของ
รูปหลำยเหลี่ยม
สองมิติ
รูปสี่เหลี่ยม
บอกชือ่ มุม
เส้นตรงให้ขนำน
และวงกลม
ทีม่ ีแกนสมมำตร
วงกลม วงรี
ส่วนประกอบ
กับเส้นตรง
และจ�ำนวน
ทรงสี่เหลี่ยม
ของมุมและเขียน หรือส่วนของ
แกนสมมำตร
มุมฉำก ทรงกลม
สัญลักษณ์
เส้นตรง
ทรงกระบอก
แสดงมุม
ที่ก�ำหนดให้
และกรวย
๒. สร้ำงรูป
๒. จ�ำแนก
สี่เหลี่ยมมุมฉำก
รูปสี่เหลี่ยม
เมื่อก�ำหนด
โดยพิจำรณำจำก
ควำมยำว
สมบัติของรูป
ของด้ำน
๓. สร้ำงรูปสี่เหลีย่ ม
ชนิดต่ำง ๆ
เมื่อก�ำหนด
ควำมยำว
ของด้ำนและ
ขนำดของมุม
หรือเมื่อก�ำหนด
ควำมยำวของ
เส้นทแยงมุม
๔. บอกลักษณะ
ของปริซึม

ป. ๖
๑. จ�ำแนก
รูปสำมเหลี่ยม
โดยพิจำรณำจำก
สมบัติของรูป
๒. สร้ำง
รูปสำมเหลี่ยม
เมื่อก�ำหนด
ควำมยำว
ของด้ำนและ
ขนำดของมุม
๓. บอกลักษณะของ
รูปเรขำคณิต
สำมมิติ
ชนิดต่ำง ๆ
๔. ระบุรูปเรขำคณิต
สำมมิติ
ที่ประกอบจำก
รูปคลี่ และระบุ
รูปคลี่ของ
รูปเรขำคณิต
สำมมิติ
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มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

สาระที่ ๒ การวัดและเรขาคณิต

มาตรฐาน ค ๒.๒ เข้ำใจและวิเครำะห์รปู เรขำคณิต สมบัตขิ องรูปเรขำคณิต ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรูปเรขำคณิต
และทฤษฎีบททำงเรขำคณิต และน�ำไปใช้ (ต่อ)
ตัวชี้วัดชั้นป
ม. ๑

ม. ๒

ม. ๓

๑. ใช้ควำมรู้
๑. ใช้ควำมรู้
๑. เข้ำใจและ
ทำงเรขำคณิต
ทำงเรขำคณิต
ใช้สมบัติของ
และเครื่องมือ
และเครื่องมือ
รูปสำมเหลี่ยม
เช่นวงเวียน
เช่น วงเวียน
ที่คล้ำยกัน
และสันตรง
และสันตรง
ในกำรแก้ปัญหำ
รวมทั้งโปรแกรม
รวมทั้งโปรแกรม
คณิตศำสตร์
The Geometer’s The Geometer’s และปัญหำ
Sketchpad
Sketchpad
ในชีวิตจริง
หรือโปรแกรม
หรือโปรแกรม ๒. เข้ำใจ
เรขำคณิตพลวัต
เรขำคณิตพลวัต
และใช้ควำมรู้
อื่น ๆ เพื่อสร้ำง
อื่น ๆ เพื่อสร้ำง
เกี่ยวกับ
รูปเรขำคณิต
รูปเรขำคณิต
อัตรำส่วน
ตลอดจน
ตลอดจน
ตรีโกณมิติ
น�ำควำมรู้
น�ำควำมรู้
ในกำรแก้ปัญหำ
เกี่ยวกับ
เกี่ยวกับ
คณิตศำสตร์
กำรสร้ำงนี้
กำรสร้ำงนี้
และปัญหำ
ไปประยุกต์ใช้
ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริง
ในกำรแก้ปัญหำ
ในกำรแก้ปัญหำ ๓. เข้ำใจ
และใช้ทฤษฎีบท
ในชีวิตจริง
ในชีวิตจริง
เกี่ยวกับวงกลม
๒. เข้ำใจ
๒. น�ำควำมรู้
ในกำรแก้ปัญหำ
และใช้ควำมรู้
เกี่ยวกับ
คณิตศำสตร์
ทำงเรขำคณิต
สมบัติของ
ในกำรวิเครำะห์
เส้นขนำนและ
หำควำมสัมพันธ์
รูปสำมเหลี่ยม
ระหว่ำง
ไปใช้ในกำร
รูปเรขำคณิต
แก้ปัญหำ
สองมิติ และ
คณิตศำสตร์
รูปเรขำคณิต
๓. เข้ำใจ
สำมมิติ
และใช้ควำมรู้
เกี่ยวกับ
กำรแปลง
ทำงเรขำคณิต
ในกำรแก้ปัญหำ
คณิตศำสตร์

ม. ๔

ม. ๕

ม. ๖

-

-

-
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มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

สาระที่ ๒ การวัดและเรขาคณิต

มาตรฐาน ค ๒.๒ เข้ำใจและวิเครำะห์รปู เรขำคณิต สมบัตขิ องรูปเรขำคณิต ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรูปเรขำคณิต
และทฤษฎีบททำงเรขำคณิต และน�ำไปใช้ (ต่อ)
ตัวชี้วัดชั้นป
ม. ๑

ม. ๒
และปัญหำ
ในชีวิตจริง
๔. เข้ำใจและ
ใช้สมบัติของ
รูปสำมเหลี่ยม
ที่เท่ำกัน
ทุกประกำร
ในกำรแก้ปัญหำ
คณิตศำสตร์
และปัญหำ
ในชีวิตจริง
๕. เข้ำใจ
และใช้ทฤษฎี
บทพีทำโกรัส
และบทกลับ
ในกำรแก้ปัญหำ
คณิตศำสตร์
และปัญหำ
ในชีวิตจริง

ม. ๓

ม. ๔

ม. ๕

ม. ๖
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มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

สาระที่ ๓ สถิติและความน่าจะเปน

มาตรฐาน ค ๓.๑ เข้ำใจกระบวนกำรทำงสถิติ และใช้ควำมรู้ทำงสถิติในกำรแก้ปัญหำ
ตัวชี้วัดชั้นป
ป. ๑

ป. ๒

ป. ๓

ป. ๔

ป. ๕

ป. ๖

๑. ใช้ข้อมูลจำก
๑. ใช้ข้อมูล
๑. ใช้ข้อมูลจำก
๑. เขียนแผนภูมิ
๑. ใช้ข้อมูลจำก
๑. ใช้ข้อมูล
แผนภูมิรูปภำพ
จำกแผนภูมิ
แผนภูมิรูปภำพ
รูปภำพ และ
แผนภูมิแท่ง
จำกกรำฟเส้น
ในกำรหำค�ำตอบ ในกำรหำค�ำตอบ ใช้ข้อมูลจำก
ตำรำงสองทำง
ในกำรหำค�ำตอบ รูปวงกลม
ของโจทย์ปัญหำ
ในกำรหำค�ำตอบ
ของโจทย์ปัญหำ
แผนภูมิรูปภำพ
ในกำรหำค�ำตอบ ของโจทย์ปัญหำ
เมื่อก�ำหนด
ของโจทย์ปัญหำ
เมื่อก�ำหนด
ในกำรหำค�ำตอบ ของโจทย์ปัญหำ ๒. เขียนแผนภูมิแท่ง
จำกข้อมูลที่
รูป ๑ รูป
รูป ๑ รูป
ของโจทย์ปัญหำ
เป็นจ�ำนวนนับ
แทน ๑ หน่วย
แทน ๒ หน่วย ๒. เขียนตำรำง
๕ หน่วย หรือ
ทำงเดียว
๑๐ หน่วย
จำกข้อมูล
ที่เป็นจ�ำนวนนับ
และใช้ข้อมูล
จำกตำรำง
ทำงเดียว
ในกำรหำค�ำตอบ
ของโจทย์ปัญหำ
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มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

สาระที่ ๓ สถิติและความน่าจะเปน

มาตรฐาน ค ๓.๑ เข้ำใจกระบวนกำรทำงสถิติ และใช้ควำมรู้ทำงสถิติในกำรแก้ปัญหำ (ต่อ)
ตัวชี้วัดชั้นป
ม. ๑

ม. ๒

ม. ๓

๑. เข้ำใจ
๑. เข้ำใจ
๑. เข้ำใจ
และใช้ควำมรู้
และใช้ควำมรู้
และใช้ควำมรู้
ทำงสถิติ
ทำงสถิติ
ทำงสถิติ
ในกำรน�ำเสนอ
ในกำรน�ำเสนอ
ในกำรน�ำเสนอ
ข้อมูล และ
ข้อมูล และ
และวิเครำะห์
แปลควำมหมำย
วิเครำะห์ข้อมูล
ข้อมูลจำก
ข้อมูล รวมทั้ง
จำกแผนภำพจุด
แผนภำพกล่อง
น�ำสถิติไปใช้
แผนภำพต้น-ใบ
และแปล
ในชีวิตจริง
ฮิสโทแกรม และ
ควำมหมำย
โดยใช้เทคโนโลยี
ค่ำกลำงของ
ผลลัพธ์ รวมทั้ง
ที่เหมำะสม
ข้อมูล และแปล
น�ำสถิติไปใช้
ควำมหมำย
ในชีวิตจริง
ผลลัพธ์ รวมทั้ง
โดยใช้เทคโนโลยี
น�ำสถิติไปใช้
ที่เหมำะสม
ในชีวิตจริง
โดยใช้เทคโนโลยี
ที่เหมำะสม

ม. ๔

ม. ๕

ม. ๖

-

-

๑. เข้ำใจ
และใช้ควำมรู้
ทำงสถิติ
ในกำรน�ำเสนอ
ข้อมูล และ
แปลควำมหมำย
ของค่ำสถิติ
เพื่อประกอบ
กำรตัดสินใจ
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มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

สาระที่ ๓ สถิติและความน่าจะเปน

มาตรฐาน ค ๓.๒ เข้ำใจหลักกำรนับเบื้องต้น ควำมน่ำจะเป็น และน�ำไปใช้
ตัวชี้วัดชั้นป
ป. ๑

ป. ๒

ป. ๓

ป. ๔

ป. ๕

ป. ๖

-

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัดชั้นป
ม. ๑

ม. ๒

ม. ๓

ม. ๔

ม. ๕

ม. ๖

-

-

๑. เข้ำใจเกี่ยวกับ
กำรทดลองสุ่ม
และน�ำผลที่ได้
ไปหำ
ควำมน่ำจะเป็น
ของเหตุกำรณ์

๑. เข้ำใจและ
ใช้หลักกำรบวก
และกำรคูณ
กำรเรียงสับเปลี่ยน
และกำรจัดหมู่
ในกำรแก้ปัญหำ
๒. หำควำมน่ำจะเป็น
และน�ำควำมรู้
เกี่ยวกับ
ควำมน่ำจะเป็น
ไปใช้

-

-
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มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

กลุมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร
ท�าไมต้องเรียนวิทยาศาสตร์
วิทยำศำสตร์มีบทบำทส�ำคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนำคต เพรำะวิทยำศำสตร์เกี่ยวข้องกับทุกคน
ทั้งในชีวิตประจ�ำวันและกำรงำนอำชีพต่ำง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิตต่ำง ๆ ที่มนุษย์
ได้ใช้เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกในชีวิตและกำรท�ำงำน เหล่ำนี้ล้วนเป็นผลของควำมรู้วิทยำศำสตร์ ผสมผสำนกับ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์และศำสตร์อื่น ๆ วิทยำศำสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนำวิธีคิด ทั้งควำมคิดเป็นเหตุเป็นผล
คิดสร้ำงสรรค์ คิดวิเครำะห์วิจำรณ์ มีทักษะส�ำคัญในกำรค้นคว้ำหำควำมรู้ ใช้ควำมรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหำ
หรือพัฒนำงำนด้วยกระบวนกำรออกแบบเชิงวิศวกรรม มีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ รวมทั้ง
สำมำรถค้นหำข้อมูลหรือสำรสนเทศ ประเมินสำรสนเทศ ประยุกต์ใช้ทักษะกำรคิดเชิงค�ำนวณและควำมรู้
ด้ ำ นวิ ท ยำกำรคอมพิ ว เตอร์ สื่ อ ดิ จิ ทั ล เทคโนโลยี ส ำรสนเทศและกำรสื่ อ สำร เพื่ อ แก้ ป ั ญ หำในชี วิ ต จริ ง
อย่ำงสร้ำงสรรค์ สำมำรถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลำกหลำยและมีประจักษ์พยำนที่ตรวจสอบได้ วิทยำศำสตร์
เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ (knowledge-based society) ดังนั้นทุกคน
จึงจ�ำเป็นต้องได้รับกำรพัฒนำให้รู้วิทยำศำสตร์ เพื่อที่จะมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในธรรมชำติและเทคโนโลยีที่มนุษย์
สร้ำงสรรค์ขึ้น สำมำรถน�ำควำมรู้ไปใช้อย่ำงมีเหตุผล สร้ำงสรรค์ และมีคุณธรรม

เรียนรู้อะไรในวิทยาศาสตร์
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยำศำสตร์ ที่เน้นกำรเชื่อมโยงควำมรู้
กับกระบวนกำร มีทักษะส�ำคัญในกำรค้นคว้ำและสร้ำงองค์ควำมรู้ โดยใช้กระบวนกำรในกำรสืบเสำะหำควำมรู้
และแก้ปญ
ั หำทีห่ ลำกหลำย ให้ผเู้ รียนมีสว่ นร่วมในกำรเรียนรูท้ กุ ขัน้ ตอน มีกำรท�ำกิจกรรมด้วยกำรลงมือปฏิบตั จิ ริง
อย่ำงหลำกหลำย เหมำะสมกับระดับชั้น โดยก�ำหนดสำระส�ำคัญ ๔ สำระ ดังนี้
✧ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เรียนรู้เกี่ยวกับ ชีวิตในสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต กำรด�ำรงชีวิต
ของมนุษย์และสัตว์ กำรด�ำรงชีวิตของพืช พันธุกรรม ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและวิวัฒนำกำรของสิ่งมีชีวิต
✧ วิทยาศาสตร์กายภาพ เรียนรู้เกี่ยวกับ ธรรมชำติของสำร กำรเปลี่ยนแปลงของสำร กำรเคลื่อนที่
พลังงำน และคลื่น
✧ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ เรียนรูเ้ กีย่ วกับ องค์ประกอบของเอกภพ ปฏิสมั พันธ์ภำยในระบบสุรยิ ะ
เทคโนโลยีอวกำศ ระบบโลก กำรเปลี่ยนแปลงทำงธรณีวิทยำ กระบวนกำรเปลี่ยนแปลงลมฟ้ำอำกำศ และผลต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
✧ เทคโนโลยี
 การออกแบบและเทคโนโลยี เรี ย นรู ้ เ กี่ ย วกั บ เทคโนโลยี เ พื่ อ กำรด� ำ รงชี วิ ต ในสั ง คมที่ มี ก ำร
เปลีย่ นแปลงอย่ำงรวดเร็ว ใช้ควำมรูแ้ ละทักษะทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และศำสตร์อนื่ ๆ เพือ่ แก้ปญ
ั หำหรือ
พัฒนำงำนอย่ำงมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ด้วยกระบวนกำรออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม
โดยค�ำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
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วิทยาการค�านวณ เรียนรูเ้ กีย่ วกับกำรคิดเชิงค�ำนวณ กำรคิดวิเครำะห์ แก้ปญ
ั หำเป็นขัน้ ตอนและ
เป็นระบบ ประยุกต์ใช้ควำมรูด้ ำ้ นวิทยำกำรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่ สำรในกำรแก้ปญ
ั หำ
ที่พบในชีวิตจริงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ


คุณภาพผู้เรียน
จบชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
✧ เข้ำใจลักษณะทั่วไปของสิ่งมีชีวิตและกำรด�ำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตรอบตัว
✧ เข้ำใจลักษณะที่ปรำกฏ ชนิดและสมบัติบำงประกำรของวัสดุที่ใช้ท�ำวัตถุ และกำรเปลี่ยนแปลงของ
วัสดุรอบตัว
✧ เข้ำใจกำรดึง กำรผลัก แรงแม่เหล็ก และผลของแรงที่มีต่อกำรเปลี่ยนแปลงกำรเคลื่อนที่ของวัตถุ
พลังงำนไฟฟ้ำและกำรผลิตไฟฟ้ำ กำรเกิดเสียง แสง และกำรมองเห็น
✧ เข้ำใจกำรปรำกฏของดวงอำทิตย์ ดวงจันทร์ และดำว ปรำกฏกำรณ์กำรขึ้นและตกของดวงอำทิตย์
กำรเกิดกลำงวันกลำงคืน กำรก�ำหนดทิศ ลักษณะของหิน กำรจ�ำแนกชนิดดิน และกำรใช้ประโยชน์ ลักษณะ
และควำมส�ำคัญของอำกำศ กำรเกิดลม ประโยชน์และโทษของลม
✧ ตั้งค�ำถำมหรือก�ำหนดปัญหำเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนรู้ตำมที่ก�ำหนดให้หรือตำมควำมสนใจ สังเกต
ส� ำ รวจตรวจสอบโดยใช้เ ครื่องมืออย่ำงง่ำย รวบรวมข้อมูล บันทึก และอธิบำยผลกำรส�ำรวจตรวจสอบ
ด้วยกำรเขียนหรือวำดภำพ และสื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้ด้วยกำรเล่ำเรื่อง หรือด้วยกำรแสดงท่ำทำงเพื่อให้ผู้อื่นเข้ำใจ
ั หำอย่ำงง่ำยโดยใช้ขนั้ ตอนกำรแก้ปญ
ั หำ มีทกั ษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่ สำร
✧ แก้ปญ
เบื้องต้น รักษำข้อมูลส่วนตัว
✧ แสดงควำมกระตือรือร้น สนใจทีจ่ ะเรียนรู้ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์เกีย่ วกับเรือ่ งทีจ่ ะศึกษำตำมทีก่ ำ� หนดให้
หรือตำมควำมสนใจ มีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น และยอมรับฟังควำมคิดเห็นผู้อื่น
✧ แสดงควำมรับผิดชอบด้วยกำรท�ำงำนที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงมุ่งมั่น รอบคอบ ประหยัด ซื่อสัตย์
จนงำนลุล่วงเป็นผลส�ำเร็จ และท�ำงำนร่วมกับผู้อื่นอย่ำงมีควำมสุข
✧ ตระหนั ก ถึ ง ประโยชน์ ข องกำรใช้ ค วำมรู ้ แ ละกระบวนกำรทำงวิ ท ยำศำสตร์ ใ นกำรด� ำ รงชี วิ ต
ศึกษำหำควำมรู้เพิ่มเติม ท�ำโครงงำนหรือชิ้นงำนตำมที่ก�ำหนดให้หรือตำมควำมสนใจ
จบชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
✧ เข้ำใจโครงสร้ำง ลักษณะเฉพำะ กำรปรับตัวของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งควำมสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต
ในแหล่งที่อยู่ กำรท�ำหน้ำที่ของส่วนต่ำง ๆ ของพืช และกำรท�ำงำนของระบบย่อยอำหำรของมนุษย์
✧ เข้ำใจสมบัติและกำรจ�ำแนกกลุ่มของวัสดุ สถำนะและกำรเปลี่ยนสถำนะของสสำร กำรละลำย
กำรเปลี่ยนแปลงทำงเคมี กำรเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ และกำรแยกสำรอย่ำงง่ำย
✧ เข้ำใจลักษณะของแรงโน้มถ่วงของโลก แรงลัพธ์ แรงเสียดทำน แรงไฟฟ้ำ และผลของแรงต่ำง ๆ
ผลที่เกิดจำกแรงกระท�ำต่อวัตถุ ควำมดัน หลักกำรที่มีต่อวัตถุ วงจรไฟฟ้ำอย่ำงง่ำย ปรำกฏกำรณ์เบื้องต้น
ของเสียงและแสง
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✧ เข้ำใจปรำกฏกำรณ์กำรขึน้ และตก รวมถึงกำรเปลีย่ นแปลงรูปร่ำงปรำกฏของดวงจันทร์ องค์ประกอบ
ของระบบสุริยะ คำบกำรโคจรของดำวเครำะห์ ควำมแตกต่ำงของดำวเครำะห์และดำวฤกษ์ กำรขึ้นและตกของ
กลุ่มดำวฤกษ์ กำรใช้แผนที่ดำว กำรเกิดอุปรำคำ พัฒนำกำรและประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกำศ
✧ เข้ำใจลักษณะของแหล่งน�้ำ วัฏจักรน�้ำ กระบวนกำรเกิดเมฆ หมอก น�้ำค้ำง น�้ำค้ำงแข็ง หยำดน�้ำฟ้ำ
กระบวนกำรเกิดหิน วัฏจักรหิน กำรใช้ประโยชน์หนิ และแร่ กำรเกิดซำกดึกด�ำบรรพ์ กำรเกิดลมบก ลมทะเล มรสุม
ลักษณะและผลกระทบของภัยธรรมชำติ ธรณีพิบัติภัย กำรเกิดและผลกระทบของปรำกฏกำรณ์เรือนกระจก
✧ ค้นหำข้อมูลอย่ำงมีประสิทธิภำพและประเมินควำมน่ำเชือ่ ถือ ตัดสินใจเลือกข้อมูล ใช้เหตุผลเชิงตรรกะ
ในกำรแก้ปัญหำ ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในกำรท�ำงำนร่วมกัน เข้ำใจสิทธิและหน้ำที่ของตน
เคำรพสิทธิของผู้อื่น
✧ ตั้งค�ำถำมหรือก�ำหนดปัญหำเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนรู้ตำมที่ก�ำหนดให้หรือตำมควำมสนใจ คำดคะเน
ค�ำตอบหลำยแนวทำง สร้ำงสมมติฐำนที่สอดคล้องกับค�ำถำมหรือปัญหำที่จะส�ำรวจตรวจสอบ วำงแผนและ
ส�ำรวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เหมำะสม ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ทั้งเชิงปริมำณและคุณภำพ
✧ วิเครำะห์ข้อมูล ลงควำมเห็น และสรุปควำมสัมพันธ์ของข้อมูลที่มำจำกกำรส�ำรวจตรวจสอบ
ในรูปแบบที่เหมำะสม เพื่อสื่อสำรควำมรู้จำกผลกำรส�ำรวจตรวจสอบได้อย่ำงมีเหตุผลและหลักฐำนอ้ำงอิง
✧ แสดงถึ ง ควำมสนใจ มุ่ง มั่น ในสิ่ง ที่จ ะเรีย นรู้ มีค วำมคิดสร้ำงสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษำ
ตำมควำมสนใจของตนเอง แสดงควำมคิดเห็นของตนเอง ยอมรับในข้อมูลที่มีหลักฐำนอ้ำงอิง และรับฟัง
ควำมคิดเห็นผู้อื่น
✧ แสดงควำมรับผิดชอบด้วยกำรท�ำงำนที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงมุ่งมั่น รอบคอบ ประหยัด ซื่อสัตย์
จนงำนลุล่วงเป็นผลส�ำเร็จ และท�ำงำนร่วมกับผู้อื่นอย่ำงสร้ำงสรรค์
✧ ตระหนั ก ในคุ ณ ค่ ำ ของควำมรู ้ วิ ท ยำศำสตร์ แ ละเทคโนโลยี ใช้ ค วำมรู ้ แ ละกระบวนกำร
ทำงวิทยำศำสตร์ในกำรด�ำรงชีวิต แสดงควำมชื่นชม ยกย่อง และเคำรพสิทธิในผลงำนของผู้คิดค้นและศึกษำ
หำควำมรู้เพิ่มเติม ท�ำโครงงำนหรือชิ้นงำนตำมที่ก�ำหนดให้หรือตำมควำมสนใจ
✧ แสดงถึงควำมซำบซึ้ง ห่วงใย แสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับกำรใช้ กำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมอย่ำงรู้คุณค่ำ
จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
✧ เข้ำใจลักษณะและองค์ประกอบที่ส�ำคัญของเซลล์สิ่งมีชีวิต ควำมสัมพันธ์ของกำรท�ำงำนของระบบต่ำง ๆ
ในร่ำงกำยมนุษย์ กำรด�ำรงชีวติ ของพืช กำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรม กำรเปลีย่ นแปลงของยีนหรือโครโมโซม
และตัวอย่ำงโรคทีเ่ กิดจำกกำรเปลีย่ นแปลงทำงพันธุกรรม ประโยชน์และผลกระทบของสิง่ มีชวี ติ ดัดแปรพันธุกรรม
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบนิเวศ และกำรถ่ำยทอดพลังงำนในสิ่งมีชีวิต
✧ เข้ำใจองค์ประกอบและสมบัติของธำตุ สำรละลำย สำรบริสุทธิ์ สำรผสม หลักกำรแยกสำร
กำรเปลีย่ นแปลงของสำรในรูปแบบของกำรเปลีย่ นสถำนะ กำรเกิดสำรละลำย และกำรเกิดปฏิกริ ยิ ำเคมีและสมบัติ
ทำงกำยภำพและกำรใช้ประโยชน์ของวัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรำมิก และวัสดุผสม
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✧ เข้ำใจกำรเคลื่อนที่ แรงลัพธ์และผลของแรงลัพธ์กระท�ำต่อวัตถุ โมเมนต์ของแรง แรงที่ปรำกฏใน
ชีวิตประจ�ำวัน สนำมของแรง ควำมสัมพันธ์ของงำน พลังงำนจลน์ พลังงำนศักย์โน้มถ่วง กฎกำรอนุรักษ์พลังงำน
กำรถ่ ำ ยโอนพลั ง งำน สมดุ ล ควำมร้ อ น ควำมสั ม พั น ธ์ ข องปริ ม ำณทำงไฟฟ้ ำ กำรต่ อ วงจรไฟฟ้ ำ ในบ้ ำ น
พลังงำนไฟฟ้ำ และหลักกำรเบื้องต้นของวงจรอิเล็กทรอนิกส์
✧ เข้ำใจสมบัติของคลื่น และลักษณะของคลื่นแบบต่ำง ๆ แสง กำรสะท้อน กำรหักเหของแสงและ
ทัศนอุปกรณ์
✧ เข้ำใจกำรโคจรของดำวเครำะห์รอบดวงอำทิตย์ กำรเกิดฤดู กำรเคลื่อนที่ปรำกฏของดวงอำทิตย์
กำรเกิดข้ำงขึ้นข้ำงแรม กำรขึ้นและตกของดวงจันทร์ กำรเกิดน�้ำขึ้นน�้ำลง ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกำศ
และควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรส�ำรวจอวกำศ
✧ เข้ำใจลักษณะของชั้นบรรยำกำศ องค์ประกอบและปัจจัยที่มีต่อลมฟ้ำอำกำศ กำรเกิดและ
ผลกระทบของพำยุฟำ้ คะนอง พำยุหมุนเขตร้อน กำรพยำกรณ์อำกำศ สถำนกำรณ์กำรเปลีย่ นแปลงภูมอิ ำกำศโลก
กระบวนกำรเกิดเชื้อเพลิงซำกดึกด�ำบรรพ์และกำรใช้ประโยชน์ พลังงำนทดแทนและกำรใช้ประโยชน์ ลักษณะ
โครงสร้ำงภำยในโลก กระบวนกำรเปลี่ยนแปลงทำงธรณีวิทยำบนผิวโลก ลักษณะชั้นหน้ำตัดดิน กระบวนกำร
เกิดดิน แหล่งน�้ำผิวดิน แหล่งน�้ำใต้ดิน กระบวนกำรเกิดและผลกระทบของภัยธรรมชำติและธรณีพิบัติภัย
✧ เข้ำใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยี ได้แก่ ระบบทำงเทคโนโลยี กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเทคโนโลยีกับศำสตร์อื่น โดยเฉพำะวิทยำศำสตร์ หรือคณิตศำสตร์ วิเครำะห์ เปรียบเทียบ
และตัดสินใจเพื่อเลือกใช้เทคโนโลยี โดยค�ำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ใช้ควำมรู้
ทักษะ และทรัพยำกรเพือ่ ออกแบบและสร้ำงผลงำนส�ำหรับกำรแก้ปญ
ั หำในชีวติ ประจ�ำวันหรือกำรประกอบอำชีพ
โดยใช้กระบวนกำรออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือได้อย่ำงถูกต้อง เหมำะสม
ปลอดภัย รวมทั้งค�ำนึงถึงทรัพย์สินทำงปัญญำ
✧ น�ำข้อมูลปฐมภูมิเข้ำสู่ระบบคอมพิวเตอร์ วิเครำะห์ ประเมิน น�ำเสนอข้อมูลและสำรสนเทศได้
ตำมวัตถุประสงค์ ใช้ทักษะกำรคิดเชิงค�ำนวณในกำรแก้ปัญหำที่พบในชีวิตจริง และเขียนโปรแกรมอย่ำงง่ำย
เพื่อช่วยในกำรแก้ปัญหำ ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรอย่ำงรู้เท่ำทันและรับผิดชอบต่อสังคม
✧ ตั้งค�ำถำมหรือก�ำหนดปัญหำที่เชื่อมโยงกับพยำนหลักฐำนหรือหลักกำรทำงวิทยำศำสตร์ ที่มี
กำรก�ำหนดและควบคุมตัวแปร คิดคำดคะเนค�ำตอบหลำยแนวทำง สร้ำงสมมติฐำนที่สำมำรถน�ำไปสู่กำรส�ำรวจ
ตรวจสอบ ออกแบบและลงมือส�ำรวจตรวจสอบโดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมำะสม เลือกใช้เครื่องมือและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศที่เหมำะสมในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพที่ได้ผลเที่ยงตรง
และปลอดภัย
✧ วิเครำะห์และประเมินควำมสอดคล้องของข้อมูลที่ได้จำกกำรส�ำรวจตรวจสอบจำกพยำนหลักฐำน
โดยใช้ควำมรู้และหลักกำรทำงวิทยำศำสตร์ในกำรแปลควำมหมำยและลงข้อสรุปและสื่อสำรควำมคิด ควำมรู้
จำกผลกำรส�ำรวจตรวจสอบหลำกหลำยรูปแบบ หรือใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพือ่ ให้ผอู้ นื่ เข้ำใจได้อย่ำงเหมำะสม
✧ แสดงถึงควำมสนใจ มุ่งมั่น รับผิดชอบ รอบคอบ และซื่อสัตย์ ในสิ่งที่จะเรียนรู้ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์
เกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษำตำมควำมสนใจของตนเอง โดยใช้เครื่องมือและวิธีกำรที่ให้ได้ผลถูกต้อง เชื่อถือได้
ศึกษำค้นคว้ำเพิ่มเติมจำกแหล่งควำมรู้ต่ำง ๆ แสดงควำมคิดเห็นของตนเอง รับฟังควำมคิดเห็นผู้อื่น และยอมรับ
กำรเปลี่ยนแปลงควำมรู้ที่ค้นพบเมื่อมีข้อมูลและประจักษ์พยำนใหม่เพิ่มขึ้นหรือแย้งจำกเดิม
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✧ ตระหนักในคุณค่ำของควำมรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน ใช้ควำมรู้และ
กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในกำรด�ำรงชีวิต และกำรประกอบอำชีพ แสดงควำมชื่นชม ยกย่อง
และเคำรพสิทธิในผลงำนของผู้คิดค้น เข้ำใจผลกระทบทั้งด้ำนบวกและด้ำนลบของกำรพัฒนำทำงวิทยำศำสตร์
ต่อสิ่งแวดล้อมและต่อบริบทอื่น ๆ และศึกษำหำควำมรู้เพิ่มเติม ท�ำโครงงำนหรือสร้ำงชิ้นงำนตำมควำมสนใจ
✧ แสดงถึงควำมซำบซึ้ง ห่วงใย มีพฤติกรรมเกี่ยวกับกำรดูแลรักษำควำมสมดุลของระบบนิเวศและ
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
✧ เข้ำใจกำรล�ำเลียงสำรเข้ำและออกจำกเซลล์ กลไกกำรรักษำดุลยภำพของมนุษย์ ภูมิคุ้มกัน
ในร่ำงกำยของมนุษย์และควำมผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน กำรใช้ประโยชน์จำกสำรต่ำง ๆ ที่พืชสร้ำงขึ้น
กำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรม กำรเปลีย่ นแปลงทำงพันธุกรรม วิวฒ
ั นำกำรทีท่ ำ� ให้เกิดควำมหลำกหลำยของ
สิ่งมีชีวิต ควำมส�ำคัญและผลของเทคโนโลยีทำงดีเอ็นเอต่อมนุษย์ สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม
✧ เข้ำใจควำมหลำกหลำยของไบโอมในเขตภูมิศำสตร์ต่ำง ๆ ของโลก กำรเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบ
นิเวศ ปัญหำและผลกระทบทีม่ ตี อ่ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อม แนวทำงในกำรอนุรกั ษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
และกำรแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม
✧ เข้ำใจชนิดของอนุภำคส�ำคัญที่เป็นส่วนประกอบในโครงสร้ำงอะตอม สมบัติบำงประกำรของธำตุ
กำรจัดเรียงธำตุในตำรำงธำตุ ชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหว่ำงอนุภำคและสมบัติต่ำง ๆ ของสำรที่มีควำมสัมพันธ์
กับแรงยึดเหนี่ยว พันธะเคมี โครงสร้ำงและสมบัติของพอลิเมอร์ กำรเกิดปฏิกิริยำเคมี ปัจจัยที่มีผลต่ออัตรำ
กำรเกิดปฏิกิริยำเคมี และกำรเขียนสมกำรเคมี
✧ เข้ำใจปริมำณที่เกี่ยวกับกำรเคลื่อนที่ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแรง มวลและควำมเร่ง ผลของควำมเร่ง
ทีม่ ตี อ่ กำรเคลือ่ นทีแ่ บบต่ำง ๆ ของวัตถุ แรงโน้มถ่วง แรงแม่เหล็ก ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสนำมแม่เหล็กและกระแส
ไฟฟ้ำ และแรงภำยในนิวเคลียส
✧ เข้ำใจพลังงำนนิวเคลียร์ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมวลและพลังงำน กำรเปลี่ยนพลังงำนทดแทน
เป็นพลังงำนไฟฟ้ำ เทคโนโลยีด้ำนพลังงำน กำรสะท้อน กำรหักเห กำรเลี้ยวเบนและกำรรวมคลื่น กำรได้ยิน
ปรำกฏกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง สีกับกำรมองเห็นสี คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำและประโยชน์ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ
✧ เข้ำใจกำรแบ่งชั้นและสมบัติของโครงสร้ำงโลก สำเหตุ และรูปแบบกำรเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีที่
สัมพันธ์กับกำรเกิดลักษณะธรณีสัณฐำน สำเหตุ กระบวนกำรเกิดแผ่นดินไหว ภูเขำไฟระเบิด สึนำมิ ผลกระทบ
แนวทำงกำรเฝ้ำระวัง และกำรปฏิบัติตนให้ปลอดภัย
✧ เข้ำใจผลของแรงเนื่องจำกควำมแตกต่ำงของควำมกดอำกำศ แรงคอริออลิส ที่มีต่อกำรหมุนเวียน
ของอำกำศ กำรหมุนเวียนของอำกำศตำมเขตละติจูดและผลที่มีต่อภูมิอำกำศ ควำมสัมพันธ์ของกำรหมุนเวียน
ของอำกำศและกำรหมุนเวียนของกระแสน�้ำผิวหน้ำในมหำสมุทร และผลต่อลักษณะลมฟ้ำอำกำศ สิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม ปัจจัยต่ำง ๆ ที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศโลก และแนวปฏิบัติเพื่อลดกิจกรรม
ของมนุษย์ทสี่ ง่ ผลต่อกำรเปลีย่ นแปลงภูมอิ ำกำศโลก รวมทัง้ กำรแปลควำมหมำยสัญลักษณ์ลมฟ้ำอำกำศทีส่ ำ� คัญ
จำกแผนที่อำกำศ และข้อมูลสำรสนเทศ
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✧ เข้ำใจกำรก�ำเนิดและกำรเปลีย่ นแปลงพลังงำน สสำร ขนำด อุณหภูมขิ องเอกภพ หลักฐำนทีส่ นับสนุน
ทฤษฎีบิกแบง ประเภทของกำแล็กซี โครงสร้ำงและองค์ประกอบของกำแล็กซีทำงช้ำงเผือก กระบวนกำรเกิด
และกำรสร้ำงพลังงำน ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมส่องสว่ำงของดำวฤกษ์ และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมส่องสว่ำง
กับโชติมำตรของดำวฤกษ์ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสี อุณหภูมิผิว และสเปกตรัมของดำวฤกษ์ วิวัฒนำกำรและ
กำรเปลีย่ นแปลงสมบัตบิ ำงประกำรของดำวฤกษ์ กระบวนกำรเกิดระบบสุรยิ ะ กำรแบ่งเขตบริวำรของดวงอำทิตย์
ลักษณะของดำวเครำะห์ที่เอื้อต่อกำรด�ำรงชีวิต กำรเกิดลมสุริยะ พำยุสุริยะ และผลที่มีต่อโลก รวมทั้งกำรส�ำรวจ
อวกำศและกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกำศ
✧ ระบุปัญหำ ตั้งค�ำถำมที่จะส�ำรวจตรวจสอบ โดยมีกำรก�ำหนดควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรต่ำง ๆ
สืบค้นข้อมูลจำกหลำยแหล่ง ตั้งสมมติฐำนที่เป็นไปได้หลำยแนวทำง ตัดสินใจเลือกตรวจสอบสมมติฐำนที่เป็นไปได้
✧ ตั้งค�ำถำมหรือก�ำหนดปัญหำที่อยู่บนพื้นฐำนของควำมรู้และควำมเข้ำใจทำงวิทยำศำสตร์ ที่แสดง
ให้เห็นถึงกำรใช้ควำมคิดระดับสูงที่สำมำรถส�ำรวจตรวจสอบหรือศึกษำค้นคว้ำได้อย่ำงครอบคลุมและเชื่อถือได้
สร้ำงสมมติฐำนทีม่ ที ฤษฎีรองรับหรือคำดกำรณ์สงิ่ ทีจ่ ะพบเพือ่ น�ำไปสูก่ ำรส�ำรวจตรวจสอบ ออกแบบวิธกี ำรส�ำรวจ
ตรวจสอบตำมสมมติฐำนที่ก�ำหนดไว้ได้อย่ำงเหมำะสม มีหลักฐำนเชิงประจักษ์ เลือกวัสดุ อุปกรณ์ รวมทั้งวิธีกำร
ในกำรส� ำ รวจตรวจสอบอย่ ำ งถู ก ต้ อ งทั้ ง ในเชิ ง ปริ ม ำณและคุ ณ ภำพ และบั น ทึ ก ผลกำรส� ำ รวจตรวจสอบ
อย่ำงเป็นระบบ
✧ วิเครำะห์ แปลควำมหมำยข้อมูล และประเมินควำมสอดคล้องของข้อสรุป เพื่อตรวจสอบกับ
สมมติฐำนที่ตั้งไว้ ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงวิธีกำรส�ำรวจตรวจสอบ จัดกระท�ำข้อมูลและน�ำเสนอข้อมูลด้วย
เทคนิควิธีที่เหมำะสม สื่อสำรแนวคิด ควำมรู้จำกผลกำรส�ำรวจตรวจสอบ โดยกำรพูด เขียน จัดแสดง หรือใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อให้ผู้อื่นเข้ำใจโดยมีหลักฐำนอ้ำงอิงหรือมีทฤษฎีรองรับ
✧ แสดงถึงควำมสนใจ มุง่ มัน่ รับผิดชอบ รอบคอบ และซือ่ สัตย์ ในกำรสืบเสำะหำควำมรู้ โดยใช้เครือ่ งมือ
และวิธกี ำรทีใ่ ห้ได้ผลถูกต้อง เชือ่ ถือได้ มีเหตุผลและยอมรับได้วำ่ ควำมรูท้ ำงวิทยำศำสตร์อำจมีกำรเปลีย่ นแปลงได้
ั หำได้ ท�ำงำนร่วมกับ
✧ แสดงถึงควำมพอใจและเห็นคุณค่ำในกำรค้นพบควำมรู้ พบค�ำตอบ หรือแก้ปญ
ผู้อื่นอย่ำงสร้ำงสรรค์ แสดงควำมคิดเห็นโดยมีข้อมูลอ้ำงอิงและเหตุผลประกอบ เกี่ยวกับผลของกำรพัฒนำ
และกำรใช้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอย่ำงมีคุณธรรมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และยอมรับฟังควำมคิดเห็น
ของผู้อื่น
✧ เข้ำใจควำมสัมพันธ์ของควำมรู้วิทยำศำสตร์ที่มีผลต่อกำรพัฒนำเทคโนโลยีประเภทต่ำง ๆ และ
กำรพัฒนำเทคโนโลยีที่ส่งผลให้มีกำรคิดค้นควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ที่ก้ำวหน้ำ ผลของเทคโนโลยีต่อชีวิต สังคม
และสิ่งแวดล้อม
✧ ตระหนักถึงควำมส�ำคัญและเห็นคุณค่ำของควำมรูว้ ทิ ยำศำสตร์และเทคโนโลยีทใี่ ช้ในชีวติ ประจ�ำวัน
ใช้ควำมรู้และกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในกำรด�ำรงชีวิต และกำรประกอบอำชีพ แสดงควำม
ชื่นชม ภูมิใจ ยกย่อง อ้ำงอิงผลงำน ชิ้นงำนที่เป็นผลมำจำกภูมิปัญญำท้องถิ่นและกำรพัฒนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ศึกษำหำควำมรู้เพิ่มเติม ท�ำโครงงำนหรือสร้ำงชิ้นงำนตำมควำมสนใจ
✧ แสดงควำมซำบซึง้ ห่วงใย มีพฤติกรรมเกีย่ วกับกำรใช้และรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อม
อย่ำงรู้คุณค่ำ เสนอตัวเองร่วมมือปฏิบัติกับชุมชนในกำรป้องกัน ดูแลทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น
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✧ วิเครำะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี ได้แก่ ระบบทำงเทคโนโลยีที่ซับซ้อน กำรเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเทคโนโลยีกับศำสตร์อื่น โดยเฉพำะวิทยำศำสตร์ หรือคณิตศำสตร์ วิเครำะห์
เปรียบเทียบ และตัดสินใจเพือ่ เลือกใช้เทคโนโลยี โดยค�ำนึงถึงผลกระทบต่อชีวติ สังคม เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อม
ประยุกต์ใช้ควำมรู้ ทักษะ ทรัพยำกรเพื่อออกแบบ สร้ำง หรือพัฒนำผลงำนส�ำหรับแก้ปัญหำที่มีผลกระทบ
ต่อสังคม โดยใช้กระบวนกำรออกแบบเชิงวิศวกรรม ใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในกำรออกแบบและน�ำเสนอผลงำน
เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือได้อย่ำงถูกต้อง เหมำะสม ปลอดภัย รวมทั้งค�ำนึงถึงทรัพย์สินทำงปัญญำ
✧ ใช้ ค วำมรู ้ ท ำงด้ ำ นวิ ท ยำกำรคอมพิ ว เตอร์ สื่ อ ดิ จิ ทั ล เทคโนโลยี ส ำรสนเทศและกำรสื่ อ สำร
เพื่อรวบรวมข้อมูลในชีวิตจริงจำกแหล่งต่ำง ๆ และควำมรู้จำกศำสตร์อื่น มำประยุกต์ใช้ สร้ำงควำมรู้ใหม่ เข้ำใจ
กำรเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีทมี่ ผี ลต่อกำรด�ำเนินชีวติ อำชีพ สังคม วัฒนธรรม และใช้อย่ำงปลอดภัย มีจริยธรรม
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สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

มาตรฐาน ว ๑.๑ เข้ำใจควำมหลำกหลำยของระบบนิเวศ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต
และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่ำง ๆ ในระบบนิเวศ กำรถ่ำยทอดพลังงำน
กำรเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ควำมหมำยของประชำกร ปัญหำและผลกระทบ
ที่มีต่อทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม แนวทำงในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
และกำรแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม รวมทั้งน�ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดชั้นป
ป. ๑

ป. ๒

ป. ๓

ป. ๔

ป. ๕

ป. ๖

๑. ระบุชื่อพืช
และสัตว์ที่อำศัย
อยู่บริเวณต่ำง ๆ
จำกข้อมูล
ที่รวบรวมได้
๒. บอกสภำพ
แวดล้อม
ที่เหมำะสม
กับกำรด�ำรงชีวิต
ของสัตว์
ในบริเวณ
ที่อำศัยอยู่

-

-

-

๑. บรรยำย
โครงสร้ำงและ
ลักษณะของ
สิ่งมีชีวิต
ที่เหมำะสมกับ
กำรด�ำรงชีวิต
ซึ่งเป็นผลมำจำก
กำรปรับตัวของ
สิ่งมีชีวิตในแต่ละ
แหล่งที่อยู่
๒. อธิบำย
ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงสิ่งมีชีวิต
กับสิ่งมีชีวิตและ
ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงสิ่งมีชีวิต
กับสิ่งไม่มีชีวิต
เพื่อประโยชน์ต่อ
กำรด�ำรงชีวิต
๓. เขียนโซ่อำหำร
และระบุบทบำท
หน้ำที่ของสิ่งมีชีวิต
ที่เป็นผู้ผลิต
และผู้บริโภค
ในโซ่อำหำร
๔. ตระหนัก
ในคุณค่ำของ
สิ่งแวดล้อมที่มี
ต่อกำรด�ำรงชีวิต
ของสิ่งมีชีวิต
โดยมีส่วนร่วม
ในกำรดูแลรักษำ
สิ่งแวดล้อม

-
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สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

มาตรฐาน ว ๑.๑ เข้ำใจควำมหลำกหลำยของระบบนิเวศ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต
และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่ำง ๆ ในระบบนิเวศ กำรถ่ำยทอดพลังงำน
กำรเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ควำมหมำยของประชำกร ปัญหำและผลกระทบ
ที่มีต่อทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม แนวทำงในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
และกำรแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม รวมทั้งน�ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ (ต่อ)
ตัวชี้วัดชั้นป
ม. ๑

ม. ๒

-

-

ม. ๓

ม. ๔

๑. อธิบำย
๑. สืบค้นข้อมูล
ปฏิสัมพันธ์ของ
และอธิบำย
องค์ประกอบ
ควำมสัมพันธ์
ของระบบนิเวศ
ของสภำพ
ที่ได้จำก
ทำงภูมิศำสตร์
กำรส�ำรวจ
บนโลกกับ
ควำมหลำกหลำย
๒. อธิบำยรูปแบบ
ของไบโอม
ควำมสัมพันธ์
และยกตัวอย่ำง
ระหว่ำง
ไบโอมชนิดต่ำง ๆ
สิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งมีชีวิตรูปแบบ ๒. สืบค้นข้อมูล
อภิปรำยสำเหตุ
ต่ำง ๆ ในแหล่ง
และยกตัวอย่ำง
ที่อยู่เดียวกัน
กำรเปลี่ยนแปลง
ที่ได้จำก
แทนที่ของ
กำรส�ำรวจ
๓. สร้ำงแบบจ�ำลอง ระบบนิเวศ
ในกำรอธิบำย ๓. สืบค้นข้อมูล
อธิบำยและ
กำรถ่ำยทอด
ยกตัวอย่ำง
พลังงำนใน
เกี่ยวกับ
สำยใยอำหำร
กำรเปลี่ยนแปลง
๔. อธิบำย
ขององค์ประกอบ
ควำมสัมพันธ์
ทำงกำยภำพ
ของผู้ผลิต
และทำงชีวภำพ
ผู้บริโภคและ
ที่มีผลต่อ
ผู้ย่อยสลำย
กำรเปลี่ยนแปลง
สำรอินทรีย์
ขนำดของ
ในระบบนิเวศ
ประชำกร
๕. อธิบำย
กำรสะสมสำรพิษ สิ่งมีชีวิต
ในสิ่งมีชีวิต
ในระบบนิเวศ
ในโซ่อำหำร

ม. ๕

ม. ๖

-

-

39

มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

มาตรฐาน ว ๑.๑ เข้ำใจควำมหลำกหลำยของระบบนิเวศ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต
และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่ำง ๆ ในระบบนิเวศ กำรถ่ำยทอดพลังงำน
กำรเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ควำมหมำยของประชำกร ปัญหำและผลกระทบ
ที่มีต่อทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม แนวทำงในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
และกำรแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม รวมทั้งน�ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ (ต่อ)
ตัวชี้วัดชั้นป
ม. ๑

ม. ๒

ม. ๓

ม. ๔

๖. ตระหนักถึง
๔. สืบค้นข้อมูล
ควำมสัมพันธ์
และอภิปรำย
ของสิ่งมีชีวิต
เกี่ยวกับปัญหำ
และสิ่งแวดล้อม
และผลกระทบ
ที่มีต่อทรัพยำกรในระบบนิเวศ
ธรรมชำติ
โดยไม่ท�ำลำย
และสิ่งแวดล้อม
สมดุลของ
พร้อมทั้ง
ระบบนิเวศ
น�ำเสนอแนวทำง
ในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
กำรแก้ไขปัญหำ
สิ่งแวดล้อม

ม. ๕

ม. ๖
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มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

มาตรฐาน ว ๑.๒ เข้ำใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐำนของสิ่งมีชีวิต กำรล�ำเลียงสำรเข้ำและออกจำกเซลล์
ควำมสัมพันธ์ของโครงสร้ำงและหน้ำทีข่ องระบบต่ำง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ทที่ ำ� งำนสัมพันธ์กนั
ควำมสัมพันธ์ของโครงสร้ำงและหน้ำที่ของอวัยวะต่ำง ๆ ของพืชที่ท�ำงำนสัมพันธ์กัน
รวมทั้งน�ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดชั้นป
ป. ๑

ป. ๒

๑. ระบุชื่อ
๑. ระบุว่ำพืช
บรรยำยลักษณะ
ต้องกำรแสง
และบอกหน้ำที่
และน�้ำ เพื่อกำร
ของส่วนต่ำง ๆ
เจริญเติบโต
ของร่ำงกำยมนุษย์ โดยใช้ข้อมูล
สัตว์ และพืช
จำกหลักฐำน
รวมทั้งบรรยำย
เชิงประจักษ์
กำรท�ำหน้ำที่
๒. ตระหนักถึง
ร่วมกันของ
ควำมจ�ำเป็น
ส่วนต่ำง ๆ
ที่พืชต้องได้รับ
ของร่ำงกำย
น�้ำและแสง
มนุษย์ในกำรท�ำ
เพื่อกำรเจริญ
กิจกรรมต่ำง ๆ
เติบโต
จำกข้อมูล
โดยดูแลพืช
ที่รวบรวมได้
ให้ได้รับ
๒. ตระหนักถึง
สิ่งดังกล่ำว
ควำมส�ำคัญ
อย่ำงเหมำะสม
ของส่วนต่ำง ๆ ๓. สร้ำงแบบจ�ำลอง
ของร่ำงกำย
ที่บรรยำย
ตนเอง โดยกำร
วัฏจักรชีวิต
ดูแลส่วนต่ำง ๆ
ของพืชดอก
อย่ำงถูกต้อง
ให้ปลอดภัย
และรักษำ
ควำมสะอำด
อยู่เสมอ

ป. ๓

ป. ๔

๑. บรรยำยหน้ำที่
๑. บรรยำย
ของรำก ล�ำต้น
สิ่งที่จ�ำเป็น
ใบ และดอก
ต่อกำรด�ำรงชีวิต
ของพืชดอก
และกำรเจริญ
โดยใช้ข้อมูล
เติบโตของ
ที่รวบรวมได้
มนุษย์และสัตว์
โดยใช้ข้อมูล
ที่รวบรวมได้
๒. ตระหนักถึง
ประโยชน์ของ
อำหำร น�้ำ
และอำกำศ
โดยกำรดูแล
ตนเองและสัตว์
ให้ได้รับสิ่งเหล่ำนี้
อย่ำงเหมำะสม
๓. สร้ำงแบบจ�ำลอง
ที่บรรยำย
วัฏจักรชีวิต
ของสัตว์และ
เปรียบเทียบ
วัฏจักรชีวิตของ
สัตว์บำงชนิด
๔. ตระหนักถึง
คุณค่ำของ
ชีวิตสัตว์
โดยไม่ท�ำให้
วัฏจักรชีวิต
ของสัตว์
เปลี่ยนแปลง

ป. ๕

ป. ๖

-

๑. ระบุสำรอำหำร
และบอกประโยชน์
ของสำรอำหำร
แต่ละประเภท
จำกอำหำร
ที่ตนเอง
รับประทำน
๒. บอกแนวทำง
ในกำรเลือก
รับประทำนอำหำร
ให้ได้สำรอำหำร
ครบถ้วน ในสัดส่วน
ที่เหมำะสม
กับเพศ และวัย
รวมทั้ง
ควำมปลอดภัย
ต่อสุขภำพ
๓. ตระหนักถึง
ควำมส�ำคัญของ
สำรอำหำร
โดยกำรเลือก
รับประทำน
อำหำรที่มี
สำรอำหำร
ครบถ้วนในสัดส่วน
ที่เหมำะสมกับ
เพศ และวัย
รวมทั้งปลอดภัย
ต่อสุขภำพ
๔. สร้ำงแบบ
จ�ำลองระบบ
ย่อยอำหำร
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มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

มาตรฐาน ว ๑.๒ เข้ำใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐำนของสิ่งมีชีวิต กำรล�ำเลียงสำรเข้ำและออกจำกเซลล์
ควำมสัมพันธ์ของโครงสร้ำงและหน้ำทีข่ องระบบต่ำง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ทที่ ำ� งำนสัมพันธ์กนั
ควำมสัมพันธ์ของโครงสร้ำงและหน้ำที่ของอวัยวะต่ำง ๆ ของพืชที่ท�ำงำนสัมพันธ์กัน
รวมทั้งน�ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ (ต่อ)
ตัวชี้วัดชั้นป
ป. ๑

ป. ๒

ป. ๓

ป. ๔

ป. ๕

ป. ๖
และบรรยำย
หน้ำที่ของ
อวัยวะในระบบ
ย่อยอำหำร
รวมทั้งอธิบำย
กำรย่อยอำหำร
และกำรดูดซึม
สำรอำหำร
๕. ตระหนักถึง
ควำมส�ำคัญของ
ระบบย่อยอำหำร
โดยกำรบอก
แนวทำงในกำร
ดูแลรักษำอวัยวะ
ในระบบ
ย่อยอำหำร
ให้ท�ำงำน
เป็นปกติ
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มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

มาตรฐาน ว ๑.๒ เข้ำใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐำนของสิ่งมีชีวิต กำรล�ำเลียงสำรเข้ำและออกจำกเซลล์
ควำมสัมพันธ์ของโครงสร้ำงและหน้ำทีข่ องระบบต่ำง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ทที่ ำ� งำนสัมพันธ์กนั
ควำมสัมพันธ์ของโครงสร้ำงและหน้ำที่ของอวัยวะต่ำง ๆ ของพืชที่ท�ำงำนสัมพันธ์กัน
รวมทั้งน�ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ (ต่อ)
ตัวชี้วัดชั้นป
ม. ๑

ม. ๒

ม. ๓

ม. ๔

ม. ๕

ม. ๖

๑. เปรียบเทียบ
รูปร่ำง ลักษณะ
และโครงสร้ำง
ของเซลล์พืช
และเซลล์สัตว์
รวมทั้งบรรยำย
หน้ำที่ของผนัง
เซลล์ เยื่อหุ้ม
เซลล์ ไซโทพลำ
ซึมนิวเคลียส
แวคิวโอล
ไมโทคอนเดรีย
และคลอโรพลำสต์
๒. ใช้กล้องจุลทรรศน์
ใช้แสงศึกษำ
เซลล์และ
โครงสร้ำงต่ำง ๆ
ภำยในเซลล์
๓. อธิบำย
ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงรูปร่ำง
กับกำรท�ำหน้ำที่
ของเซลล์
๔. อธิบำย
กำรจัดระบบ
ของสิ่งมีชีวิต
โดยเริ่มจำกเซลล์
เนื้อเยื่อ อวัยวะ
ระบบอวัยวะ
จนเป็นสิ่งมีชีวิต
๕. อธิบำย
กระบวนกำรแพร่
และออสโมซิส
จำกหลักฐำน

๑. ระบุอวัยวะและ
บรรยำยหน้ำที่
ของอวัยวะ
ที่เกี่ยวข้อง
ในระบบหำยใจ
๒. อธิบำยกลไก
กำรหำยใจเข้ำ
และออก
โดยใช้แบบจ�ำลอง
รวมทั้งอธิบำย
กระบวนกำร
แลกเปลี่ยนแกส
๓. ตระหนักถึง
ควำมส�ำคัญของ
ระบบหำยใจ
โดยกำรบอก
แนวทำงในกำร
ดูแลรักษำอวัยวะ
ในระบบหำยใจ
ให้ท�ำงำน
เป็นปกติ
๔. ระบุอวัยวะและ
บรรยำยหน้ำที่
ของอวัยวะ
ในระบบขับถ่ำย
ในกำรก�ำจัด
ของเสียทำงไต
๕. ตระหนักถึง
ควำมส�ำคัญของ
ระบบขับถ่ำย
ในกำรก�ำจัด
ของเสียทำงไต
โดยกำรบอก
แนวทำง

-

๑. อธิบำย
โครงสร้ำงและ
สมบัติของ
เยื่อหุ้มเซลล์
ที่สัมพันธ์กับ
กำรล�ำเลียงสำร
และเปรียบเทียบ
กำรล�ำเลียงสำร
ผ่ำนเยื่อหุ้มเซลล์
แบบต่ำง ๆ
๒. อธิบำย
กำรควบคุม
ดุลยภำพของน�้ำ
และสำรในเลือด
โดยกำรท�ำงำน
ของไต
๓. อธิบำย
กำรควบคุม
ดุลยภำพ
ของกรด-เบส
ของเลือด
โดยกำรท�ำงำน
ของไตและปอด
๔. อธิบำย
กำรควบคุม
ดุลยภำพ
ของอุณหภูมิ
ภำยในร่ำงกำย
โดยระบบ
หมุนเวียนเลือด
ผิวหนัง และ
กล้ำมเนื้อ
โครงร่ำง

-

-
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มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

มาตรฐาน ว ๑.๒ เข้ำใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐำนของสิ่งมีชีวิต กำรล�ำเลียงสำรเข้ำและออกจำกเซลล์
ควำมสัมพันธ์ของโครงสร้ำงและหน้ำทีข่ องระบบต่ำง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ทที่ ำ� งำนสัมพันธ์กนั
ควำมสัมพันธ์ของโครงสร้ำงและหน้ำที่ของอวัยวะต่ำง ๆ ของพืชที่ท�ำงำนสัมพันธ์กัน
รวมทั้งน�ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ (ต่อ)
ตัวชี้วัดชั้นป
ม. ๑

ม. ๒

เชิงประจักษ์
และยกตัวอย่ำง
กำรแพร่และ
ออสโมซิส
ในชีวิตประจ�ำวัน
๖. ระบุปัจจัย
ที่จ�ำเป็นในกำร
สังเครำะห์ด้วย
แสงและผลผลิต
ที่เกิดขึ้นจำก
กำรสังเครำะห์
ด้วยแสง
โดยใช้หลักฐำน
เชิงประจักษ์
๗. อธิบำย
ควำมส�ำคัญของ
กำรสังเครำะห์
ด้วยแสงของพืช
ต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม
๘. ตระหนัก
ในคุณค่ำของพืช
ที่มีต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม
โดยกำรร่วมกัน
ปลูกและดูแล
รักษำต้นไม้
ในโรงเรียน
และชุมชน
๙. บรรยำยลักษณะ
และหน้ำที่ของ
ไซเล็มและ
โฟลเอ็ม

ในกำรปฏิบัติตน
ที่ช่วยให้
ระบบขับถ่ำย
ท�ำหน้ำที่
ได้อย่ำงปกติ
๖. บรรยำย
โครงสร้ำงและ
หน้ำที่ของหัวใจ
หลอดเลือด
และเลือด
๗. อธิบำย
กำรท�ำงำน
ของระบบ
หมุนเวียนเลือด
โดยใช้แบบ
จ�ำลอง
๘. ออกแบบ
กำรทดลองและ
ทดลองในกำร
เปรียบเทียบ
อัตรำกำรเต้น
ของหัวใจ
ขณะปกติและ
หลังท�ำกิจกรรม
๙. ตระหนักถึง
ควำมส�ำคัญ
ของระบบ
หมุนเวียนเลือด
โดยกำรบอก
แนวทำงในกำร
ดูแลรักษำ
อวัยวะในระบบ
หมุนเวียนเลือด
ให้ท�ำงำนเป็นปกติ

ม. ๓

ม. ๔
๕. อธิบำย
และเขียนแผนผัง
เกี่ยวกับ
กำรตอบสนอง
ของร่ำงกำย
แบบไม่จ�ำเพำะ
และแบบจ�ำเพำะ
ต่อสิ่งแปลกปลอม
ของร่ำงกำย
๖. สืบค้นข้อมูล
อธิบำยและ
ยกตัวอย่ำงโรค
หรืออำกำร
ที่เกิดจำก
ควำมผิดปกติ
ของระบบ
ภูมิคุ้มกัน
๗. อธิบำยภำวะ
ภูมิคุ้มกัน
บกพร่องที่มี
สำเหตุมำจำก
กำรติดเชื้อ HIV
๘. ทดสอบและ
บอกชนิดของ
สำรอำหำรที่พืช
สังเครำะห์ได้
๙. สืบค้นข้อมูล
อภิปรำย และ
ยกตัวอย่ำง
เกี่ยวกับกำรใช้
ประโยชน์
จำกสำรต่ำง ๆ
ที่พืชบำงชนิด
สร้ำงขึ้น

ม. ๕

ม. ๖

44

มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

มาตรฐาน ว ๑.๒ เข้ำใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐำนของสิ่งมีชีวิต กำรล�ำเลียงสำรเข้ำและออกจำกเซลล์
ควำมสัมพันธ์ของโครงสร้ำงและหน้ำทีข่ องระบบต่ำง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ทที่ ำ� งำนสัมพันธ์กนั
ควำมสัมพันธ์ของโครงสร้ำงและหน้ำที่ของอวัยวะต่ำง ๆ ของพืชที่ท�ำงำนสัมพันธ์กัน
รวมทั้งน�ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ (ต่อ)
ตัวชี้วัดชั้นป
ม. ๑

ม. ๒

๑๐. เขียนแผนภำพ ๑๐. ระบุอวัยวะและ
ที่บรรยำยทิศทำง บรรยำยหน้ำที่
กำรล�ำเลียงสำร
ของอวัยวะ
ในระบบประสำท
ในไซเล็มและ
ส่วนกลำง
โฟลเอ็มของพืช
ในกำรควบคุม
๑๑. อธิบำย
กำรท�ำงำนต่ำง ๆ
กำรสืบพันธุ์
ของร่ำงกำย
แบบอำศัยเพศ
และไม่อำศัยเพศ ๑๑. ตระหนักถึง
ควำมส�ำคัญของ
ของพืชดอก
ระบบประสำท
๑๒. อธิบำย
ลักษณะโครงสร้ำง
โดยกำรบอก
ของดอกที่มีส่วน
แนวทำง
ท�ำให้เกิด
ในกำรดูแลรักษำ
รวมถึงกำรป้องกัน
กำรถ่ำยเรณู
กำรกระทบ
รวมทั้งบรรยำย
กระเทือน
กำรปฏิสนธิของ
พืชดอก กำรเกิดผล และอันตรำย
และเมล็ด
ต่อสมองและ
กำรกระจำยเมล็ด
ไขสันหลัง
และกำรงอก ๑๒. ระบุอวัยวะและ
บรรยำยหน้ำที่
ของเมล็ด
ของอวัยวะ
๑๓. ตระหนักถึง
ในระบบสืบพันธุ์
ควำมส�ำคัญ
ของเพศชำย
ของสัตว์ที่ช่วย
และเพศหญิง
ในกำรถ่ำยเรณู
โดยใช้แบบจ�ำลอง
ของพืชดอก
๑๓. อธิบำยผล
โดยกำร
ของฮอร์โมน
ไม่ท�ำลำยชีวิต
เพศชำยและ
ของสัตว์ที่ช่วย
เพศหญิง
ในกำรถ่ำยเรณู
ที่ควบคุม
๑๔. อธิบำย
กำรเปลี่ยนแปลง
ควำมส�ำคัญ
ของร่ำงกำย
ของธำตุอำหำร

ม. ๓

ม. ๔
๑๐. ออกแบบ
กำรทดลอง
ทดลอง และ
อธิบำยเกี่ยวกับ
ปัจจัยภำยนอก
ที่มีผลต่อ
กำรเจริญเติบโต
ของพืช
๑๑. สืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับ
สำรควบคุม
กำรเจริญเติบโต
ของพืชที่มนุษย์
สังเครำะห์ขึ้น
และยกตัวอย่ำง
กำรน�ำมำ
ประยุกต์ใช้
ทำงด้ำนกำรเกษตร
ของพืช
๑๒. สังเกตและอธิบำย
กำรตอบสนอง
ของพืชต่อสิ่งเร้ำ
ในรูปแบบต่ำง ๆ
ที่มีผลต่อกำร
ด�ำรงชีวิต

ม. ๕

ม. ๖
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มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

มาตรฐาน ว ๑.๒ เข้ำใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐำนของสิ่งมีชีวิต กำรล�ำเลียงสำรเข้ำและออกจำกเซลล์
ควำมสัมพันธ์ของโครงสร้ำงและหน้ำทีข่ องระบบต่ำง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ทที่ ำ� งำนสัมพันธ์กนั
ควำมสัมพันธ์ของโครงสร้ำงและหน้ำที่ของอวัยวะต่ำง ๆ ของพืชที่ท�ำงำนสัมพันธ์กัน
รวมทั้งน�ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ (ต่อ)
ตัวชี้วัดชั้นป
ม. ๑

ม. ๒

บำงชนิดที่มีผลต่อ เมื่อเข้ำสู่
กำรเจริญเติบโต
วัยหนุ่มสำว
และกำรด�ำรงชีวิต ๑๔. ตระหนักถึง
ของพืช
กำรเปลี่ยนแปลง
๑๕. เลือกใช้ปุย
ของร่ำงกำย
ที่มีธำตุอำหำร
เมื่อเข้ำสู่
เหมำะสมกับพืช
วัยหนุ่มสำว
ในสถำนกำรณ์
โดยกำรดูแล
ที่ก�ำหนด
รักษำร่ำงกำย
๑๖. เลือกวิธีกำร
และจิตใจ
ขยำยพันธุ์พืช
ของตนเอง
ให้เหมำะสม
ในช่วงที่มีกำร
กับควำมต้องกำร เปลี่ยนแปลง
ของมนุษย์
๑๕. อธิบำยกำรตกไข่
กำรมีประจ�ำเดือน
โดยใช้ควำมรู้
กำรปฏิสนธิ และ
เกี่ยวกับกำร
กำรพัฒนำของ
สืบพันธุ์ของพืช
ไซโกต จนคลอด
๑๗. อธิบำย
เป็นทำรก
ควำมส�ำคัญ
ของเทคโนโลยี ๑๖. เลือกวิธีกำร
คุมก�ำเนิด
กำรเพำะเลี้ยง
ที่เหมำะสมกับ
เนื้อเยื่อพืชใน
สถำนกำรณ์
กำรใช้ประโยชน์
ที่ก�ำหนด
ด้ำนต่ำง ๆ
๑๗. ตระหนักถึง
๑๘. ตระหนักถึง
ผลกระทบของ
ประโยชน์ของ
กำรตั้งครรภ์
กำรขยำย
ก่อนวัยอันควร
พันธุ์พืช
โดยกำร
โดยกำรน�ำ
ประพฤติตน
ควำมรู้ไปใช้
ให้เหมำะสม
ในชีวิตประจ�ำวัน

ม. ๓

ม. ๔

ม. ๕

ม. ๖
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มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

มาตรฐาน ว ๑.๓ เข้ำใจกระบวนกำรและควำมส�ำคัญของกำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรม สำรพันธุกรรม
กำรเปลี่ยนแปลงทำงพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและ
วิวัฒนำกำรของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งน�ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดชั้นป
ป. ๑

ป. ๒

ป. ๓

-

๑. เปรียบเทียบ
ลักษณะของ
สิ่งมีชีวิตและ
สิ่งไม่มีชีวิต
จำกข้อมูล
ที่รวบรวมได้

-

ป. ๔

ป. ๕

๑. จ�ำแนกสิ่งมีชีวิต ๑. อธิบำยลักษณะ
โดยใช้ควำมเหมือน ทำงพันธุกรรม
และควำมแตกต่ำง
ที่มีกำรถ่ำยทอด
ของลักษณะ
จำกพ่อแม่สู่ลูก
ของสิ่งมีชีวิต
ของพืช สัตว์
ออกเป็นกลุ่มพืช
และมนุษย์
กลุ่มสัตว์ และ ๒. แสดงควำม
กลุ่มที่ไม่ใช่พืช
อยำกรู้อยำกเห็น
และสัตว์
โดยกำรถำม
๒. จ�ำแนกพืชออกเป็น ค�ำถำมเกี่ยวกับ
พืชดอกและ
ลักษณะที่
พืชไม่มีดอก
คล้ำยคลึงกัน
โดยใช้กำรมีดอก
ของตนเอง
เป็นเกณฑ์
กับพ่อแม่
โดยใช้ข้อมูล
ที่รวบรวมได้
๓. จ�ำแนกสัตว์
ออกเป็นสัตว์
มีกระดูกสันหลัง
และสัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลัง
โดยใช้กำรมี
กระดูกสันหลัง
เป็นเกณฑ์
โดยใช้ข้อมูล
ที่รวบรวมได้
๔. บรรยำย
ลักษณะเฉพำะ
ที่สังเกตได้
ของสัตว์
มีกระดูกสันหลัง
ในกลุ่มปลำ
กลุ่มสัตว์

ป. ๖
-
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มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

มาตรฐาน ว ๑.๓ เข้ำใจกระบวนกำรและควำมส�ำคัญของกำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรม สำรพันธุกรรม
กำรเปลี่ยนแปลงทำงพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและ
วิวัฒนำกำรของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งน�ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ (ต่อ)
ตัวชี้วัดชั้นป
ป. ๑

ป. ๒

ป. ๓

ป. ๔
สะเทินน�้ำ
สะเทินบก
กลุ่มสัตว์
เลื้อยคลำน
กลุ่มนก และ
กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยน�้ำนม
และยกตัวอย่ำง
สิ่งมีชีวิต
ในแต่ละกลุ่ม

ป. ๕

ป. ๖
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มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

มาตรฐาน ว ๑.๓ เข้ำใจกระบวนกำรและควำมส�ำคัญของกำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรม สำรพันธุกรรม
กำรเปลี่ยนแปลงทำงพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและ
วิวัฒนำกำรของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งน�ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ (ต่อ)
ตัวชี้วัดชั้นป
ม. ๑

ม. ๒

ม. ๓

ม. ๔

ม. ๕

ม. ๖

-

-

๑. อธิบำยควำม
สัมพันธ์ระหว่ำง
ยีน ดีเอ็นเอ
และโครโมโซม
โดยใช้แบบจ�ำลอง
๒. อธิบำย
กำรถ่ำยทอด
ลักษณะทำง
พันธุกรรม
จำกกำรผสม
โดยพิจำรณำ
ลักษณะเดียว
ที่แอลลีลเด่น
ข่มแอลลีลด้อย
อย่ำงสมบูรณ์
๓. อธิบำย
กำรเกิดจีโนไทป์
และฟีโนไทป์
ของลูก และ
ค�ำนวณอัตรำส่วน
กำรเกิดจีโนไทป์
และฟีโนไทป์
ของรุ่นลูก
๔. อธิบำย
ควำมแตกต่ำง
ของกำรแบ่งเซลล์
แบบไมโทซิส
และไมโอซิส
๕. บอกได้ว่ำ
กำรเปลี่ยนแปลง
ของยีนหรือ
โครโมโซม
อำจท�ำให้เกิด

๑. อธิบำย
ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงยีน
กำรสังเครำะห์
โปรตีน และ
ลักษณะทำง
พันธุกรรม
๒. อธิบำยหลักกำร
ถ่ำยทอดลักษณะ
ที่ถูกควบคุม
ด้วยยีนที่อยู่บน
โครโมโซมเพศ
และมัลติเปล
แอลลีล
๓. อธิบำยผล
ที่เกิดจำก
กำรเปลี่ยนแปลง
ล�ำดับนิวคลีโอไทด์
ในดีเอ็นเอ
ต่อกำรแสดง
ลักษณะของ
สิ่งมีชีวิต
๔. สืบค้นข้อมูลและ
ยกตัวอย่ำงกำร
น�ำมิวเทชันไปใช้
ประโยชน์
๕. สืบค้นข้อมูล
และอภิปรำยผล
ของเทคโนโลยี
ทำงดีเอ็นเอ
ที่มีต่อมนุษย์
และสิ่งแวดล้อม

-

-
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มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

มาตรฐาน ว ๑.๓ เข้ำใจกระบวนกำรและควำมส�ำคัญของกำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรม สำรพันธุกรรม
กำรเปลี่ยนแปลงทำงพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและ
วิวัฒนำกำรของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งน�ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ (ต่อ)
ตัวชี้วัดชั้นป
ม. ๑

ม. ๒

ม. ๓

ม. ๔

โรคทำงพันธุกรรม ๖. สืบค้นข้อมูล
พร้อมทั้ง
อธิบำย และ
ยกตัวอย่ำง
ยกตัวอย่ำง
โรคทำงพันธุกรรม ควำมหลำกหลำย
๖. ตระหนักถึง
ของสิ่งมีชีวิต
ประโยชน์ของ
ซึ่งเป็นผลมำจำก
ควำมรู้เรื่องโรค
วิวัฒนำกำร
ทำงพันธุกรรม
โดยรู้ว่ำ
ก่อนแต่งงำน
ควรปรึกษำแพทย์
เพื่อตรวจ
และวินิจฉัย
ภำวะเสี่ยงของลูก
ที่อำจเกิดโรค
ทำงพันธุกรรม
๗. อธิบำยกำรใช้
ประโยชน์จำก
สิ่งมีชีวิตดัดแปร
พันธุกรรมและ
ผลกระทบที่
อำจมีต่อมนุษย์
และสิ่งแวดล้อม
โดยใช้ข้อมูลที่
รวบรวมได้
๘. ตระหนักถึง
ประโยชน์และ
ผลกระทบ
ของสิ่งมีชีวิต
ดัดแปรพันธุกรรม
ที่อำจมีต่อมนุษย์
และสิ่งแวดล้อม
โดยกำรเผยแพร่

ม. ๕

ม. ๖

50

มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

มาตรฐาน ว ๑.๓ เข้ำใจกระบวนกำรและควำมส�ำคัญของกำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรม สำรพันธุกรรม
กำรเปลี่ยนแปลงทำงพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและ
วิวัฒนำกำรของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งน�ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ (ต่อ)
ตัวชี้วัดชั้นป
ม. ๑

ม. ๒

ม. ๓
ควำมรู้ที่ได้จำก
กำรโต้แย้งทำง
วิทยำศำสตร์
ซึ่งมีข้อมูล
สนับสนุน
๙. เปรียบเทียบ
ควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพ
ในระดับชนิด
สิ่งมีชีวิตในระบบ
นิเวศต่ำง ๆ
๑๐. อธิบำย
ควำมส�ำคัญของ
ควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพ
ที่มีต่อกำรรักษำ
สมดุลของระบบ
นิเวศ และ
ต่อมนุษย์
๑๑. แสดงควำม
ตระหนัก
ในคุณค่ำและ
ควำมส�ำคัญของ
ควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพ
โดยมีส่วนร่วม
ในกำรดูแลรักษำ
ควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพ

ม. ๔

ม. ๕

ม. ๖
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มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ

มาตรฐาน ว ๒.๑ เข้ำใจสมบัติของสสำร องค์ประกอบของสสำร ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสมบัติของสสำร
กับโครงสร้ำงและแรงยึดเหนี่ยวระหว่ำงอนุภำค หลักและธรรมชำติของกำรเปลี่ยนแปลง
สถำนะของสสำร กำรเกิดสำรละลำย และกำรเกิดปฏิกิริยำเคมี
ตัวชี้วัดชั้นป
ป. ๑

ป. ๒

ป. ๓

ป. ๔

ป. ๕

ป. ๖

๑. อธิบำยสมบัติ
๑. อธิบำยและ
๑. เปรียบเทียบ
๑. เปรียบเทียบสมบัติ ๑. อธิบำยว่ำ
๑. อธิบำย
วัตถุประกอบขึ้น
กำรดูดซับน�้ำ
ที่สังเกตได้ของ
เปรียบเทียบ
สมบัติทำง
กำรเปลี่ยน
จำกชิน้ ส่วนย่อย ๆ กำยภำพ
ของวัสดุ
วัสดุที่ใช้ท�ำวัตถุ
สถำนะของสสำร กำรแยกสำรผสม
ซึ่งสำมำรถแยก
โดยใช้หลักฐำน
ซึ่งท�ำจำกวัสดุ
โดยกำรหยิบออก
ด้ำนควำมแข็ง
เมื่อท�ำให้สสำร
ออกจำกกันได้
เชิงประจักษ์
ชนิดเดียวหรือ
กำรร่อน กำรใช้
สภำพยืดหยุ่น
ร้อนขึ้นหรือ
และประกอบกัน
และระบุ
หลำยชนิด
แม่เหล็กดึงดูด
กำรน�ำควำมร้อน เย็นลง โดยใช้
เป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้ และกำรน�ำไฟฟ้ำ หลักฐำน
กำรน�ำสมบัติ
ประกอบกัน
กำรรินออก
โดยใช้หลักฐำน
กำรดูดซับน�้ำ
โดยใช้หลักฐำน
กำรกรอง และ
ของวัสดุ
เชิงประจักษ์
เชิงประจักษ์
ของวัสดุไป
เชิงประจักษ์
กำรตกตะกอน
โดยใช้หลักฐำน ๒. อธิบำย
๒. อธิบำย
ประยุกต์ใช้
๒. ระบุชนิดของ
โดยใช้หลักฐำน
เชิงประจักษ์
กำรละลำย
กำรเปลี่ยนแปลง จำกกำรทดลอง
ในกำรท�ำวัตถุ
วัสดุและจัดกลุ่ม
เชิงประจักษ์
ของสำรในน�้ำ
ในชีวิตประจ�ำวัน ของวัสดุ
วัสดุตำมสมบัติ
รวมทั้งระบุ
และระบุ
โดยใช้หลักฐำน
เมื่อท�ำให้ร้อนขึน้
๒. อธิบำยสมบัติ
ที่สังเกตได้
วิธีแก้ปัญหำ
กำรน�ำสมบัติ
เชิงประจักษ์
หรือท�ำให้เย็นลง
ที่สังเกตได้ของ
ในชีวิตประจ�ำวัน
เรื่องควำมแข็ง ๓. วิเครำะห์
โดยใช้หลักฐำน
วัสดุที่เกิดจำก
สภำพยืดหยุ่น
กำรเปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับกำร
เชิงประจักษ์
กำรน�ำวัสดุ
แยกสำร
กำรน�ำควำมร้อน ของสำรเมื่อเกิด
มำผสมกัน
และกำรน�ำไฟฟ้ำ กำรเปลี่ยนแปลง
โดยใช้หลักฐำน
ของวัสดุไปใช้
ทำงเคมี โดยใช้
เชิงประจักษ์
ในชีวิตประจ�ำวัน หลักฐำน
๓. เปรียบเทียบ
ผ่ำนกระบวนกำร เชิงประจักษ์
สมบัติที่สังเกตได้
ออกแบบชิ้นงำน ๔. วิเครำะห์และระบุ
ของวัสดุเพื่อน�ำมำ
กำรเปลี่ยนแปลง
๒. แลกเปลี่ยน
ท�ำเป็นวัตถุ
ที่ผันกลับได้และ
ควำมคิดกับผู้อื่น
ในกำรใช้งำน
โดยกำรอภิปรำย กำรเปลี่ยนแปลง
ตำมวัตถุประสงค์
ที่ผันกลับไม่ได้
เกี่ยวกับสมบัติ
และอธิบำย
ทำงกำยภำพ
กำรน�ำวัสดุที่ใช้
ของวัสดุ
แล้วกลับมำใช้ใหม่
อย่ำงมีเหตุผล
โดยใช้หลักฐำน
จำกกำรทดลอง
เชิงประจักษ์
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มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ

มาตรฐาน ว ๒.๑ เข้ำใจสมบัติของสสำร องค์ประกอบของสสำร ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสมบัติของสสำร
กับโครงสร้ำงและแรงยึดเหนี่ยวระหว่ำงอนุภำค หลักและธรรมชำติของกำรเปลี่ยนแปลง
สถำนะของสสำร กำรเกิดสำรละลำย และกำรเกิดปฏิกิริยำเคมี (ต่อ)
ตัวชี้วัดชั้นป
ป. ๑

ป. ๒
๔. ตระหนักถึง
ประโยชน์ของ
กำรน�ำวัสดุ
ที่ใช้แล้ว
กลับมำใช้ใหม่
โดยกำรน�ำ
วัสดุที่ใช้แล้ว
กลับมำใช้ใหม่

ป. ๓

ป. ๔
๓. เปรียบเทียบ
สมบัติของสสำร
ทั้ง ๓ สถำนะ
จำกข้อมูล
ที่ได้จำก
กำรสังเกตมวล
กำรต้องกำรที่อยู่
รูปร่ำงและ
ปริมำตร
ของสสำร
๔. ใช้เครื่องมือ
เพื่อวัดมวล
และปริมำตร
ของสสำร
ทั้ง ๓ สถำนะ

ป. ๕

ป. ๖
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สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ

มาตรฐาน ว ๒.๑ เข้ำใจสมบัติของสสำร องค์ประกอบของสสำร ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสมบัติของสสำร
กับโครงสร้ำงและแรงยึดเหนี่ยวระหว่ำงอนุภำค หลักและธรรมชำติของกำรเปลี่ยนแปลง
สถำนะของสสำร กำรเกิดสำรละลำย และกำรเกิดปฏิกิริยำเคมี (ต่อ)
ตัวชี้วัดชั้นป
ม. ๑

ม. ๒

ม. ๓

ม. ๔

ม. ๕

ม. ๖

๑. อธิบำยสมบัติ
ทำงกำยภำพ
บำงประกำรของ
ธำตุโลหะ อโลหะ
และกึ่งโลหะ
โดยใช้หลักฐำน
เชิงประจักษ์ที่ได้
จำกกำรสังเกต
และกำรทดสอบ
และใช้สำรสนเทศ
ที่ได้จำกแหล่ง
ข้อมูลต่ำง ๆ
รวมทั้งจัดกลุ่มธำตุ
เป็นโลหะ อโลหะ
และกึ่งโลหะ
๒. วิเครำะห์ผล
จำกกำรใช้ธำตุ
โลหะ อโลหะ
กึ่งโลหะ และ
ธำตุกัมมันตรังสี
ที่มีต่อสิ่งมีชีวิต
สิ่งแวดล้อม
เศรษฐกิจและ
สังคม จำกข้อมูล
ที่รวบรวมได้
๓. ตระหนักถึง
คุณค่ำของกำรใช้
ธำตุโลหะ อโลหะ
กึ่งโลหะ
ธำตุกัมมันตรังสี
โดยเสนอแนวทำง
กำรใช้ธำตุอย่ำง
ปลอดภัย คุ้มค่ำ

๑. อธิบำย
กำรแยกสำรผสม
โดยกำรระเหยแห้ง
กำรตกผลึก
กำรกลั่นอย่ำงง่ำย
โครมำโทกรำฟี
แบบกระดำษ
กำรสกัดด้วย
ตัวท�ำละลำย
โดยใช้หลักฐำน
เชิงประจักษ์
๒. แยกสำรโดยกำร
ระเหยแห้ง
กำรตกผลึก
กำรกลั่นอย่ำงง่ำย
โครมำโทกรำฟี
แบบกระดำษ
กำรสกัดด้วย
ตัวท�ำละลำย
๓. น�ำวิธีกำร
แยกสำรไปใช้
แก้ปัญหำ
ในชีวิตประจ�ำวัน
โดยบูรณำกำร
วิทยำศำสตร์
คณิตศำสตร์
เทคโนโลยี และ
วิศวกรรมศำสตร์
๔. ออกแบบกำร
ทดลองและ
ทดลองในกำร
อธิบำยผลของ
ชนิดตัวละลำย

๑. ระบุสมบัติ
ทำงกำยภำพและ
กำรใช้ประโยชน์
วัสดุประเภท
พอลิเมอร์
เซรำมิกและ
วัสดุผสม
โดยใช้หลักฐำน
เชิงประจักษ์
และสำรสนเทศ
๒. ตระหนักถึง
คุณค่ำของกำรใช้
วัสดุประเภท
พอลิเมอร์
เซรำมิก
และวัสดุผสม
โดยเสนอแนะ
แนวทำง
กำรใช้วัสดุ
อย่ำงประหยัด
และคุ้มค่ำ
๓. อธิบำยกำรเกิด
ปฏิกิริยำเคมี
รวมถึงกำรจัด
เรียงตัวใหม่
ของอะตอม
เมื่อกำรเกิด
ปฏิกิริยำเคมี
โดยใช้แบบ
จ�ำลองและ
สมกำรข้อควำม
๔. อธิบำย
กฎทรงมวล

-

๑. ระบุว่ำสำร
เป็นธำตุหรือ
สำรประกอบ
และอยู่ในรูป
อะตอม โมเลกุล
หรือไอออน
จำกสูตรเคมี
๒. เปรียบเทียบ
ควำมเหมือนและ
ควำมแตกต่ำง
ของแบบจ�ำลอง
อะตอมของโบร์
กับแบบจ�ำลอง
อะตอมแบบ
กลุ่มหมอก
๓. ระบุจ�ำนวน
โปรตอน
นิวตรอนและ
อิเล็กตรอน
ของอะตอม
และไอออน
ที่เกิดจำก
อะตอมเดียว
๔. เขียนสัญลักษณ์
นิวเคลียร์ของ
ธำตุและระบุกำร
เป็นไอโซโทป
๕. ระบุหมู่และ
คำบของธำตุ
และระบุว่ำธำตุ
เป็นโลหะ
อโลหะ กึ่งโลหะ
กลุ่มธำตุ

-
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สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ

มาตรฐาน ว ๒.๑ เข้ำใจสมบัติของสสำร องค์ประกอบของสสำร ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสมบัติของสสำร
กับโครงสร้ำงและแรงยึดเหนี่ยวระหว่ำงอนุภำค หลักและธรรมชำติของกำรเปลี่ยนแปลง
สถำนะของสสำร กำรเกิดสำรละลำย และกำรเกิดปฏิกิริยำเคมี (ต่อ)
ตัวชี้วัดชั้นป
ม. ๑

ม. ๒

ม. ๓

โดยใช้หลักฐำน
๔. เปรียบเทียบ
ชนิดตัวท�ำละลำย
เชิงประจักษ์
จุดเดือด
อุณหภูมิ
๕. วิเครำะห์
จุดหลอมเหลว
ที่มีต่อสภำพ
ละลำยได้ของสำร ปฏิกิริยำ
ของสำรบริสุทธิ์
รวมทั้งอธิบำย
ดูดควำมร้อน
และสำรผสม
ผลของควำมดัน
และปฏิกิริยำ
โดยกำรวัด
ที่มีต่อสภำพ
คำยควำมร้อน
อุณหภูมิ
ละลำยได้ของ
จำกกำร
เขียนกรำฟ
สำรโดยใช้
เปลีย่ นแปลง
แปลควำมหมำย
พลังงำนควำมร้อน
สำรสนเทศ
ข้อมูลจำกกรำฟ
ของปฏิกิริยำ
หรือสำรสนเทศ ๕. ระบุปริมำณ
๖. อธิบำยปฏิกิริยำ
ตัวละลำย
๕. อธิบำยและ
กำรเกิดสนิม
ในสำรละลำย
เปรียบเทียบ
ของเหล็ก
ในหน่วย
ควำมหนำแน่น
ปฏิกิริยำของ
ควำมเข้มข้น
ของสำรบริสุทธิ์
กรดกับโลหะ
เป็นร้อยละ
และสำรผสม
ปฏิกิริยำของ
ปริมำตรต่อ
๖. ใช้เครื่องมือ
กรดกับเบส และ
ปริมำตร
เพื่อวัดมวลและ
มวลต่อมวล และ ปฏิกิริยำของเบส
ปริมำตรของ
กับโลหะ
มวลต่อปริมำตร
สำรบริสุทธิ์
โดยใช้หลักฐำน
๖. ตระหนักถึง
และสำรผสม
เชิงประจักษ์
ควำมส�ำคัญของ
๗. อธิบำยเกี่ยวกับ
และอธิบำย
กำรน�ำควำมรู้
ควำมสัมพันธ์
เรื่องควำมเข้มข้น ปฏิกิริยำ
ระหว่ำงอะตอม
กำรเผำไหม้
ของสำรไปใช้
ธำตุ และ
กำรเกิดฝนกรด
โดยยกตัวอย่ำง
สำรประกอบ
โดยใช้แบบจ�ำลอง กำรใช้สำรละลำย กำรสังเครำะห์
และสำรสนเทศ
ในชีวิตประจ�ำวัน ด้วยแสง โดยใช้
๘. อธิบำย
อย่ำงถูกต้อง
สำรสนเทศ
โครงสร้ำงอะตอม
และปลอดภัย
รวมทั้งเขียน
ที่ประกอบด้วย
สมกำรข้อควำม
โปรตอน
แสดงปฏิกิริยำ
นิวตรอน และ
ดังกล่ำว

ม. ๔

ม. ๕
เรพรีเซนเททีฟ
หรือกลุ่มธำตุ
แทรนซิชัน
จำกตำรำงธำตุ
๖. เปรียบเทียบ
สมบัติ
กำรน�ำไฟฟ้ำ
กำรให้และรับ
อิเล็กตรอน
ระหว่ำงธำตุ
ในกลุ่มโลหะ
กับอโลหะ
๗. สืบค้นข้อมูลและ
น�ำเสนอตัวอย่ำง
ประโยชน์
และอันตรำย
ที่เกิดจำกธำตุ
เรพรีเซนเททีฟ
และธำตุแทรนซิชัน
๘. ระบุว่ำ
พันธะโคเวเลนต์
เป็นพันธะเดี่ยว
พันธะคู่ หรือ
พันธะสำม
และระบุจ�ำนวน
คู่อิเล็กตรอน
ระหว่ำงอะตอมคู่
ร่วมพันธะ
จำกสูตรโครงสร้ำง
๙. ระบุสภำพขั้ว
ของสำร
ที่โมเลกุล

ม. ๖
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มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ

มาตรฐาน ว ๒.๑ เข้ำใจสมบัติของสสำร องค์ประกอบของสสำร ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสมบัติของสสำร
กับโครงสร้ำงและแรงยึดเหนี่ยวระหว่ำงอนุภำค หลักและธรรมชำติของกำรเปลี่ยนแปลง
สถำนะของสสำร กำรเกิดสำรละลำย และกำรเกิดปฏิกิริยำเคมี (ต่อ)
ตัวชี้วัดชั้นป
ม. ๑
อิเล็กตรอน
โดยใช้แบบจ�ำลอง
๙. อธิบำยและ
เปรียบเทียบ
กำรจัดเรียง
อนุภำค แรงยึด
เหนี่ยวระหว่ำง
อนุภำค และ
กำรเคลื่อนที่
ของอนุภำคของ
สสำรชนิดเดียวกัน
ในสถำนะของแข็ง
ของเหลวและแกส
โดยใช้แบบจ�ำลอง
๑๐. อธิบำยควำม
สัมพันธ์ระหว่ำง
พลังงำนควำมร้อน
กับกำรเปลี่ยน
สถำนะของสสำร
โดยใช้หลักฐำน
เชิงประจักษ์
และแบบจ�ำลอง

ม. ๒

ม. ๓
๗. ระบุประโยชน์
และโทษของ
ปฏิกิริยำเคมี
ที่มีต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม
และยกตัวอย่ำง
วิธีกำรป้องกัน
และแก้ปัญหำ
ที่เกิดจำก
ปฏิกิริยำเคมี
ที่พบในชีวิต
ประจ�ำวัน จำก
กำรสืบค้นข้อมูล
๘. ออกแบบวิธี
แก้ปัญหำ
ในชีวิตประจ�ำวัน
โดยใช้ควำมรู้
เกี่ยวกับ
ปฏิกิริยำเคมี
โดยบูรณำกำร
วิทยำศำสตร์
คณิตศำสตร์
เทคโนโลยี และ
วิศวกรรมศำสตร์

ม. ๔

ม. ๕
ประกอบด้วย
๒ อะตอม
๑๐. ระบุสำรที่เกิด
พันธะไฮโดรเจน
ได้จำกสูตร
โครงสร้ำง
๑๑. อธิบำยควำม
สัมพันธ์ระหว่ำง
จุดเดือดของ
สำรโคเวเลนต์
กับแรงดึงดูด
ระหว่ำงโมเลกุล
ตำมสภำพขั้ว
หรือกำรเกิด
พันธะไฮโดรเจน
๑๒. เขียนสูตรเคมี
ของไอออนและ
สำรประกอบ
ไอออนิก
๑๓. ระบุว่ำสำร
เกิดกำรละลำย
แบบแตกตัว
หรือไม่แตกตัว
พร้อมให้เหตุผล
และระบุว่ำ
สำรละลำยที่ได้
เป็นสำรละลำย
อิเล็กโทรไลต์
หรือนอนอิเล็กโทรไลต์
๑๔. ระบุสำรประกอบ
อินทรีย์ประเภท
ไฮโดรคำร์บอน

ม. ๖
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มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ

มาตรฐาน ว ๒.๑ เข้ำใจสมบัติของสสำร องค์ประกอบของสสำร ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสมบัติของสสำร
กับโครงสร้ำงและแรงยึดเหนี่ยวระหว่ำงอนุภำค หลักและธรรมชำติของกำรเปลี่ยนแปลง
สถำนะของสสำร กำรเกิดสำรละลำย และกำรเกิดปฏิกิริยำเคมี (ต่อ)
ตัวชี้วัดชั้นป
ม. ๑

ม. ๒

ม. ๓

ม. ๔

ม. ๕
ว่ำอิ่มตัวหรือ
ไม่อิ่มตัวจำก
สูตรโครงสร้ำง
๑๕. สืบค้นข้อมูล
และเปรียบเทียบ
สมบัติทำง
กำยภำพระหว่ำง
พอลิเมอร์และ
มอนอเมอร์
ของพอลิเมอร์
ชนิดนั้น
๑๖. ระบุสมบัติ
ควำมเป็นกรด-เบส
จำกโครงสร้ำง
ของสำรประกอบ
อินทรีย์
๑๗. อธิบำยสมบัติ
กำรละลำย
ในตัวท�ำละลำย
ชนิดต่ำง ๆ
ของสำร
๑๘. วิเครำะห์
และอธิบำย
ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงโครงสร้ำง
กับสมบัติ
เทอร์มอพลำสติก
และเทอร์มอเซต
ของพอลิเมอร์
และกำรน�ำ
พอลิเมอร์ไปใช้
ประโยชน์

ม. ๖
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มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ

มาตรฐาน ว ๒.๑ เข้ำใจสมบัติของสสำร องค์ประกอบของสสำร ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสมบัติของสสำร
กับโครงสร้ำงและแรงยึดเหนี่ยวระหว่ำงอนุภำค หลักและธรรมชำติของกำรเปลี่ยนแปลง
สถำนะของสสำร กำรเกิดสำรละลำย และกำรเกิดปฏิกิริยำเคมี (ต่อ)
ตัวชี้วัดชั้นป
ม. ๑

ม. ๒

ม. ๓

ม. ๔

ม. ๕
๑๙. สืบค้นข้อมูล
และน�ำเสนอ
ผลกระทบของ
กำรใช้ผลิตภัณฑ์
พอลิเมอร์ที่มีต่อ
สิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม
พร้อมแนวทำง
ป้องกันหรือแก้ไข
๒๐. ระบุสูตรเคมี
ของสำรตั้งต้น
ผลิตภัณฑ์ และ
แปลควำมหมำย
ของสัญลักษณ์
ในสมกำรเคมี
ของปฏิกิริยำเคมี
๒๑. ทดลองและ
อธิบำยผลของ
ควำมเข้มข้น
พื้นที่ผิว อุณหภูมิ
และตัวเร่งปฏิกิริยำ
ที่มีผลต่ออัตรำ
กำรเกิดปฏิกิริยำ
เคมี
๒๒. สืบค้นข้อมูล
และอธิบำย
ปัจจัยที่มีผลต่อ
อัตรำกำรเกิด
ปฏิกิริยำเคมี
ที่ใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจ�ำวัน
หรือใน
อุตสำหกรรม

ม. ๖
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มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ

มาตรฐาน ว ๒.๑ เข้ำใจสมบัติของสสำร องค์ประกอบของสสำร ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสมบัติของสสำร
กับโครงสร้ำงและแรงยึดเหนี่ยวระหว่ำงอนุภำค หลักและธรรมชำติของกำรเปลี่ยนแปลง
สถำนะของสสำร กำรเกิดสำรละลำย และกำรเกิดปฏิกิริยำเคมี (ต่อ)
ตัวชี้วัดชั้นป
ม. ๑

ม. ๒

ม. ๓

ม. ๔

ม. ๕
๒๓. อธิบำย
ควำมหมำยของ
ปฏิกิริยำรีดอกซ์
๒๔. อธิบำยสมบัติ
ของสำรกัมมันตรังสี
และค�ำนวณ
ครึ่งชีวิตและ
ปริมำณของ
สำรกัมมันตรังสี
๒๕. สืบค้นข้อมูลและ
น�ำเสนอตัวอย่ำง
ประโยชน์ของ
สำรกัมมันตรังสี
และกำรป้องกัน
อันตรำย
ที่เกิดจำก
กัมมันตภำพรังสี

ม. ๖

59

มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ

มาตรฐาน ว ๒.๒ เข้ำใจธรรมชำติของแรงในชีวิตประจ�ำวัน ผลของแรงที่กระท�ำต่อวัตถุ ลักษณะกำรเคลื่อนที่
แบบต่ำงๆ ของวัตถุ รวมทั้งน�ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดชั้นป
ป. ๑

ป. ๒

-

-

ป. ๓

ป. ๔

๑. ระบุผลของ
๑. ระบุผลของ
แรงที่มีต่อ
แรงโน้มถ่วง
กำรเปลี่ยนแปลง ที่มีต่อวัตถุ
กำรเคลื่อนที่
จำกหลักฐำน
ของวัตถุ
เชิงประจักษ์
จำกหลักฐำน
๒. ใช้เครื่องชั่ง
เชิงประจักษ์
สปริงในกำรวัด
๒. เปรียบเทียบ
น�้ำหนักของวัตถุ
และยกตัวอย่ำง ๓. บรรยำย
แรงสัมผัสและ
มวลของวัตถุ
แรงไม่สัมผัส
ที่มีผลต่อ
ที่มีผลต่อกำร
กำรเปลี่ยนแปลง
เคลื่อนที่ของวัตถุ กำรเคลื่อนที่
โดยใช้หลักฐำน
ของวัตถุ
เชิงประจักษ์
จำกหลักฐำน
๓. จ�ำแนกวัตถุ
เชิงประจักษ์
โดยใช้กำรดึงดูด
กับแม่เหล็ก
เป็นเกณฑ์
จำกหลักฐำน
เชิงประจักษ์
๔. ระบุขั้วแม่เหล็ก
และพยำกรณ์
ผลที่เกิดขึ้น
ระหว่ำง
ขั้วแม่เหล็ก
เมื่อน�ำมำ
เข้ำใกล้กัน
จำกหลักฐำน
เชิงประจักษ์

ป. ๕

ป. ๖

๑. อธิบำยวิธีกำร ๑. อธิบำยกำรเกิด
และผลของ
หำแรงลัพธ์ของ
แรงไฟฟ้ำ
แรงหลำยแรง
ซึ่งเกิดจำกวัตถุ
ในแนวเดียวกัน
ที่ผ่ำนกำรขัดถู
ที่กระท�ำต่อวัตถุ
โดยใช้หลักฐำน
ในกรณีที่
เชิงประจักษ์
วัตถุอยู่นิ่ง
จำกหลักฐำน
เชิงประจักษ์
๒. เขียนแผนภำพ
แสดงแรงที่
กระท�ำต่อวัตถุ
ที่อยู่ในแนว
เดียวกันและ
แรงลัพธ์
ที่กระท�ำต่อวัตถุ
๓. ใช้เครื่องชั่งสปริง
ในกำรวัดแรง
ที่กระท�ำต่อวัตถุ
๔. ระบุผลของ
แรงเสียดทำน
ที่มีต่อ
กำรเปลี่ยนแปลง
กำรเคลื่อนที่
ของวัตถุ
จำกหลักฐำน
เชิงประจักษ์
๕. เขียนแผนภำพ
แสดงแรงเสียดทำน
และแรงที่อยู่
ในแนวเดียวกัน
ที่กระท�ำต่อวัตถุ
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มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ

มาตรฐาน ว ๒.๒ เข้ำใจธรรมชำติของแรงในชีวิตประจ�ำวัน ผลของแรงที่กระท�ำต่อวัตถุ ลักษณะกำรเคลื่อนที่
แบบต่ำงๆ ของวัตถุ รวมทั้งน�ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ (ต่อ)
ตัวชี้วัดชั้นป
ม. ๑

ม. ๒

๑. สร้ำงแบบจ�ำลอง ๑. พยำกรณ์
ที่อธิบำย
กำรเคลื่อนที่
ควำมสัมพันธ์
ของวัตถุที่เป็น
ระหว่ำง
ผลของแรงลัพธ์
ควำมดันอำกำศ
ที่เกิดจำก
กับควำมสูง
แรงหลำยแรง
จำกพื้นโลก
ที่กระท�ำต่อวัตถุ
ในแนวเดียวกัน
จำกหลักฐำน
เชิงประจักษ์
๒. เขียนแผนภำพ
แสดงแรงและ
แรงลัพธ์
ที่เกิดจำก
แรงหลำยแรง
ที่กระท�ำต่อวัตถุ
ในแนวเดียวกัน
๓. ออกแบบ
กำรทดลองและ
ทดลองด้วยวิธี
ที่เหมำะสม
ในกำรอธิบำย
ปัจจัยที่มีผลต่อ
ควำมดันของ
ของเหลว
๔. วิเครำะห์แรงพยุง
และกำรจม
กำรลอยของวัตถุ
ในของเหลว
จำกหลักฐำน
เชิงประจักษ์
๕. เขียนแผนภำพ
แสดงแรง

ม. ๓

ม. ๔

ม. ๕

ม. ๖

-

-

๑. วิเครำะห์และ
แปลควำมหมำย
ข้อมูลควำมเร็ว
กับเวลำของ
กำรเคลื่อนที่
ของวัตถุเพื่อ
อธิบำยควำมเร่ง
ของวัตถุ
๒. สังเกตและ
อธิบำย
กำรหำแรงลัพธ์
ที่เกิดจำก
แรงหลำยแรง
ที่อยู่ในระนำบ
เดียวกัน
ที่กระท�ำต่อวัตถุ
โดยกำรเขียน
แผนภำพกำรรวม
แบบเวกเตอร์
๓. สังเกต วิเครำะห์
และอธิบำย
ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงควำมเร่ง
ของวัตถุกับ
แรงลัพธ์ที่กระท�ำ
ต่อวัตถุและ
มวลของวัตถุ
๔. สังเกตและ
อธิบำยแรงกิริยำ
และแรงปฏิกิริยำ
ระหว่ำงวัตถุ
คู่หนึ่ง ๆ

-
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มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ

มาตรฐาน ว ๒.๒ เข้ำใจธรรมชำติของแรงในชีวิตประจ�ำวัน ผลของแรงที่กระท�ำต่อวัตถุ ลักษณะกำรเคลื่อนที่
แบบต่ำงๆ ของวัตถุ รวมทั้งน�ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ (ต่อ)
ตัวชี้วัดชั้นป
ม. ๑

ม. ๒
ที่กระท�ำต่อวัตถุ
ในของเหลว
๖. อธิบำย
แรงเสียดทำน
สถิตและแรง
เสียดทำนจลน์
จำกหลักฐำน
เชิงประจักษ์
๗. ออกแบบ
กำรทดลองและ
ทดลองด้วยวิธี
ที่เหมำะสม
ในกำรอธิบำย
ปัจจัยที่มีผลต่อ
ขนำดของแรง
เสียดทำน
๘. เขียนแผนภำพ
แสดงแรงเสียดทำน
และแรงอื่น ๆ
ที่กระท�ำต่อวัตถุ
๙. ตระหนักถึง
ประโยชน์ของ
ควำมรู้เรื่อง
แรงเสียดทำน
โดยวิเครำะห์
สถำนกำรณ์
ปัญหำและ
เสนอแนะวิธีกำร
ลดหรือเพิ่ม
แรงเสียดทำน
ที่เป็นประโยชน์
ต่อกำรท�ำ
กิจกรรมใน
ชีวิตประจ�ำวัน

ม. ๓

ม. ๔

ม. ๕
๕. สังเกตและ
อธิบำยผลของ
ควำมเร่งที่มีต่อ
กำรเคลื่อนที่
แบบต่ำง ๆ
ของวัตถุ ได้แก่
กำรเคลื่อนที่
แนวตรง
กำรเคลื่อนที่
แบบโพรเจกไทล์
กำรเคลื่อนที่
แบบวงกลม
และกำรเคลื่อนที่
แบบสั่น
๖. สืบค้นข้อมูล
และอธิบำย
แรงโน้มถ่วง
ที่เกี่ยวกับ
กำรเคลื่อนที่
ของวัตถุต่ำง ๆ
รอบโลก
๗. สังเกตและ
อธิบำยกำรเกิด
สนำมแม่เหล็ก
เนื่องจำก
กระแสไฟฟ้ำ
๘. สังเกตและ
อธิบำย
แรงแม่เหล็ก
ที่กระท�ำต่อ
อนุภำคที่มี
ประจุไฟฟ้ำ
ที่เคลื่อนที่
ในสนำมแม่เหล็ก

ม. ๖
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มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ

มาตรฐาน ว ๒.๒ เข้ำใจธรรมชำติของแรงในชีวิตประจ�ำวัน ผลของแรงที่กระท�ำต่อวัตถุ ลักษณะกำรเคลื่อนที่
แบบต่ำงๆ ของวัตถุ รวมทั้งน�ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ (ต่อ)
ตัวชี้วัดชั้นป
ม. ๑

ม. ๒
๑๐. ออกแบบ
กำรทดลองและ
ทดลองด้วยวิธี
ที่เหมำะสม
ในกำรอธิบำย
โมเมนต์ของแรง
เมื่อวัตถุอยู่ใน
สภำพสมดุล
ต่อกำรหมุน และ
ค�ำนวณโดยใช้
สมกำร M = Fl
๑๑. เปรียบเทียบ
แหล่งของ
สนำมแม่เหล็ก
สนำมไฟฟ้ำ และ
สนำมโน้มถ่วง
และทิศทำงของ
แรงที่กระท�ำ
ต่อวัตถุที่อยู่
ในแต่ละสนำม
จำกข้อมูล
ที่รวบรวมได้
๑๒. เขียนแผนภำพ
แสดงแรงแม่เหล็ก
แรงไฟฟ้ำและ
แรงโน้มถ่วง
ที่กระท�ำต่อวัตถุ
๑๓. วิเครำะห์
ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงขนำด
ของแรงแม่เหล็ก
แรงไฟฟ้ำ และ
แรงโน้มถ่วง
ที่กระท�ำต่อวัตถุ

ม. ๓

ม. ๔

ม. ๕
และแรงแม่เหล็ก
ที่กระท�ำต่อ
ลวดตัวน�ำที่มี
กระแสไฟฟ้ำผ่ำน
ในสนำมแม่เหล็ก
รวมทั้งอธิบำย
หลักกำรท�ำงำน
ของมอเตอร์
๙. สังเกตและอธิบำย
กำรเกิดอีเอ็มเอฟ
รวมทั้งยกตัวอย่ำง
กำรน�ำควำมรู้
ไปใช้ประโยชน์
๑๐. สืบค้นข้อมูล
และอธิบำย
แรงเข้มและ
แรงอ่อน

ม. ๖
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สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ

มาตรฐาน ว ๒.๒ เข้ำใจธรรมชำติของแรงในชีวิตประจ�ำวัน ผลของแรงที่กระท�ำต่อวัตถุ ลักษณะกำรเคลื่อนที่
แบบต่ำงๆ ของวัตถุ รวมทั้งน�ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ (ต่อ)
ตัวชี้วัดชั้นป
ม. ๑

ม. ๒
ที่อยู่ในสนำมนั้น ๆ
กับระยะห่ำง
จำกแหล่งของ
สนำมถึงวัตถุ
จำกข้อมูล
ที่รวบรวมได้
๑๔. อธิบำยและ
ค�ำนวณอัตรำเร็ว
และควำมเร็ว
ของกำรเคลื่อนที่
ของวัตถุ
โดยใช้สมกำร
v= s
t

และ

v= s
t

จำกหลักฐำน
เชิงประจักษ์
๑๕. เขียนแผนภำพ
แสดงกำรกระจัด
และควำมเร็ว

ม. ๓

ม. ๔

ม. ๕

ม. ๖
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มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ

มาตรฐาน ว ๒.๓ เข้ำใจควำมหมำยของพลังงำน กำรเปลีย่ นแปลงและกำรถ่ำยโอนพลังงำน ปฏิสมั พันธ์ระหว่ำง
สสำรและพลังงำน พลังงำนในชีวติ ประจ�ำวัน ธรรมชำติของคลืน่ ปรำกฏกำรณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับ
เสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ รวมทั้งน�ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดชั้นป
ป. ๑
๑. บรรยำย
กำรเกิดเสียง
และทิศทำง
กำรเคลื่อนที่
ของเสียง
จำกหลักฐำน
เชิงประจักษ์

ป. ๒

ป. ๓

ป. ๔

ป. ๕

ป. ๖

๑. บรรยำย
๑. ระบุส่วนประกอบ
๑. ยกตัวอย่ำง
๑. จ�ำแนกวัตถุเป็น ๑. อธิบำย
และบรรยำย
แนวกำรเคลื่อนที่ กำรเปลี่ยน
กำรได้ยินเสียง
ตัวกลำงโปร่งใส
ตัวกลำงโปร่งแสง ผ่ำนตัวกลำง
หน้ำที่ของแต่ละ
ของแสงจำก
พลังงำนหนึง่
และวัตถุทึบแสง
ส่วนประกอบ
แหล่งก�ำเนิดแสง
จำกหลักฐำน
ไปเป็นอีก
จำกลักษณะ
ของวงจรไฟฟ้ำ
และอธิบำย
เชิงประจักษ์
พลังงำนหนึง่
กำรมองเห็น
อย่ำงง่ำย
กำรมองเห็นวัตถุ
๒. ระบุตัวแปร
จำกหลักฐำน
สิ่งต่ำง ๆ
จำกหลักฐำน
จำกหลักฐำน
ทดลอง และ
เชิงประจักษ์
ผ่ำนวัตถุนั้น
เชิงประจักษ์
เชิงประจักษ์
อธิบำยลักษณะ
๒. บรรยำย
และกำรเกิด
เป็นเกณฑ์
๒. เขียนแผนภำพ
๒. ตระหนัก
กำรท�ำงำนของ
เสียงสูง เสียงต�่ำ
โดยใช้หลักฐำน
และต่อวงจร
ในคุณค่ำของ
เครื่องก�ำเนิด
๓. ออกแบบ
เชิงประจักษ์
ไฟฟ้ำอย่ำงง่ำย
ควำมรู้ของ
ไฟฟ้ำและระบุ
กำรทดลองและ ๓. ออกแบบ
กำรมองเห็น
แหล่งพลังงำน
อธิบำยลักษณะ
กำรทดลองและ
โดยเสนอแนะ
ในกำรผลิตไฟฟ้ำ
และกำรเกิด
ทดลองด้วยวิธี
แนวทำงกำร
จำกข้อมูล
เสียงดัง เสียงค่อย ที่เหมำะสม
ป้องกันอันตรำย
ที่รวบรวมได้
๔. วัดระดับเสียง
ในกำรอธิบำย
จำกกำรมองวัตถุ ๓. ตระหนัก
โดยใช้เครื่องมือ
วิธีกำรและ
ที่อยู่ในบริเวณที่
ในประโยชน์
วัดระดับเสียง
ผลของกำรต่อ
มีแสงสว่ำง
และโทษ
๕. ตระหนักใน
เซลล์ไฟฟ้ำ
ไม่เหมำะสม
ของไฟฟ้ำ
คุณค่ำของ
แบบอนุกรม
โดยน�ำเสนอ
ควำมรู้เรื่อง
๔. ตระหนัก
วิธีกำรใช้ไฟฟ้ำ
ระดับเสียง
ถึงประโยชน์ของ
อย่ำงประหยัด
โดยเสนอแนะ
ควำมรู้ของกำร
และปลอดภัย
แนวทำง
ต่อเซลล์ไฟฟ้ำ
ในกำรหลีกเลี่ยง
แบบอนุกรม
และลดมลพิษ
โดยบอก
ทำงเสียง
ประโยชน์และ
กำรประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ�ำวัน
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สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ

มาตรฐาน ว ๒.๓ เข้ำใจควำมหมำยของพลังงำน กำรเปลีย่ นแปลงและกำรถ่ำยโอนพลังงำน ปฏิสมั พันธ์ระหว่ำง
สสำรและพลังงำน พลังงำนในชีวติ ประจ�ำวัน ธรรมชำติของคลืน่ ปรำกฏกำรณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับ
เสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ รวมทั้งน�ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ (ต่อ)
ตัวชี้วัดชั้นป
ป. ๑

ป. ๒

ป. ๓

ป. ๔

ป. ๕

ป. ๖
๕. ออกแบบ
กำรทดลองและ
ทดลองด้วยวิธี
ที่เหมำะสม
ในกำรอธิบำย
กำรต่อหลอดไฟฟ้ำ
แบบอนุกรม
และแบบขนำน
๖. ตระหนักถึง
ประโยชน์ของ
ควำมรู้ของกำร
ต่อหลอดไฟฟ้ำ
แบบอนุกรม
และแบบขนำน
โดยบอกประโยชน์
ข้อจ�ำกัด และ
กำรประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ�ำวัน
๗. อธิบำยกำรเกิด
เงำมืดเงำมัว
จำกหลักฐำน
เชิงประจักษ์
๘. เขียนแผนภำพ
รังสีของแสง
แสดงกำรเกิด
เงำมืดเงำมัว

66

มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ

มาตรฐาน ว ๒.๓ เข้ำใจควำมหมำยของพลังงำน กำรเปลีย่ นแปลงและกำรถ่ำยโอนพลังงำน ปฏิสมั พันธ์ระหว่ำง
สสำรและพลังงำน พลังงำนในชีวติ ประจ�ำวัน ธรรมชำติของคลืน่ ปรำกฏกำรณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับ
เสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ รวมทั้งน�ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ (ต่อ)
ตัวชี้วัดชั้นป
ม. ๑

ม. ๒

ม. ๓

ม. ๔

ม. ๕

ม. ๖

๑. วิเครำะห์
แปลควำมหมำย
ข้อมูล และค�ำนวณ
ปริมำณควำมร้อน
ที่ท�ำให้สสำร
เปลี่ยนอุณหภูมิ
และเปลี่ยน
สถำนะ
โดยใช้สมกำร
Q = mc t
และ Q = mL
๒. ใช้เทอร์มอมิเตอร์
ในกำรวัด
อุณหภูมิ
ของสสำร
๓. สร้ำงแบบจ�ำลอง
ที่อธิบำย
กำรขยำยตัว
หรือหดตัว
ของสสำร
เนื่องจำกได้รับ
หรือสูญเสีย
ควำมร้อน
๔. ตระหนักถึง
ประโยชน์
ของควำมรู้
ของกำรหดและ
ขยำยตัวของสสำร
เนื่องจำกควำมร้อน
โดยวิเครำะห์
สถำนกำรณ์
ปัญหำ และ
เสนอแนะวิธี

๑. วิเครำะห์
สถำนกำรณ์และ
ค�ำนวณเกี่ยวกับ
งำนและก�ำลัง
ที่เกิดจำกแรง
ที่กระท�ำต่อวัตถุ
โดยใช้สมกำร
W = Fs
และ P = Wt
จำกข้อมูล
ที่รวบรวมได้
๒. วิเครำะห์
หลักกำรท�ำงำน
ของเครื่องกล
อย่ำงง่ำย
จำกข้อมูล
ที่รวบรวมได้
๓. ตระหนักถึง
ประโยชน์
ของควำมรู้
ของเครื่องกล
อย่ำงง่ำยโดย
บอกประโยชน์และ
กำรประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ�ำวัน
๔. ออกแบบและ
ทดลองด้วยวิธี
ที่เหมำะสม
ในกำรอธิบำย
ปัจจัยที่มีผลต่อ
พลังงำนจลน์
และพลังงำนศักย์
โน้มถ่วง

๑. วิเครำะห์
ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำง
ควำมต่ำงศักย์
กระแสไฟฟ้ำและ
ควำมต้ำนทำน
และค�ำนวณ
ปริมำณที่เกี่ยวข้อง
โดยใช้สมกำร
V = IR
จำกหลักฐำน
เชิงประจักษ์
๒. เขียนกรำฟ
ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำง
กระแสไฟฟ้ำและ
ควำมต่ำงศักย์
ไฟฟ้ำ
๓. ใช้โวลต์มิเตอร์
แอมมิเตอร์
ในกำรวัดปริมำณ
ทำงไฟฟ้ำ
๔. วิเครำะห์
ควำมต่ำงศักย์
ไฟฟ้ำและ
กระแสไฟฟ้ำ
ในวงจรไฟฟ้ำ
เมื่อต่อตัวต้ำนทำน
หลำยตัว
แบบอนุกรม
และแบบขนำน
จำกหลักฐำน
เชิงประจักษ์

-

๑. สืบค้นข้อมูล
และอธิบำย
พลังงำนนิวเคลียร์
ฟชชันและฟวชัน
และควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงมวล
กับพลังงำน
ที่ปลดปล่อย
ออกมำจำกฟชชัน
และฟวชัน
๒. สืบค้นข้อมูล
และอธิบำย
กำรเปลี่ยน
พลังงำนทดแทน
เป็นพลังงำนไฟฟ้ำ
รวมทั้งสืบค้น
และอภิปรำย
เกี่ยวกับ
เทคโนโลยี
ที่น�ำมำแก้ปัญหำ
หรือตอบสนอง
ควำมต้องกำร
ทำงด้ำนพลังงำน
โดยเน้นด้ำน
ประสิทธิภำพ
และควำมคุ้มค่ำ
ด้ำนค่ำใช้จ่ำย
๓. สังเกตและอธิบำย
กำรสะท้อน
กำรหักเห
กำรเลี้ยวเบน
และกำรรวมคลื่น

-
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สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ

มาตรฐาน ว ๒.๓ เข้ำใจควำมหมำยของพลังงำน กำรเปลีย่ นแปลงและกำรถ่ำยโอนพลังงำน ปฏิสมั พันธ์ระหว่ำง
สสำรและพลังงำน พลังงำนในชีวติ ประจ�ำวัน ธรรมชำติของคลืน่ ปรำกฏกำรณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับ
เสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ รวมทั้งน�ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ (ต่อ)
ตัวชี้วัดชั้นป
ม. ๑

ม. ๒

กำรน�ำควำมรู้ ๕. แปลควำมหมำย
มำแก้ปัญหำ
ข้อมูลและ
ในชีวิตประจ�ำวัน
อธิบำยกำร
๕. วิเครำะห์
เปลี่ยนพลังงำน
สถำนกำรณ์
ระหว่ำงพลังงำน
กำรถ่ำยโอน
ศักย์โน้มถ่วงและ
ควำมร้อน
พลังงำนจลน์ของ
และค�ำนวณ
วัตถุโดยพลังงำน
ปริมำณควำมร้อน กลของวัตถุมีคำ่
ที่ถ่ำยโอน
คงตัวจำกข้อมูล
ระหว่ำงสสำร
ที่รวบรวมได้
จนเกิดสมดุล
๖. วิเครำะห์
ควำมร้อน
สถำนกำรณ์
โดยใช้สมกำร
และอธิบำย
Q สูญเสีย = Q ได้รับ
กำรเปลี่ยนและ
กำรถ่ำยโอน
๖. สร้ำงแบบจ�ำลอง
พลังงำน
ที่อธิบำย
โดยใช้กฎ
กำรถ่ำยโอน
กำรอนุรักษ์
ควำมร้อน
พลังงำน
โดยกำรน�ำ
ควำมร้อน
กำรพำควำมร้อน
กำรแผ่รังสี
ควำมร้อน
๗. ออกแบบ
เลือกใช้ และ
สร้ำงอุปกรณ์
เพื่อแก้ปัญหำ
ในชีวิตประจ�ำวัน
โดยใช้ควำมรู้
เกี่ยวกับกำร
ถ่ำยโอนควำมร้อน

ม. ๓
๕. เขียนแผนภำพ
วงจรไฟฟ้ำ
แสดงกำรต่อ
ตัวต้ำนทำน
แบบอนุกรม
และขนำน
๖. บรรยำยกำรท�ำงำน
ของชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์
อย่ำงง่ำยในวงจร
จำกข้อมูล
ที่รวบรวมได้
๗. เขียนแผนภำพ
และต่อชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์
อย่ำงง่ำย
ในวงจรไฟฟ้ำ
๘. อธิบำยและ
ค�ำนวณพลังงำน
ไฟฟ้ำโดยใช้
สมกำร W = Pt
รวมทั้งค�ำนวณ
ค่ำไฟฟ้ำของ
เครื่องใช้ไฟฟ้ำ
ในบ้ำน
๙. ตระหนักในคุณค่ำ
ของกำรเลือกใช้
เครื่องใช้ไฟฟ้ำ
โดยน�ำเสนอ
วิธีกำรใช้
เครื่องใช้ไฟฟ้ำ
อย่ำงประหยัด
และปลอดภัย

ม. ๔

ม. ๕
๔. สังเกตและ
อธิบำยควำมถี่
ธรรมชำติ
กำรสั่นพ้อง
และผลที่เกิดขึ้น
จำกกำรสั่นพ้อง
๕. สังเกตและอธิบำย
กำรสะท้อน
กำรหักเห
กำรเลี้ยวเบน
และกำรรวมคลื่น
ของคลื่นเสียง
๖. สืบค้นข้อมูล
และอธิบำย
ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำง
ควำมเข้มเสียง
กับระดับเสียง
และผลของ
ควำมถี่กับ
ระดับเสียงที่มีต่อ
กำรได้ยินเสียง
๗. สังเกตและ
อธิบำยกำรเกิด
เสียงสะท้อนกลับ
บีต ดอปเพลอร์
และกำรสั่นพ้อง
ของเสียง
๘. สืบค้นข้อมูล
และยกตัวอย่ำง
กำรน�ำควำมรู้
เกี่ยวกับเสียงไป
ใช้ประโยชน์

ม. ๖
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สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ

มาตรฐาน ว ๒.๓ เข้ำใจควำมหมำยของพลังงำน กำรเปลีย่ นแปลงและกำรถ่ำยโอนพลังงำน ปฏิสมั พันธ์ระหว่ำง
สสำรและพลังงำน พลังงำนในชีวติ ประจ�ำวัน ธรรมชำติของคลืน่ ปรำกฏกำรณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับ
เสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ รวมทั้งน�ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ (ต่อ)
ตัวชี้วัดชั้นป
ม. ๑

ม. ๒

ม. ๓
๑๐. สร้ำงแบบจ�ำลอง
ที่อธิบำย
กำรเกิดคลื่น
และบรรยำย
ส่วนประกอบ
ของคลื่น
๑๑. อธิบำย
คลื่นแม่เหล็ก
ไฟฟ้ำและ
สเปกตรัม
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ
จำกข้อมูลที่
รวบรวมได้
๑๒. ตระหนักถึง
ประโยชน์และ
อันตรำยจำก
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ
โดยน�ำเสนอ
กำรใช้ประโยชน์
ในด้ำนต่ำง ๆ
และอันตรำยจำก
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ
ในชีวิตประจ�ำวัน
๑๓. ออกแบบ
กำรทดลอง
และด�ำเนินกำร
ทดลองด้วยวิธี
ที่เหมำะสม
ในกำรอธิบำย
กฎกำรสะท้อน
ของแสง
๑๔. เขียนแผนภำพ
กำรเคลื่อนที่

ม. ๔

ม. ๕
ในชีวิตประจ�ำวัน
๙. สังเกตและอธิบำย
กำรมองเห็น
สีของวัตถุและ
ควำมผิดปกติ
ในกำรมองเห็นสี
๑๐. สังเกตและอธิบำย
กำรท�ำงำนของ
แผ่นกรองแสงสี
กำรผสมแสงสี
กำรผสมสำรสี
และกำรน�ำไปใช้
ประโยชน์
ในชีวิตประจ�ำวัน
๑๑. สืบค้นข้อมูล
และอธิบำย
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ
ส่วนประกอบ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ
และหลักกำร
ท�ำงำน
ของอุปกรณ์
บำงชนิดที่อำศัย
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ
๑๒. สืบค้นข้อมูล
และอธิบำย
กำรสื่อสำร
โดยอำศัย
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ
ในกำรส่งผ่ำน
สำรสนเทศและ
เปรียบเทียบ
กำรสื่อสำร

ม. ๖
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สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ

มาตรฐาน ว ๒.๓ เข้ำใจควำมหมำยของพลังงำน กำรเปลีย่ นแปลงและกำรถ่ำยโอนพลังงำน ปฏิสมั พันธ์ระหว่ำง
สสำรและพลังงำน พลังงำนในชีวติ ประจ�ำวัน ธรรมชำติของคลืน่ ปรำกฏกำรณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับ
เสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ รวมทั้งน�ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ (ต่อ)
ตัวชี้วัดชั้นป
ม. ๑

ม. ๒

ม. ๓
ของแสง แสดง
กำรเกิดภำพจำก
กระจกเงำ
๑๕. อธิบำยกำรหักเห
ของแสง
เมื่อผ่ำนตัวกลำง
โปร่งใส
ที่แตกต่ำงกัน
และอธิบำย
กำรกระจำยแสง
ของแสงขำว
เมื่อผ่ำนปริซึม
จำกหลักฐำน
เชิงประจักษ์
๑๖. เขียนแผนภำพ
กำรเคลื่อนที่
ของแสง
แสดงกำรเกิดภำพ
จำกเลนส์บำง
๑๗. อธิบำย
ปรำกฏกำรณ์
ที่เกี่ยวกับแสง
และกำรท�ำงำน
ของทัศนอุปกรณ์
จำกข้อมูล
ที่รวบรวมได้
๑๘. เขียนแผนภำพ
กำรเคลื่อนที่
ของแสงแสดง
กำรเกิดภำพของ
ทัศนอุปกรณ์
และเลนส์ตำ

ม. ๔

ม. ๕
ด้วยสัญญำณ
แอนะล็อกกับ
สัญญำณดิจิทัล

ม. ๖
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สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ

มาตรฐาน ว ๒.๓ เข้ำใจควำมหมำยของพลังงำน กำรเปลีย่ นแปลงและกำรถ่ำยโอนพลังงำน ปฏิสมั พันธ์ระหว่ำง
สสำรและพลังงำน พลังงำนในชีวติ ประจ�ำวัน ธรรมชำติของคลืน่ ปรำกฏกำรณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับ
เสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ รวมทั้งน�ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ (ต่อ)
ตัวชี้วัดชั้นป
ม. ๑

ม. ๒

ม. ๓
๑๙. อธิบำยผล
ของควำมสว่ำง
ที่มีต่อดวงตำ
จำกข้อมูลที่ได้
จำกกำรสืบค้น
๒๐. วัดควำมสว่ำง
ของแสงโดยใช้
อุปกรณ์วัดควำม
สว่ำงของแสง
๒๑. ตระหนัก
ในคุณค่ำ
ของควำมรู้
เรื่องควำมสว่ำง
ของแสง
ที่มีต่อดวงตำ
โดยวิเครำะห์
สถำนกำรณ์
ปัญหำและ
เสนอแนะ
กำรจัดควำมสว่ำง
ให้เหมำะสม
ในกำรท�ำกิจกรรม
ต่ำง ๆ

ม. ๔

ม. ๕

ม. ๖
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สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ

มาตรฐาน ว ๓.๑ เข้ำใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนกำรเกิด และวิวฒ
ั นำกำรของเอกภพ กำแล็กซี ดำวฤกษ์
และระบบสุรยิ ะ รวมทัง้ ปฏิสมั พันธ์ภำยในระบบสุรยิ ะทีส่ ง่ ผลต่อสิง่ มีชวี ติ และกำรประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีอวกำศ
ตัวชี้วัดชั้นป
ป. ๑

ป. ๒

๑. ระบุดำวทีป่ รำกฏ
บนท้องฟ้ำ
ในเวลำกลำงวัน
และกลำงคืน
จำกข้อมูล
ที่รวบรวมได้
๒. อธิบำยสำเหตุ
ที่มองไม่เห็นดำว
ส่วนใหญ่
ในเวลำกลำงวัน
จำกหลักฐำน
เชิงประจักษ์

-

ป. ๓

ป. ๔

ป. ๕

ป. ๖

๑. สร้ำงแบบจ�ำลอง
๑. อธิบำยแบบรูป ๑. อธิบำยแบบรูป ๑. เปรียบเทียบ
ที่อธิบำยกำรเกิด
ควำมแตกต่ำง
เส้นทำงกำรขึ้น
เส้นทำงกำรขึ้น
และเปรียบเทียบ
ของดำวเครำะห์
และตกของ
และตกของ
ปรำกฏกำรณ์
และดำวฤกษ์
ดวงอำทิตย์
ดวงจันทร์
สุรยิ ุปรำคำและ
จำกแบบจ�ำลอง
โดยใช้หลักฐำน
โดยใช้หลักฐำน
จันทรุปรำคำ
๒. ใช้แผนที่ดำว
เชิงประจักษ์
เชิงประจักษ์
๒. อธิบำย
๒. อธิบำยสำเหตุ ๒. สร้ำงแบบจ�ำลอง ระบุต�ำแหน่ง
พัฒนำกำรของ
และเส้นทำง
กำรเกิด
ที่อธิบำยแบบรูป
เทคโนโลยีอวกำศ
ปรำกฏกำรณ์
กำรเปลี่ยนแปลง กำรขึ้นและตก
ของกลุ่มดำวฤกษ์
และยกตัวอย่ำง
กำรขึ้นและตก
รูปร่ำงปรำกฏ
บนท้องฟ้ำ
กำรน�ำ
ของดวงอำทิตย์
ของดวงจันทร์
เทคโนโลยีอวกำศ
และอธิบำย
กำรเกิดกลำงวัน
และพยำกรณ์
มำใช้ประโยชน์
แบบรูปเส้นทำง
กลำงคืน และ
รูปร่ำงปรำกฏ
ในชีวิตประจ�ำวัน
กำรขึ้นและตก
กำรก�ำหนดทิศ
ของดวงจันทร์
จำกข้อมูล
โดยใช้แบบ
๓. สร้ำงแบบจ�ำลอง ของกลุ่มดำวฤกษ์
แสดงองค์ประกอบ บนท้องฟ้ำ
ที่รวบรวมได้
จ�ำลอง
ของระบบสุริยะ
ในรอบปี
๓. ตระหนักถึง
และอธิบำย
ควำมส�ำคัญ
เปรียบเทียบ
ของดวงอำทิตย์
คำบกำรโคจร
โดยบรรยำย
ของดำวเครำะห์
ประโยชน์ของ
ต่ำง ๆ จำกแบบ
ดวงอำทิตย์
จ�ำลอง
ต่อสิ่งมีชีวิต
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มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ

มาตรฐาน ว ๓.๑ เข้ำใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนกำรเกิด และวิวฒ
ั นำกำรของเอกภพ กำแล็กซี ดำวฤกษ์
และระบบสุรยิ ะ รวมทัง้ ปฏิสมั พันธ์ภำยในระบบสุรยิ ะทีส่ ง่ ผลต่อสิง่ มีชวี ติ และกำรประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีอวกำศ (ต่อ)
ตัวชี้วัดชั้นป
ม. ๑

ม. ๒

ม. ๓

ม. ๔

ม. ๕

ม. ๖

-

-

๑. อธิบำย
กำรโคจรของ
ดำวเครำะห์
รอบดวงอำทิตย์
ด้วยแรงโน้มถ่วง
จำกสมกำร
F = (Gm1m2) / r2
๒. สร้ำงแบบจ�ำลอง
ที่อธิบำย
กำรเกิดฤดูและ
กำรเคลื่อนที่
ปรำกฏของ
ดวงอำทิตย์
๓. สร้ำงแบบจ�ำลอง
ที่อธิบำย
กำรเกิดข้ำงขึ้น
ข้ำงแรม
กำรเปลี่ยนแปลง
เวลำกำรขึ้นและ
ตกของดวงจันทร์
และกำรเกิด
น�้ำขึ้น น�้ำลง
๔. อธิบำย
กำรใช้ประโยชน์
ของเทคโนโลยี
อวกำศ และ
ยกตัวอย่ำง
ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
ส�ำรวจอวกำศ
จำกข้อมูล
ที่รวบรวมได้

-

-

๑. อธิบำย
กำรก�ำเนิดและ
กำรเปลี่ยนแปลง
พลังงำน สสำร
ขนำด อุณหภูมิ
ของเอกภพ
หลังเกิดบิกแบง
ในช่วงเวลำต่ำง ๆ
ตำมวิวัฒนำกำร
ของเอกภพ
๒. อธิบำยหลักฐำน
ที่สนับสนุน
ทฤษฎีบิกแบง
จำกควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงควำมเร็ว
กับระยะทำง
ของกำแล็กซี
รวมทั้งข้อมูล
กำรค้นพบ
ไมโครเวฟพื้นหลัง
จำกอวกำศ
๓. อธิบำยโครงสร้ำง
และองค์ประกอบ
ของกำแล็กซี
ทำงช้ำงเผือก
และระบุต�ำแหน่ง
ของระบบสุริยะ
พร้อมอธิบำย
เชื่อมโยงกับ
กำรสังเกตเห็น
ทำงช้ำงเผือก
ของคนบนโลก
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มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ

มาตรฐาน ว ๓.๑ เข้ำใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนกำรเกิด และวิวฒ
ั นำกำรของเอกภพ กำแล็กซี ดำวฤกษ์
และระบบสุรยิ ะ รวมทัง้ ปฏิสมั พันธ์ภำยในระบบสุรยิ ะทีส่ ง่ ผลต่อสิง่ มีชวี ติ และกำรประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีอวกำศ (ต่อ)
ตัวชี้วัดชั้นป
ม. ๑

ม. ๒

ม. ๓

ม. ๔

ม. ๕

ม. ๖
๔. อธิบำย
กระบวนกำร
เกิดดำวฤกษ์
โดยแสดง
กำรเปลี่ยนแปลง
ควำมดัน
อุณหภูมิ ขนำด
จำกดำวฤกษ์
ก่อนเกิด
จนเป็นดำวฤกษ์
๕. ระบุปัจจัย
ที่ส่งผลต่อ
ควำมส่องสว่ำง
ของดำวฤกษ์
และอธิบำย
ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำง
ควำมส่องสว่ำง
กับโชติมำตร
ของดำวฤกษ์
๖. อธิบำย
ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงสี
อุณหภูมิผิว
และสเปกตรัม
ของดำวฤกษ์
๗. อธิบำยล�ำดับ
วิวัฒนำกำร
ที่สัมพันธ์
กับมวลตั้งต้น
และวิเครำะห์
กำรเปลี่ยนแปลง
สมบัติ
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มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ

มาตรฐาน ว ๓.๑ เข้ำใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนกำรเกิด และวิวฒ
ั นำกำรของเอกภพ กำแล็กซี ดำวฤกษ์
และระบบสุรยิ ะ รวมทัง้ ปฏิสมั พันธ์ภำยในระบบสุรยิ ะทีส่ ง่ ผลต่อสิง่ มีชวี ติ และกำรประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีอวกำศ (ต่อ)
ตัวชี้วัดชั้นป
ม. ๑

ม. ๒

ม. ๓

ม. ๔

ม. ๕

ม. ๖
บำงประกำร
ของดำวฤกษ์
๘. อธิบำย
กระบวนกำรเกิด
ระบบสุริยะ
และกำรแบ่งเขต
บริวำรของ
ดวงอำทิตย์
และลักษณะ
ของดำวเครำะห์
ที่เอื้อต่อ
กำรด�ำรงชีวิต
๙. อธิบำย
โครงสร้ำง
ของดวงอำทิตย์
กำรเกิดลมสุริยะ
พำยุสุริยะ และ
สืบค้นข้อมูล
วิเครำะห์
น�ำเสนอ
ปรำกฏกำรณ์
หรือเหตุกำรณ์
ที่เกี่ยวข้องกับ
ผลของลมสุริยะ
และพำยุสุริยะ
ที่มีต่อโลก
รวมทั้ง
ประเทศไทย
๑๐. สืบค้นข้อมูล
อธิบำยกำรส�ำรวจ
อวกำศ โดยใช้
กล้องโทรทรรศน์
ในช่วง
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มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ

มาตรฐาน ว ๓.๑ เข้ำใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนกำรเกิด และวิวฒ
ั นำกำรของเอกภพ กำแล็กซี ดำวฤกษ์
และระบบสุรยิ ะ รวมทัง้ ปฏิสมั พันธ์ภำยในระบบสุรยิ ะทีส่ ง่ ผลต่อสิง่ มีชวี ติ และกำรประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีอวกำศ (ต่อ)
ตัวชี้วัดชั้นป
ม. ๑

ม. ๒

ม. ๓

ม. ๔

ม. ๕

ม. ๖
ควำมยำวคลื่น
ต่ำง ๆ ดำวเทียม
ยำนอวกำศ
สถำนีอวกำศ
และน�ำเสนอ
แนวคิดกำรน�ำ
ควำมรู้ทำงด้ำน
เทคโนโลยีอวกำศ
มำประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ�ำวัน
หรือในอนำคต
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มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ

มาตรฐาน ว ๓.๒ เข้ำใจองค์ประกอบและควำมสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนกำรเปลี่ยนแปลงภำยในโลก
และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนกำรเปลี่ยนแปลงลมฟ้ำอำกำศและภูมิอำกำศโลก
รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดชั้นป
ป. ๑

ป. ๒

ป. ๓

๑. อธิบำยลักษณะ ๑. ระบุส่วนประกอบ ๑. ระบุส่วนประกอบ
ของดิน และ
ของอำกำศ
ภำยนอกของ
จ�ำแนกชนิด
บรรยำย
หินจำกลักษณะ
ของดินโดยใช้
ควำมส�ำคัญ
เฉพำะตัวที่
ลักษณะเนือ้ ดิน
ของอำกำศ
สังเกตได้
และกำรจับตัว
และผลกระทบ
เป็นเกณฑ์
ของมลพิษ
๒. อธิบำยกำรใช้
ทำงอำกำศ
ประโยชน์จำกดิน ต่อสิ่งมีชีวิต
จำกข้อมูล
จำกข้อมูล
ที่รวบรวมได้
ที่รวบรวมได้
๒. ตระหนักถึง
ควำมส�ำคัญ
ของอำกำศ
โดยน�ำเสนอ
แนวทำง
กำรปฏิบัติตน
ในกำรลด
กำรเกิดมลพิษ
ทำงอำกำศ
๓. อธิบำยกำรเกิด
ลมจำกหลักฐำน
เชิงประจักษ์
๔. บรรยำย
ประโยชน์และ
โทษของลม
จำกข้อมูล
ที่รวบรวมได้

ป. ๔

ป. ๕

ป. ๖

-

๑. เปรียบเทียบ
ปริมำณน�้ำ
ในแต่ละแหล่ง
และระบุปริมำณ
น�้ำที่มนุษย์
สำมำรถน�ำมำใช้
ประโยชน์ได้
จำกข้อมูล
ที่รวบรวมได้
๒. ตระหนักถึง
คุณค่ำของน�้ำ
โดยน�ำเสนอ
แนวทำงกำรใช้นำ�้
อย่ำงประหยัด
และกำรอนุรกั ษ์นำ�้
๓. สร้ำงแบบจ�ำลอง
ที่อธิบำยกำร
หมุนเวียนของน�้ำ
ในวัฏจักรน�้ำ
๔. เปรียบเทียบ
กระบวนกำร
เกิดเมฆ หมอก
น�้ำค้ำง และ
น�้ำค้ำงแข็ง
จำกแบบจ�ำลอง
๕. เปรียบเทียบ
กระบวนกำรเกิด
ฝน หิมะ
และลูกเห็บ
จำกข้อมูล
ที่รวบรวมได้

๑. เปรียบเทียบ
กระบวนกำร
เกิดหินอัคนี
หินตะกอน
และหินแปร
และอธิบำย
วัฏจักรหิน
จำกแบบจ�ำลอง
๒. บรรยำยและ
ยกตัวอย่ำงกำรใช้
ประโยชน์ของหิน
และแร่ในชีวิต
ประจ�ำวัน
จำกข้อมูล
ที่รวบรวมได้
๓. สร้ำงแบบจ�ำลอง
ที่อธิบำยกำรเกิด
ซำกดึกด�ำบรรพ์
และคำดคะเน
สภำพแวดล้อม
ในอดีตของ
ซำกดึกด�ำบรรพ์
๔. เปรียบเทียบ
กำรเกิดลมบก
ลมทะเล และ
มรสุม รวมทั้ง
อธิบำยผลที่มี
ต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม
จำกแบบจ�ำลอง
๕. อธิบำยผลของ
มรสุมต่อกำรเกิด
ฤดูของ
ประเทศไทย
จำกข้อมูล
ที่รวบรวมได้
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มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ

มาตรฐาน ว ๓.๒ เข้ำใจองค์ประกอบ และควำมสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนกำรเปลี่ยนแปลงภำยในโลก
และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนกำรเปลี่ยนแปลงลมฟ้ำอำกำศและภูมิอำกำศโลก
รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
ตัวชี้วัดชั้นป
ป. ๑

ป. ๒

ป. ๓

ป. ๔

ป. ๕

ป. ๖
๖. บรรยำยลักษณะ
และผลกระทบ
ของน�้ำท่วม
กำรกัดเซำะชำยฝัง
ดินถล่ม แผ่นดินไหว
สึนำมิ
๗. ตระหนักถึง
ผลกระทบของ
ภัยธรรมชำติ
และธรณีพิบัติภัย
โดยน�ำเสนอ
แนวทำงในกำร
เฝ้ำระวังและ
ปฏิบัติตน
ให้ปลอดภัย
จำกภัยธรรมชำติ
และธรณีพิบัติภัย
ที่อำจเกิดในท้องถิ่น
๘. สร้ำงแบบจ�ำลอง
ที่อธิบำยกำรเกิด
ปรำกฏกำรณ์
เรือนกระจก
และผลของ
ปรำกฏกำรณ์
เรือนกระจก
ต่อสิ่งมีชีวิต
๙. ตระหนักถึง
ผลกระทบของ
ปรำกฏกำรณ์
เรือนกระจก
โดยน�ำเสนอ
แนวทำงกำร
ปฏิบัติตน
เพื่อลดกิจกรรม
ที่ก่อให้เกิด
แกสเรือนกระจก
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สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ

มาตรฐาน ว ๓.๒ เข้ำใจองค์ประกอบ และควำมสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนกำรเปลี่ยนแปลงภำยในโลก
และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนกำรเปลี่ยนแปลงลมฟ้ำอำกำศและภูมิอำกำศโลก
รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
ตัวชี้วัดชั้นป
ม. ๑

ม. ๒

ม. ๓

ม. ๔

ม. ๕

ม. ๖

๑. สร้ำงแบบจ�ำลอง
ที่อธิบำย
กำรแบ่งชั้น
บรรยำกำศ
และเปรียบเทียบ
ประโยชน์ของ
บรรยำกำศ
แต่ละชั้น
๒. อธิบำยปัจจัย
ที่มีผลต่อกำร
เปลี่ยนแปลง
องค์ประกอบ
ของลมฟ้ำอำกำศ
จำกข้อมูลที่
รวบรวมได้
๓. เปรียบเทียบ
กระบวนกำรเกิด
พำยุฝนฟ้ำคะนอง
และพำยุหมุน
เขตร้อน และผล
ที่มีต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งน�ำเสนอ
แนวทำง
กำรปฏิบัติตน
ให้เหมำะสม
และปลอดภัย
๔. อธิบำย
กำรพยำกรณ์
อำกำศ และ
พยำกรณ์อำกำศ
อย่ำงง่ำย
จำกข้อมูล

๑. เปรียบเทียบ
กระบวนกำรเกิด
สมบัติ และ
กำรใช้ประโยชน์
รวมทั้งอธิบำย
ผลกระทบจำก
กำรใช้เชื้อเพลิง
ซำกดึกด�ำบรรพ์
จำกข้อมูล
ที่รวบรวมได้
๒. แสดงควำม
ตระหนักถึง
ผลจำกกำร
ใช้เชื้อเพลิง
ซำกดึกด�ำบรรพ์
โดยน�ำเสนอ
แนวทำงกำร
ใช้เชื้อเพลิง
ซำกดึกด�ำบรรพ์
๓. เปรียบเทียบ
ข้อดีและข้อจ�ำกัด
ของพลังงำน
ทดแทน
แต่ละประเภท
จำกกำรรวบรวม
ข้อมูลและน�ำเสนอ
แนวทำงกำรใช้
พลังงำนทดแทน
ที่เหมำะสม
ในท้องถิ่น
๔. สร้ำงแบบ
จ�ำลองที่อธิบำย
โครงสร้ำง

-

-

-

๑. อธิบำยกำรแบ่งชั้น
และสมบัติของ
โครงสร้ำงโลก
พร้อมยกตัวอย่ำง
ข้อมูลที่สนับสนุน
๒. อธิบำยหลักฐำน
ทำงธรณีวิทยำ
ที่สนับสนุน
กำรเคลื่อนที่
ของแผ่นธรณี
๓. ระบุสำเหตุ
และอธิบำย
รูปแบบแนวรอยต่อ
ของแผ่นธรณี
ที่สัมพันธ์กับ
กำรเคลื่อนที่
ของแผ่นธรณี
พร้อมยกตัวอย่ำง
หลักฐำนทำง
ธรณีวิทยำที่พบ
๔. อธิบำยสำเหตุ
กระบวนกำรเกิด
ภูเขำไฟระเบิด
รวมทั้งสืบค้น
ข้อมูลพื้นที่
เสี่ยงภัย
ออกแบบ และ
น�ำเสนอแนวทำง
กำรเฝ้ำระวังและ
กำรปฏิบัติตน
ให้ปลอดภัย
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สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ

มาตรฐาน ว ๓.๒ เข้ำใจองค์ประกอบ และควำมสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนกำรเปลี่ยนแปลงภำยในโลก
และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนกำรเปลี่ยนแปลงลมฟ้ำอำกำศและภูมิอำกำศโลก
รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
ตัวชี้วัดชั้นป
ม. ๑

ม. ๒

ที่รวบรวมได้
ภำยในโลก
ตำมองค์ประกอบ
๕. ตระหนัก
ทำงเคมี
ถึงคุณค่ำของ
จำกข้อมูล
กำรพยำกรณ์
ที่รวบรวมได้
อำกำศ โดยน�ำ
เสนอแนวทำง ๕. อธิบำย
กระบวนกำร
กำรปฏิบัติตน
ผุพังอยู่กับที่
และกำรใช้
กำรกร่อน และ
ประโยชน์จำก
กำรสะสมตัว
ค�ำพยำกรณ์
ของตะกอน
อำกำศ
จำกแบบจ�ำลอง
๖. อธิบำย
รวมทั้งยกตัวอย่ำง
สถำนกำรณ์
ผลของ
และผลกระทบ
กระบวนกำร
กำรเปลี่ยนแปลง
ดังกล่ำว
ภูมิอำกำศโลก
ที่ท�ำให้ผิวโลก
จำกข้อมูล
เกิดกำร
ที่รวบรวมได้
เปลี่ยนแปลง
๗. ตระหนักถึง
ผลกระทบของ ๖. อธิบำยลักษณะ
ของชั้นหน้ำตัดดิน
กำรเปลี่ยนแปลง
และกระบวน
ภูมิอำกำศโลก
กำรเกิดดิน
โดยน�ำเสนอ
จำกแบบจ�ำลอง
แนวทำงกำร
รวมทัง้ ระบุปจั จัย
ปฏิบัติตนภำยใต้
ที่ท�ำให้ดิน
กำรเปลี่ยนแปลง
มีลักษณะ
ภูมิอำกำศโลก
และสมบัติ
แตกต่ำงกัน
๗. ตรวจวัดสมบัติ
บำงประกำร
ของดิน
โดยใช้เครื่องมือ

ม. ๓

ม. ๔

ม. ๕

ม. ๖
๕. อธิบำยสำเหตุ
กระบวนกำรเกิด
ขนำดและ
ควำมรุนแรงและ
ผลจำกแผ่นดินไหว
รวมทั้งสืบค้น
ข้อมูลพื้นที่
เสี่ยงภัย
ออกแบบและ
น�ำเสนอแนวทำง
กำรเฝ้ำระวังและ
กำรปฏิบัติตน
ให้ปลอดภัย
๖. อธิบำยสำเหตุ
กระบวนกำรเกิด
และผลจำก
สึนำมิ รวมทั้ง
สืบค้นข้อมูล
พื้นที่เสี่ยงภัย
ออกแบบและ
น�ำเสนอแนวทำง
กำรเฝ้ำระวังและ
กำรปฏิบัติตน
ให้ปลอดภัย
๗. อธิบำยปัจจัย
ส�ำคัญที่มีผลต่อ
กำรได้รับ
พลังงำนจำก
ดวงอำทิตย์
แตกต่ำงกัน
ในแต่ละบริเวณ
ของโลก
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สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ

มาตรฐาน ว ๓.๒ เข้ำใจองค์ประกอบ และควำมสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนกำรเปลี่ยนแปลงภำยในโลก
และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนกำรเปลี่ยนแปลงลมฟ้ำอำกำศและภูมิอำกำศโลก
รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
ตัวชี้วัดชั้นป
ม. ๑

ม. ๒
ที่เหมำะสมและ
น�ำเสนอแนวทำง
กำรใช้ประโยชน์
ดินจำกข้อมูล
สมบัติของดิน
๘. อธิบำยปัจจัย
และกระบวนกำร
เกิดแหล่งน�้ำ
ผิวดินและ
แหล่งน�้ำใต้ดิน
จำกแบบจ�ำลอง
๙. สร้ำงแบบจ�ำลอง
ทีอ่ ธิบำยกำรใช้นำ�้
และน�ำเสนอ
แนวทำงกำรใช้นำ�้
อย่ำงยั่งยืน
ในท้องถิ่น
ของตนเอง
๑๐. สร้ำงแบบจ�ำลอง
ที่อธิบำย
กระบวนกำรเกิด
และผลกระทบ
ของน�้ำท่วม
กำรกัดเซำะ
ชำยฝัง
ดินถล่ม หลุมยุบ
แผ่นดินทรุด

ม. ๓

ม. ๔

ม. ๕

ม. ๖
๘. อธิบำย
กำรหมุนเวียน
ของอำกำศ
ที่เป็นผลมำจำก
ควำมแตกต่ำง
ของควำมกด
อำกำศ
๙. อธิบำยทิศทำง
กำรเคลื่อนที่
ของอำกำศที่เป็น
ผลมำจำกกำร
หมุนรอบตัวเอง
ของโลก
๑๐. อธิบำย
กำรหมุนเวียน
ของอำกำศ
ตำมเขตละติจูด
และผลที่มีต่อ
ภูมิอำกำศ
๑๑. อธิบำยปัจจัย
ที่ท�ำให้เกิด
กำรหมุนเวียน
ของน�้ำผิวหน้ำ
ในมหำสมุทร
และรูปแบบ
กำรหมุนเวียน
ของน�้ำผิวหน้ำ
ในมหำสมุทร
๑๒. อธิบำยผลของ
กำรหมุนเวียน
ของอำกำศ
และน�้ำผิวหน้ำ
ในมหำสมุทร
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สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ

มาตรฐาน ว ๓.๒ เข้ำใจองค์ประกอบ และควำมสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนกำรเปลี่ยนแปลงภำยในโลก
และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนกำรเปลี่ยนแปลงลมฟ้ำอำกำศและภูมิอำกำศโลก
รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
ตัวชี้วัดชั้นป
ม. ๑

ม. ๒

ม. ๓

ม. ๔

ม. ๕

ม. ๖
ที่มีต่อลักษณะ
ภูมิอำกำศ
ลมฟ้ำอำกำศ
สิ่งมีชีวิต และ
สิ่งแวดล้อม
๑๓. อธิบำยปัจจัย
ที่มีผลต่อกำร
เปลี่ยนแปลง
ภูมิอำกำศของโลก
พร้อมทั้งน�ำเสนอ
แนวปฏิบัติ
เพื่อลดกิจกรรม
ของมนุษย์
ที่ส่งผลต่อ
กำรเปลี่ยนแปลง
ภูมิอำกำศโลก
๑๔. แปลควำมหมำย
สัญลักษณ์
ลมฟ้ำอำกำศ
ที่ส�ำคัญจำก
แผนที่อำกำศ
และน�ำข้อมูล
สำรสนเทศต่ำง ๆ
มำวำงแผน
กำรด�ำเนินชีวิต
ให้สอดคล้อง
กับสภำพ
ลมฟ้ำอำกำศ
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สาระที่ ๔ เทคโนโลยี

มาตรฐาน ว ๔.๑ เข้ำใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพือ่ กำรด�ำรงชีวติ ในสังคมทีม่ กี ำรเปลีย่ นแปลงอย่ำงรวดเร็ว
ใช้ควำมรู้และทักษะทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และศำสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหำ
หรือพัฒนำงำนอย่ำงมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ด้วยกระบวนกำรออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้
เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสมโดยค�ำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดชั้นป
ป. ๑

ป. ๒

ป. ๓

ป. ๔

ป. ๕

ป. ๖

-

-

-

-

-

-

ม. ๔

ม. ๕

ม. ๖

ตัวชี้วัดชั้นป
ม. ๑

ม. ๒

ม. ๓

๑. อธิบำยแนวคิด ๑. คำดกำรณ์
๑. ประยุกต์ใช้
๑. วิเครำะห์
๑. วิเครำะห์
หลักของ
ควำมรู้และ
แนวคิดหลัก
แนวโน้ม
สำเหตุ
เทคโนโลยีใน
ทักษะจำก
ของเทคโนโลยี
เทคโนโลยี
หรือปัจจัย
ชีวิตประจ�ำวัน
ศำสตร์ต่ำง ๆ
ควำมสัมพันธ์
ที่จะเกิดขึ้น
ที่ส่งผลต่อกำร
และวิเครำะห์
รวมทั้งทรัพยำกร
กับศำสตร์อื่น
โดยพิจำรณำ
เปลี่ยนแปลง
สำเหตุหรือปัจจัย จำกสำเหตุ หรือ
ในกำรท�ำ
โดยเฉพำะ
ของเทคโนโลยี
และควำมสัมพันธ์ วิทยำศำสตร์
ที่ส่งผลต่อกำร
โครงงำน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
เปลี่ยนแปลง
เพื่อแก้ปัญหำ
หรือคณิตศำสตร์
กำรเปลี่ยนแปลง ของเทคโนโลยี
กับศำสตร์อื่น
ของเทคโนโลยี
หรือพัฒนำงำน
รวมทั้งประเมิน
ของเทคโนโลยี
โดยเฉพำะ
๒. ระบุปัญหำหรือ
ผลกระทบที่จะ
และวิเครำะห์
วิทยำศำสตร์
ควำมต้องกำร
เกิดขึ้นต่อมนุษย์
เปรียบเทียบ
หรือคณิตศำสตร์
ในชีวิตประจ�ำวัน
สังคม เศรษฐกิจ
ตัดสินใจเลือกใช้
เพื่อเป็นแนวทำง
รวบรวม
และสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยี
กำรแก้ปัญหำ
วิเครำะห์ข้อมูล
เพื่อเป็นแนวทำง
โดยค�ำนึงถึง
หรือพัฒนำงำน
และแนวคิด
ในกำรพัฒนำ
ผลกระทบ
ที่เกี่ยวข้อง
เทคโนโลยี
ที่เกิดขึ้นต่อชีวิต ๒. ระบุปัญหำหรือ
ควำมต้องกำร ๒. ระบุปัญหำหรือ
กับปัญหำ
สังคม และ
ของชุมชน
๓. ออกแบบวิธีกำร
ควำมต้องกำร
สิ่งแวดล้อม
หรือท้องถิ่น
แก้ปัญหำ
ที่มีผลกระทบ
๒. ระบุปัญหำหรือ
ต่อสังคม รวบรวม
เพื่อพัฒนำงำน
โดยวิเครำะห์
ควำมต้องกำร
อำชีพ สรุปกรอบ วิเครำะห์ข้อมูล
เปรียบเทียบ
ในชุมชน
และแนวคิด
ของปัญหำ
และตัดสินใจ
หรือท้องถิ่น
ที่เกี่ยวข้องกับ
รวบรวม
เลือกข้อมูล
สรุปกรอบของ
ปัญหำที่มี
วิเครำะห์ข้อมูล
ที่จ�ำเป็น
ปัญหำ รวบรวม
ควำมซับซ้อน
และแนวคิด
น�ำเสนอแนวทำง
วิเครำะห์ข้อมูล

-
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สาระที่ ๔ เทคโนโลยี

มาตรฐาน ว ๔.๑ เข้ำใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพือ่ กำรด�ำรงชีวติ ในสังคมทีม่ กี ำรเปลีย่ นแปลงอย่ำงรวดเร็ว
ใช้ควำมรู้และทักษะทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และศำสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหำ
หรือพัฒนำงำนอย่ำงมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ด้วยกระบวนกำรออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้
เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสมโดยค�ำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
ตัวชี้วัดชั้นป
ม. ๑

ม. ๒

ม. ๓

ม. ๔

กำรแก้ปัญหำ
ที่เกี่ยวข้องกับ
และแนวคิด
เพื่อสังเครำะห์
ให้ผู้อื่นเข้ำใจ
ปัญหำ โดยค�ำนึง วิธีกำร เทคนิค
ที่เกี่ยวข้อง
วำงแผนและ
ถึงควำมถูกต้อง
กับปัญหำ
ในกำรแก้ปัญหำ
ด�ำเนินกำร
ด้ำนทรัพย์สิน
๓. ออกแบบวิธี
โดยค�ำนึงถึง
แก้ปัญหำ
ทำงปัญญำ
กำรแก้ปัญหำ
ควำมถูกต้อง
๔. ทดสอบ
๓. ออกแบบวิธี
โดยวิเครำะห์
ด้ำนทรัพย์สิน
ประเมินผล และ
กำรแก้ปัญหำ
เปรียบเทียบ
ทำงปัญญำ
ระบุข้อบกพร่อง
โดยวิเครำะห์
และตัดสินใจ
๓. ออกแบบวิธีกำร
ที่เกิดขึ้น
เปรียบเทียบ
เลือกข้อมูล
แก้ปัญหำ
พร้อมทั้งหำ
และตัดสินใจ
ที่จ�ำเป็นภำยใต้
โดยวิเครำะห์
แนวทำงกำร
เลือกข้อมูล
เงื่อนไขและ
เปรียบเทียบ
ปรับปรุงแก้ไข
ที่จ�ำเป็นภำยใต้
ทรัพยำกรทีม่ ีอยู่
และตัดสินใจ
และน�ำเสนอ
น�ำเสนอแนวทำง เงื่อนไขและ
เลือกข้อมูล
ผลกำรแก้ปัญหำ
ทรัพยำกรทีม่ ีอยู่
กำรแก้ปัญหำ
ที่จ�ำเป็นภำยใต้
๕. ใช้ควำมรู้และ
น�ำเสนอแนวทำง เงื่อนไขและ
ให้ผู้อื่นเข้ำใจ
ทักษะเกี่ยวกับ
กำรแก้ปัญหำ
วำงแผนขั้นตอน
ทรัพยำกรทีม่ ีอยู่
วัสดุ อุปกรณ์
ให้ผู้อื่นเข้ำใจ
กำรท�ำงำนและ
น�ำเสนอแนวทำง
เครื่องมือ กลไก
ด้วยเทคนิค
ด�ำเนินกำรแก้
กำรแก้ปัญหำ
ไฟฟ้ำ หรือ
หรือวิธีกำร
ปัญหำอย่ำงเป็น
ให้ผู้อื่นเข้ำใจ
อิเล็กทรอนิกส์
ที่หลำกหลำย
ขั้นตอน
ด้วยเทคนิค
เพื่อแก้ปัญหำ ๔. ทดสอบ
วำงแผนขั้นตอน
หรือวิธีกำร
ได้อย่ำงถูกต้อง
กำรท�ำงำน
ประเมินผล
ที่หลำกหลำย
เหมำะสมและ
และด�ำเนินกำร
และอธิบำย
โดยใช้ซอฟต์แวร์
ปลอดภัย
แก้ปัญหำอย่ำง
ปัญหำหรือข้อ
ช่วยในกำร
บกพร่องที่เกิดขึ้น เป็นขั้นตอน
ออกแบบ
ภำยใต้กรอบ
๔. ทดสอบ
วำงแผนขั้นตอน
เงื่อนไข พร้อมทั้ง ประเมินผล
กำรท�ำงำน
หำแนวทำงกำร
วิเครำะห์และ
และด�ำเนินกำร
ปรับปรุงแก้ไข
ให้เหตุผลของ
แก้ปัญหำ
และน�ำเสนอ
ปัญหำหรือ
๔. ทดสอบ
ผลกำรแก้ปัญหำ
ข้อบกพร่องที่
ประเมินผล
เกิดขึ้นภำยใต้
วิเครำะห์และ

ม. ๕

ม. ๖
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สาระที่ ๔ เทคโนโลยี

มาตรฐาน ว ๔.๑ เข้ำใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพือ่ กำรด�ำรงชีวติ ในสังคมทีม่ กี ำรเปลีย่ นแปลงอย่ำงรวดเร็ว
ใช้ควำมรู้และทักษะทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และศำสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหำ
หรือพัฒนำงำนอย่ำงมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ด้วยกระบวนกำรออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้
เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสมโดยค�ำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
ตัวชี้วัดชั้นป
ม. ๑

ม. ๒

ม. ๓

ม. ๔

๕. ใช้ควำมรู้และ
กรอบเงื่อนไข
ให้เหตุผลของ
ทักษะเกี่ยวกับ
พร้อมทั้งหำ
ปัญหำหรือ
วัสดุ อุปกรณ์
แนวทำงกำร
ข้อบกพร่องที่
เครื่องมือ กลไก
ปรับปรุงแก้ไข
เกิดขึ้นภำยใต้
ไฟฟ้ำ และ
และน�ำเสนอผล
กรอบเงื่อนไข
อิเล็กทรอนิกส์
กำรแก้ปัญหำ
หำแนวทำง
กำรปรับปรุงแก้ไข
เพื่อแก้ปัญหำ ๕. ใช้ควำมรู้และ
และน�ำเสนอผล
หรือพัฒนำงำน
ทักษะเกี่ยวกับ
กำรแก้ปัญหำ
ได้อย่ำงถูกต้อง
วัสดุ อุปกรณ์
พร้อมทั้งเสนอ
เหมำะสม และ
เครื่องมือ กลไก
แนวทำงกำร
ปลอดภัย
ไฟฟ้ำและ
พัฒนำต่อยอด
อิเล็กทรอนิกส์
๕. ใช้ควำมรู้และ
ให้ถูกต้องกับ
ทักษะเกี่ยวกับ
ลักษณะของงำน
วัสดุ อุปกรณ์
และปลอดภัย
เครื่องมือ กลไก
เพื่อแก้ปัญหำ
ไฟฟ้ำและ
หรือพัฒนำงำน
อิเล็กทรอนิกส์
และเทคโนโลยี
ที่ซับซ้อนในกำร
แก้ปัญหำหรือ
พัฒนำงำน
ได้อย่ำงถูกต้อง
เหมำะสม และ
ปลอดภัย

ม. ๕

ม. ๖
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สาระที่ ๔ เทคโนโลยี

มาตรฐาน ว ๔.๒ เข้ำใจและใช้แนวคิดเชิงค�ำนวณในกำรแก้ปัญหำที่พบในชีวิตจริงอย่ำงเป็นขั้นตอนและ
เป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่ สำรในกำรเรียนรู้ กำรท�ำงำน และกำรแก้ปญ
ั หำ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รู้เท่ำทันและมีจริยธรรม
ตัวชี้วัดชั้นป
ป. ๑

ป. ๒

ป. ๓

ป. ๔

ป. ๕

ป. ๖

๑. แก้ปัญหำ
อย่ำงง่ำย
โดยใช้กำร
ลองผิด ลองถูก
กำรเปรียบเทียบ
๒. แสดงล�ำดับ
ขั้นตอน
กำรท�ำงำนหรือ
กำรแก้ปัญหำ
อย่ำงง่ำย โดยใช้
ภำพ สัญลักษณ์
หรือข้อควำม
๓. เขียนโปรแกรม
อย่ำงง่ำย โดยใช้
ซอฟต์แวร์
หรือสื่อ
๔. ใช้เทคโนโลยี
ในกำรสร้ำง
จัดเก็บ
เรียกใช้ข้อมูล
ตำมวัตถุประสงค์
๕. ใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
อย่ำงปลอดภัย
ปฏิบัติตำม
ข้อตกลงในกำร
ใช้คอมพิวเตอร์
ร่วมกัน ดูแล
รักษำอุปกรณ์
เบื้องต้น ใช้งำน
อย่ำงเหมำะสม

๑. แสดงล�ำดับ
ขั้นตอน
กำรท�ำงำนหรือ
กำรแก้ปัญหำ
อย่ำงง่ำยโดยใช้
ภำพ สัญลักษณ์
หรือข้อควำม
๒. เขียนโปรแกรม
อย่ำงง่ำย โดยใช้
ซอฟต์แวร์หรือ
สื่อ และตรวจหำ
ข้อผิดพลำด
ของโปรแกรม
๓. ใช้เทคโนโลยี
ในกำรสร้ำง
จัดหมวดหมู่
ค้นหำ จัดเก็บ
เรียกใช้ข้อมูล
ตำมวัตถุประสงค์
๔. ใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
อย่ำงปลอดภัย
ปฏิบัติตำม
ข้อตกลงในกำร
ใช้คอมพิวเตอร์
ร่วมกัน
ดูแลรักษำ
อุปกรณ์เบื้องต้น
ใช้งำนอย่ำง
เหมำะสม

๑. แสดงอัลกอริทึม
ในกำรท�ำงำน
หรือกำรแก้
ปัญหำอย่ำงง่ำย
โดยใช้ภำพ
สัญลักษณ์
หรือข้อควำม
๒. เขียนโปรแกรม
อย่ำงง่ำย โดยใช้
ซอฟต์แวร์หรือ
สื่อ และตรวจหำ
ข้อผิดพลำด
ของโปรแกรม
๓. ใช้อินเทอร์เน็ต
ค้นหำควำมรู้
๔. รวบรวม
ประมวลผล และ
น�ำเสนอข้อมูล
โดยใช้ซอฟต์แวร์
ตำมวัตถุประสงค์
๕. ใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
อย่ำงปลอดภัย
ปฏิบัติตำม
ข้อตกลง
ในกำรใช้
อินเทอร์เน็ต

๑. ใช้เหตุผล
เชิงตรรกะ
ในกำรแก้ปัญหำ
กำรอธิบำย
กำรท�ำงำน
กำรคำดกำรณ์
ผลลัพธ์
จำกปัญหำ
อย่ำงง่ำย
๒. ออกแบบ และ
เขียนโปรแกรม
อย่ำงง่ำย โดยใช้
ซอฟต์แวร์หรือ
สื่อ และตรวจหำ
ข้อผิดพลำด
และแก้ไข
๓. ใช้อินเทอร์เน็ต
ค้นหำควำมรู้
และประเมิน
ควำมน่ำเชื่อถือ
ของข้อมูล
๔. รวบรวม ประเมิน
น�ำเสนอข้อมูล
และสำรสนเทศ
โดยใช้ซอฟต์แวร์
ที่หลำกหลำย
เพื่อแก้ปัญหำใน
ชีวิตประจ�ำวัน
๕. ใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
อย่ำงปลอดภัย
เข้ำใจสิทธิและ
หน้ำที่ของตน

๑. ใช้เหตุผล
เชิงตรรกะ
ในกำรแก้ปัญหำ
กำรอธิบำย
กำรท�ำงำน
กำรคำดกำรณ์
ผลลัพธ์จำก
ปัญหำอย่ำงง่ำย
๒. ออกแบบและ
เขียนโปรแกรม
ที่มีกำรใช้เหตุผล
เชิงตรรกะ
อย่ำงง่ำย ตรวจหำ
ข้อผิดพลำด
และแก้ไข
๓. ใช้อินเทอร์เน็ต
ค้นหำข้อมูล
ติดต่อสื่อสำร
และท�ำงำน
ร่วมกัน ประเมิน
ควำมน่ำเชื่อถือ
ของข้อมูล
๔. รวบรวม ประเมิน
น�ำเสนอข้อมูล
และสำรสนเทศ
ตำมวัตถุประสงค์
โดยใช้ซอฟต์แวร์
หรือบริกำรบน
อินเทอร์เน็ตที่
หลำกหลำย
เพื่อแก้ปัญหำ
ในชีวิตประจ�ำวัน

๑. ใช้เหตุผล
เชิงตรรกะ
ในกำรอธิบำย
และออกแบบ
วิธีกำร
แก้ปัญหำที่พบ
ในชีวิตประจ�ำวัน
๒. ออกแบบและ
เขียนโปรแกรม
อย่ำงง่ำย
เพื่อแก้ปัญหำ
ในชีวิตประจ�ำวัน
ตรวจหำ
ข้อผิดพลำด
ของโปรแกรม
และแก้ไข
๓. ใช้อินเทอร์เน็ต
ในกำรค้นหำ
ข้อมูลอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
๔. ใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
ท�ำงำนร่วมกัน
อย่ำงปลอดภัย
เข้ำใจสิทธิและ
หน้ำที่ของตน
เคำรพในสิทธิ
ของผู้อื่น
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
เมื่อพบข้อมูล
หรือบุคคล
ที่ไม่เหมำะสม
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สาระที่ ๔ เทคโนโลยี

มาตรฐาน ว ๔.๒ เข้ำใจและใช้แนวคิดเชิงค�ำนวณในกำรแก้ปัญหำที่พบในชีวิตจริงอย่ำงเป็นขั้นตอนและ
เป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่ สำรในกำรเรียนรู้ กำรท�ำงำน และกำรแก้ปญ
ั หำ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รู้เท่ำทันและมีจริยธรรม (ต่อ)
ตัวชี้วัดชั้นป
ป. ๑

ป. ๒

ป. ๓

ป. ๔
เคำรพในสิทธิ
ของผู้อื่น
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
เมื่อพบข้อมูล
หรือบุคคล
ที่ไม่เหมำะสม

ป. ๕
๕. ใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
อย่ำงปลอดภัย
มีมำรยำท เข้ำใจ
สิทธิและหน้ำที่
ของตน เคำรพ
ในสิทธิของผู้อื่น
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
เมื่อพบข้อมูล
หรือบุคคล
ที่ไม่เหมำะสม

ป. ๖
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สาระที่ ๔ เทคโนโลยี

มาตรฐาน ว ๔.๒ เข้ำใจและใช้แนวคิดเชิงค�ำนวณในกำรแก้ปัญหำที่พบในชีวิตจริงอย่ำงเป็นขั้นตอนและ
เป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่ สำรในกำรเรียนรู้ กำรท�ำงำน และกำรแก้ปญ
ั หำ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รู้เท่ำทันและมีจริยธรรม (ต่อ)
ตัวชี้วัดชั้นป
ม. ๑

ม. ๒

๑. ออกแบบ
อัลกอริทึม
ที่ใช้แนวคิด
เชิงนำมธรรม
เพื่อแก้ปัญหำ
หรืออธิบำย
กำรท�ำงำน
ที่พบในชีวิตจริง
๒. ออกแบบและ
เขียนโปรแกรม
อย่ำงง่ำย
เพื่อแก้ปัญหำ
ทำงคณิตศำสตร์
หรือวิทยำศำสตร์
๓. รวบรวมข้อมูล
ปฐมภูมิ
ประมวลผล
ประเมินผล
น�ำเสนอข้อมูล
และสำรสนเทศ
ตำมวัตถุประสงค์
โดยใช้ซอฟต์แวร์
หรือบริกำร
บนอินเทอร์เน็ต
ที่หลำกหลำย
๔. ใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
อย่ำงปลอดภัย
ใช้สื่อและ
แหล่งข้อมูล
ตำมข้อก�ำหนด
และข้อตกลง

๑. ออกแบบ
อัลกอริทึม
ที่ใช้แนวคิด
เชิงค�ำนวณ
ในกำรแก้ปัญหำ
หรือกำรท�ำงำน
ที่พบในชีวิตจริง
๒. ออกแบบและ
เขียนโปรแกรม
ที่ใช้ตรรกะและ
ฟังก์ชันในกำร
แก้ปัญหำ
๓. อภิปรำย
องค์ประกอบ
และหลักกำร
ท�ำงำนของระบบ
คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
กำรสื่อสำร
เพื่อประยุกต์
ใช้งำนหรือแก้
ปัญหำเบื้องต้น
๔. ใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
อย่ำงปลอดภัย
มีควำมรับผิดชอบ
สร้ำงและแสดง
สิทธิในกำร
เผยแพร่ผลงำน

ม. ๓

ม. ๔

ม. ๕

ม. ๖

๑. ใช้เทคโนโลยี
๑. พัฒนำ
๑. รวบรวม
๑. ประยุกต์ใช้
สำรสนเทศใน
แอปพลิเคชัน
วิเครำะห์ข้อมูล
แนวคิดเชิง
กำรน�ำเสนอและ
และใช้ควำมรู้
ที่มีกำรบูรณำกำร ค�ำนวณในกำร
แบ่งปันข้อมูล
ด้ำนวิทยำกำร
พัฒนำโครงงำน
กับวิชำอื่น
อย่ำงปลอดภัย
อย่ำงสร้ำงสรรค์
ที่มีกำรบูรณำกำร คอมพิวเตอร์
มีจริยธรรม
สื่อดิจิทัล
๒. รวบรวมข้อมูล
กับวิชำอื่น
และวิเครำะห์
เทคโนโลยี
ประมวลผล
อย่ำงสร้ำงสรรค์
กำรเปลี่ยนแปลง
สำรสนเทศ
ประเมินผล
และเชื่อมโยง
เทคโนโลยี
ในกำรแก้ปัญหำ
น�ำเสนอข้อมูล
กับชีวิตจริง
สำรสนเทศ
หรือเพิ่มมูลค่ำ
และสำรสนเทศ
ที่มีผลต่อ
ให้กับบริกำร
ตำมวัตถุประสงค์
กำรด�ำเนินชีวิต
หรือผลิตภัณฑ์
โดยใช้ซอฟต์แวร์
อำชีพ สังคม
ที่ใช้ในชีวิตจริง
หรือบริกำรบน
และวัฒนธรรม
อย่ำงสร้ำงสรรค์
อินเทอร์เน็ตที่
หลำกหลำย
๓. ประเมิน
ควำมน่ำเชื่อถือ
ของข้อมูล
วิเครำะห์สื่อ
และผลกระทบ
จำกกำรให้
ข่ำวสำรที่ผิด
เพื่อกำรใช้งำน
อย่ำงรู้เท่ำทัน
๔. ใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
อย่ำงปลอดภัย
และมีควำม
รับผิดชอบต่อสังคม
ปฏิบัติตำม
กฎหมำยเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์
ใช้ลิขสิทธิ์ของ
ผู้อื่นโดยชอบธรรม
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สาระภูมิศาสตร ในกลุมสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ท�าไมต้องเรียนภูมิศาสตร์
สำระภูมศิ ำสตร์ชว่ ยให้ผเู้ รียนเข้ำใจลักษณะทำงกำยภำพของโลก ปฏิสมั พันธ์ระหว่ำงมนุษย์กบั สิง่ แวดล้อม
ที่ก่อให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์วิถีกำรด�ำเนินชีวิต เพื่อให้รู้เท่ำทัน ปรับตัวตำมกำรเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนสำมำรถใช้ทกั ษะ กระบวนกำร ควำมสำมำรถทำงภูมศิ ำสตร์ และเครือ่ งมือทำงภูมศิ ำสตร์จดั กำรทรัพยำกร
และสิ่งแวดล้อมตำมสำเหตุและปัจจัย อันจะน�ำไปสู่กำรปรับใช้ในกำรด�ำเนินชีวิต จนเกิดจิตส�ำนึกและมีส่วนร่วม
ในกำรพัฒนำที่ยั่งยืน

เรียนรู้อะไรในภูมิศาสตร์
ลักษณะทำงกำยภำพของโลก กำรเปลีย่ นแปลงทำงกำยภำพ ปัญหำทำงกำยภำพและภัยพิบตั ิ ควำมสัมพันธ์
ของสรรพสิง่ ซึง่ มีผลต่อกัน แผนทีแ่ ละเครือ่ งมือทำงภูมศิ ำสตร์ กำรใช้ภมู สิ ำรสนเทศ ปฏิสมั พันธ์ระหว่ำงมนุษย์กบั
สิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพกับกำรสร้ำงสรรค์วิถีกำรด�ำเนินชีวิต กิจกรรมทำงเศรษฐกิจและสังคม ควำมร่วมมือ
ด้ำนทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมในประเทศและระหว่ำงประเทศ และกำรจัดกำรทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม
เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน

คุณภาพผู้เรียน
จบชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
มีควำมรู้เกี่ยวกับลักษณะทำงกำยภำพของสิ่งต่ำง ๆ ที่อยู่รอบตัวและชุมชน และสำมำรถปรับตัวเท่ำทัน
กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำยภำพ และมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว
จบชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
มีควำมรู้เกี่ยวกับลักษณะทำงกำยภำพ ภัยพิบัติ ลักษณะกิจกรรมทำงเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัด
ภำค และประเทศไทย สำมำรถเตรียมรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำยภำพกับภัยพิบัติต่ำง ๆ ในประเทศไทย
และหำแนวทำงในกำรจัดกำรทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม
จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
มีควำมรูเ้ กีย่ วกับลักษณะทำงกำยภำพ ภัยพิบตั ิ ลักษณะกิจกรรมทำงเศรษฐกิจและสังคม ในภูมภิ ำคต่ำง ๆ
ของโลก ควำมร่วมมือด้ำนทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมระหว่ำงประเทศ เพื่อเตรียมรับมือภัยพิบัติและกำรจัดกำร
ทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
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จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำยภำพ ปัญหำทำงกำยภำพและภัยพิบัติ ซึ่งได้รับอิทธิพล
จำกปัจจัยทำงภูมิศำสตร์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพกับกำรสร้ำงสรรค์วิถีกำรด�ำเนินชีวิต
ควำมร่วมมือด้ำนทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมในประเทศและระหว่ำงประเทศ เพื่อเตรียมรับมือกำรเปลี่ยนแปลง
ของโลก และกำรจัดกำรทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน

สาระที่ ๕ ภูมิศาสตร์

มาตรฐาน ส ๕.๑ เข้ำใจลักษณะทำงกำยภำพของโลกและควำมสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน ใช้แผนที่
และเครื่องมือทำงภูมิศำสตร์ในกำรค้นหำ วิเครำะห์ และสรุปข้อมูลตำมกระบวนกำร
ทำงภูมิศำสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสำรสนเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ตัวชี้วัดชั้นป
ป. ๑

ป. ๒

ป. ๓

ป. ๔

ป. ๕

ป. ๖

๑. สืบค้นและ
๑. จ�ำแนกสิ่งแวดล้อม ๑. ระบุสิ่งแวดล้อม ๑. ส�ำรวจข้อมูล
๑. สืบค้นและ
๑. สืบค้นและ
อธิบำยข้อมูล
รอบตัวที่เกิดขึ้นเอง ทำงธรรมชำติ
อธิบำยข้อมูล
อธิบำยข้อมูล
ทำงภูมิศำสตร์
ตำมธรรมชำติ
ลักษณะทำง
ลักษณะ
ลักษณะทำง
และที่มนุษย์
ในโรงเรียนและ
กำยภำพ
และที่มนุษย์
ทำงกำยภำพ
กำยภำพ
สร้ำงขึ้น
ชุมชนโดยใช้
ซึ่งปรำกฏระหว่ำง
ในจังหวัดของตน ในภูมิภำคของตน ของประเทศไทย
สร้ำงขึ้น
แผนผัง แผนที่
บ้ำนกับโรงเรียน
ด้วยแผนที่
ด้วยแผนที่
๒. ระบุควำม
ด้วยแผนที่
และรูปถ่ำย
รูปถ่ำยทำงอำกำศ
๒. ระบุต�ำแหน่ง
และรูปถ่ำย
และรูปถ่ำย
สัมพันธ์ของ
เพื่อแสดง
และภำพจำก
และลักษณะทำง
๒. อธิบำยลักษณะ
ต�ำแหน่ง ระยะ
ควำมสัมพันธ์ ๒. ระบุแหล่ง
ดำวเทียม
กำยภำพ
ทำงกำยภำพ
ทรัพยำกรและ
ทิศของสิ่งต่ำง ๆ
ของต�ำแหน่ง
๒. อธิบำยควำม
ของสิ่งต่ำง ๆ
ที่ส่งผลต่อ
สถำนที่ส�ำคัญ
๓. ใช้แผนผัง
ระยะ ทิศทำง
สัมพันธ์ระหว่ำง
ที่ปรำกฏ
ในจังหวัดของตน แหล่งทรัพยำกร
แสดงต�ำแหน่ง
๒. วำดแผนผัง
และสถำนที่สำ� คัญ ลักษณะทำง
ในแผนผัง
ด้วยแผนที่
ของสิ่งต่ำง ๆ
เพื่อแสดง
ในภูมิภำค
กำยภำพ
แผนที่ รูปถ่ำย
ในห้องเรียน
และรูปถ่ำย
ต�ำแหน่งที่ตั้ง
ของสถำนทีส่ �ำคัญ ๓. อธิบำยลักษณะ
ของตน
กับภัยพิบัติ
และลูกโลก
๔. สังเกตและบอก
ในบริเวณโรงเรียน ทำงกำยภำพ
ในประเทศไทย
กำรเปลี่ยนแปลง ๓. สังเกตและแสดง
และชุมชน
เพื่อเตรียมพร้อม
ที่ส่งผลต่อ
ของสภำพอำกำศ ควำมสัมพันธ์
รับมือภัยพิบัติ
ระหว่ำงโลก
ในรอบวัน
แหล่งทรัพยำกร
และสถำนที่สำ� คัญ
ดวงอำทิตย์
ในจังหวัด
และดวงจันทร์
ที่ท�ำให้เกิด
ปรำกฏกำรณ์
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สาระที่ ๕ ภูมิศาสตร์

มาตรฐาน ส ๕.๑ เข้ำใจลักษณะทำงกำยภำพของโลกและควำมสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน ใช้แผนที่
และเครื่องมือทำงภูมิศำสตร์ในกำรค้นหำ วิเครำะห์ และสรุปข้อมูลตำมกระบวนกำร
ทำงภูมิศำสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสำรสนเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ (ต่อ)
ม. ๑

ตัวชี้วัดชั้นป
ม. ๒

ม. ๓

ตัวชี้วัดช่วงชั้น
ม. ๔-๖

๑. วิเครำะห์ลักษณะ
๑. วิเครำะห์ลักษณะ
๑. วิเครำะห์ลักษณะ
๑. วิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลง
ทำงกำยภำพของทวีปเอเชีย
ทำงกำยภำพของ
ทำงกำยภำพของทวีปยุโรป
ทำงกำยภำพในประเทศไทย
ทวีปออสเตรเลีย และ
ทวีปอเมริกำเหนือ และ
และทวีปแอฟริกำโดยใช้
และภูมิภำคต่ำง ๆ ของโลก
โอเชียเนียโดยใช้เครื่องมือ
ทวีปอเมริกำใต้ โดยเลือกใช้
เครื่องมือทำงภูมิศำสตร์
ซึ่งได้รับอิทธิพลจำกปัจจัย
ทำงภูมิศำสตร์สืบค้นข้อมูล
แผนที่เฉพำะเรื่องและ
สืบค้นข้อมูล
ทำงภูมิศำสตร์
๒. อธิบำยพิกัดภูมิศำสตร์
เครื่องมือทำงภูมิศำสตร์
๒. อธิบำยมำตรำส่วน ทิศ
๒. วิเครำะห์ลักษณะ
(ละติจูด และลองจิจูด)
สืบค้นข้อมูล
และสัญลักษณ์
ทำงกำยภำพซึ่งท�ำให้
เส้นแบ่งเวลำและ
๒. วิเครำะห์สำเหตุกำรเกิด
๓. วิเครำะห์สำเหตุกำรเกิด
เกิดปัญหำและภัยพิบัติ
เปรียบเทียบวัน เวลำของโลก
ภัยพิบัติและผลกระทบ
ภัยพิบัติและผลกระทบ
ทำงธรรมชำติ
๓. วิเครำะห์สำเหตุกำรเกิด
ในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกำ ในทวีปอเมริกำเหนือ
ในประเทศไทยและ
ภัยพิบัติและผลกระทบ
และทวีปอเมริกำใต้
ภูมิภำคต่ำง ๆ ของโลก
ในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย
๓. ใช้แผนที่และเครื่องมือ
และโอเชียเนีย
ทำงภูมิศำสตร์ ในกำรค้นหำ
วิเครำะห์ และสรุปข้อมูล
ตำมกระบวนกำร
ทำงภูมิศำสตร์ และ
น�ำภูมิสำรสนเทศมำใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ�ำวัน
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สาระที่ ๕ ภูมิศาสตร์

มาตรฐาน ส ๕.๒ เข้ำใจปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพที่ก่อให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์
วิถีกำรด�ำเนินชีวิต มีจิตส�ำนึกและมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรทรัพยำกร และสิ่งแวดล้อม
เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ตัวชี้วัดชั้นป
ป. ๑

ป. ๒

๑. บอกสิ่งแวดล้อม ๑. อธิบำย
ที่เกิดตำม
ควำมส�ำคัญของ
ธรรมชำติ
สิ่งแวดล้อม
ที่ส่งผลต่อ
ทำงธรรมชำติ
ควำมเป็นอยู่
และที่มนุษย์
ของมนุษย์
สร้ำงขึ้น
๒. สังเกตและ
๒. จ�ำแนกและ
เปรียบเทียบ
ใช้ทรัพยำกร
กำรเปลี่ยนแปลง
ธรรมชำติ
ของสิ่งแวดล้อม
ที่ใช้แล้ว
เพื่อกำรปฏิบัติตน ไม่หมดไป
อย่ำงเหมำะสม
ที่ใช้แล้วหมดไป
๓. มีส่วนร่วมในกำร
และสร้ำง
ดูแลสิ่งแวดล้อม
ทดแทนขึ้นใหม่
ที่บ้ำนและ
ได้อย่ำงคุ้มค่ำ
ห้องเรียน
๓. อธิบำย
ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงฤดูกำลกับ
กำรด�ำเนินชีวิต
ของมนุษย์
๔. มีส่วนร่วม
ในกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียน

ป. ๓

ป. ๔

ป. ๕

ป. ๖

๑. วิเครำะห์
๑. วิเครำะห์
๑. เปรียบเทียบ
๑. วิเครำะห์
สิ่งแวดล้อม
ปฏิสัมพันธ์
กำรเปลี่ยนแปลง สิ่งแวดล้อม
ทำงกำยภำพ
ระหว่ำง
สิ่งแวดล้อมของ
ทำงกำยภำพ
ทีม่ ีอิทธิพล
สิ่งแวดล้อม
ชุมชนในอดีต
ทีส่ ่งผลต่อ
ต่อลักษณะ
ทำงกำยภำพกับ
กับปัจจุบัน
กำรด�ำเนินชีวิต
ลักษณะกิจกรรม
๒. อธิบำยกำรใช้
ของคนในจังหวัด กำรตัง้ ถิ่นฐำน
และกำรย้ำยถิ่น
ทำงเศรษฐกิจ
ประโยชน์จำก ๒. อธิบำย
และสังคม
สิ่งแวดล้อม
กำรเปลีย่ นแปลง ของประชำกร
ในภูมภิ ำค
ในประเทศไทย
และทรัพยำกร
สิ่งแวดล้อม
ในจังหวัดและ
ของตน
๒. วิเครำะห์
ธรรมชำติ
ผลที่เกิดจำก
๒. วิเครำะห์อิทธิพล กำรเปลี่ยนแปลง
ในกำรสนอง
กำรเปลี่ยนแปลง ของสิ่งแวดล้อม
ทำงกำยภำพ
ควำมต้องกำร
๓. น�ำเสนอ
ทำงธรรมชำติ
ของประเทศไทย
พื้นฐำนของ
แนวทำง
ที่ก่อให้เกิดวิถี
ในอดีตกับ
มนุษย์และกำร
กำรจัดกำร
กำรด�ำเนินชีวิต
ปัจจุบัน
ประกอบอำชีพ
ในภูมิภำคของตน และผลที่เกิด
สิ่งแวดล้อม
๓. อธิบำยสำเหตุที่
๓. น�ำเสนอตัวอย่ำง
ในจังหวัด
ขึ้นจำกกำร
ท�ำให้เกิดมลพิษ
ที่สะท้อนให้เห็น
เปลี่ยนแปลง
โดยมนุษย์
ผลจำกกำรรักษำ ๓. น�ำเสนอตัวอย่ำง
๔. อธิบำย
และท�ำลำย
ที่สะท้อนให้เห็น
ควำมแตกต่ำง
สิ่งแวดล้อม
ผลจำกกำรรักษำ
ของลักษณะ
และเสนอแนวทำง และท�ำลำย
เมืองและชนบท
ในกำรจัดกำร
ทรัพยำกร
๕. อธิบำย
สิ่งแวดล้อม
และสิ่งแวดล้อม
ควำมสัมพันธ์
และเสนอแนวทำง
ในภูมิภำค
ระหว่ำงลักษณะ
ในกำรจัดกำร
ของตน
ทำงกำยภำพกับ
ที่ยั่งยืน
กำรด�ำเนินชีวิต
ในประเทศไทย
ของคนในชุมชน
๖. มีส่วนร่วม
ในกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อม
ในชุมชน
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สาระที่ ๕ ภูมิศาสตร์

มาตรฐาน ส ๕.๒ เข้ำใจปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพที่ก่อให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์
วิถีกำรด�ำเนินชีวิต มีจิตส�ำนึกและมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรทรัพยำกร และสิ่งแวดล้อม
เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (ต่อ)
ม. ๑
๑. ส�ำรวจและระบุท�ำเลที่ตั้ง
ของกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ
และสังคมในทวีปเอเชีย
ทวีปออสเตรเลีย และ
โอเชียเนีย
๒. วิเครำะห์ปัจจัยทำงกำยภำพ
และปัจจัยทำงสังคม ที่ส่งผล
ต่อท�ำเลที่ตั้งของกิจกรรม
ทำงเศรษฐกิจและสังคม
ในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย
และโอเชียเนีย
๓. สืบค้น อภิปรำยประเด็น
ปัญหำจำกปฏิสัมพันธ์
ระหว่ำงสิ่งแวดล้อม
ทำงกำยภำพกับมนุษย์
ที่เกิดขึ้นในทวีปเอเชีย
ทวีปออสเตรเลีย และ
โอเชียเนีย
๔. วิเครำะห์แนวทำงกำรจัดกำร
ภัยพิบัติและกำรจัดกำร
ทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม
ในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย
และโอเชียเนียที่ยั่งยืน

ตัวชี้วัดชั้นป
ม. ๒
๑. ส�ำรวจและระบุท�ำเลที่ตั้ง
ของกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ
และสังคมในทวีปยุโรป
และทวีปแอฟริกำ
๒. วิเครำะห์ปัจจัยทำง
กำยภำพและปัจจัยทำง
สังคมที่ส่งผลต่อท�ำเลที่ตั้ง
ของกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ
และสังคมในทวีปยุโรป
และทวีปแอฟริกำ
๓. สืบค้น อภิปรำยประเด็น
ปัญหำจำกปฏิสัมพันธ์
ระหว่ำงสิ่งแวดล้อม
ทำงกำยภำพกับมนุษย์
ที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรป
และทวีปแอฟริกำ
๔. วิเครำะห์แนวทำงกำรจัดกำร
ภัยพิบัติและกำรจัดกำร
ทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม
ในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกำ
ที่ยั่งยืน

ม. ๓
๑. ส�ำรวจและระบุท�ำเลที่ตั้ง
ของกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ
และสังคม
ในทวีปอเมริกำเหนือ
และทวีปอเมริกำใต้
๒. วิเครำะห์ปัจจัยทำงกำยภำพ
และปัจจัยทำงสังคมที่ส่งผล
ต่อท�ำเลที่ตั้งของกิจกรรม
ทำงเศรษฐกิจและสังคม
ในทวีปอเมริกำเหนือ
และทวีปอเมริกำใต้
๓. สืบค้น อภิปรำยประเด็น
ปัญหำจำกปฏิสัมพันธ์
ระหว่ำงสิ่งแวดล้อม
ทำงกำยภำพกับมนุษย์
ที่เกิดขึ้นในทวีปอเมริกำเหนือ
และทวีปอเมริกำใต้
๔. วิเครำะห์แนวทำงกำรจัดกำร
ภัยพิบัติและกำรจัดกำร
ทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม
ในทวีปอเมริกำเหนือ
และทวีปอเมริกำใต้
ที่ยั่งยืน
๕. ระบุควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศที่มีผลต่อ
กำรจัดกำรทรัพยำกร
และสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดช่วงชั้น
ม. ๔-๖
๑. วิเครำะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำง
สิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพ
กับกิจกรรมของมนุษย์
ในกำรสร้ำงสรรค์วิถีกำร
ด�ำเนินชีวิตของท้องถิ่น
ทั้งในประเทศไทย
และภูมิภำคต่ำงๆ ของโลก
และเห็นควำมส�ำคัญ
ของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อ
กำรด�ำรงชีวิตของมนุษย์
๒. วิเครำะห์สถำนกำรณ์
สำเหตุ และผลกระทบ
ของกำรเปลี่ยนแปลง
ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
และภูมิภำคต่ำง ๆ ของโลก
๓. ระบุมำตรกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำกฎหมำยและ
นโยบำยด้ำนทรัพยำกร
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
บทบำทขององค์กำร
ที่เกี่ยวข้อง และกำรประสำน
ควำมร่วมมือทั้งในประเทศ
และระหว่ำงประเทศ
๔. วิเครำะห์แนวทำงและ
มีส่วนร่วมในกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม
เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน

ภาคผนวก
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คณิตศาสตรเพิ่มเติม
คณิตศาสตรเพิ่มเติมจัดทําขึ้นสําหรับผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร
ที่จําเปนตองเรียนเนื้อหาในสาระจํานวนและพีชคณิต การวัดและเรขาคณิต สถิติและความนาจะเปน รวมทั้ง
สาระแคลคูลัส ใหมีความลุมลึกขึ้น ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญสําหรับการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาในดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรเพิ่มเติมนี้ไดจัดทําขึ้นใหมีเนื้อหาสาระที่ทัดเทียมกับนานาชาติ เนนการคิดวิเคราะห
การคิดอยางมีวิจารณญาณ การแกปญหา การคิดสรางสรรค การใชเทคโนโลยี การสื่อสารและการรวมมือ
รวมทั้งเชื่อมโยงความรูสูการนําไปใชในชีวิตจริง

เรียนรูอะไรในคณิตศาสตรเพิ่มเติม
ในคณิตศาสตรเพิ่มเติม ผูเรียนจะไดเรียนรูสาระสําคัญ ดังนี้
✧ จํานวนและพีชคณิต เรียนรูเกี่ยวกับ เซต ตรรกศาสตร จํานวนจริงและพหุนาม จํานวนเชิงซอน
ฟงกชนั ฟงกชนั เอกซโพเนนเชียลและฟงกชนั ลอการิทมึ ฟงกชนั ตรีโกณมิติ ลําดับและอนุกรม เมทริกซ และการนํา
ความรูเกี่ยวกับจํานวนและพีชคณิตไปใชในสถานการณตาง ๆ
✧ การวัดและเรขาคณิต เรียนรูเกี่ยวกับ เรขาคณิตวิเคราะห เวกเตอรในสามมิติ และการนําความรู
เกี่ยวกับการวัดและเรขาคณิตไปใชในสถานการณตาง ๆ
✧ สถิติและความนาจะเปน เรียนรูเกี่ยวกับ หลักการนับเบื้องตน ความนาจะเปน การแจกแจง
ความนาจะเปนเบื้องตน และนําความรูเกี่ยวกับสถิติและความนาจะเปนในการอธิบายเหตุการณตาง ๆ และ
ชวยในการตัดสินใจ
✧ แคลคูลัส เรียนรูเกี่ยวกับ ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน อนุพันธของฟงกชันพีชคณิต ปริพันธ
ของฟงกชันพีชคณิต และการนําความรูเกี่ยวกับแคลคูลัสไปใชในสถานการณตาง ๆ

สาระคณิตศาสตรเพิ่มเติม
เปาหมายของการพัฒนาผูเรียนในคณิตศาสตรเพิ่มเติม มี ๒ ลักษณะ คือ เชื่อมโยงกับมาตรฐาน
การเรียนรูในคณิตศาสตรพื้นฐาน เพื่อใหเกิดการตอยอดองคความรูและเรียนรูสาระนั้นอยางลึกซึ้ง ไดแก สาระ
จํานวนและพีชคณิต และสาระสถิตแิ ละความนาจะเปน และไมไดเชือ่ มโยงกับมาตรฐานการเรียนรูใ นคณิตศาสตร
พื้นฐาน ไดแก สาระการวัดและเรขาคณิต และสาระแคลคูลัส
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สาระจํานวนและพีชคณิต
๑. เขาใจความหลากหลายของการแสดงจํานวน ระบบจํานวน การดําเนินการของจํานวน ผลที่เกิดขึ้น
จากการดําเนินการ สมบัติของการดําเนินการ และนําไปใช
๒. เขาใจและวิเคราะหแบบรูป ความสัมพันธ ฟงกชัน ลําดับและอนุกรม และนําไปใช
๓. ใชนิพจน สมการ อสมการ และเมทริกซ อธิบายความสัมพันธ หรือชวยแกปญหาที่กําหนดให
สาระการวัดและเรขาคณิต
๑. เขาใจเรขาคณิตวิเคราะห และนําไปใช
๒. เขาใจเวกเตอร การดําเนินการของเวกเตอร และนําไปใช
สาระสถิติและความนาจะเปน
๑. เขาใจหลักการนับเบื้องตน ความนาจะเปน และนําไปใช
สาระแคลคูลัส
๑. เขาใจลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน อนุพันธของฟงกชัน และปริพันธของฟงกชัน และนําไปใช

คุณภาพผูเรียน
ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อเรียนครบทุกผลการเรียนรู มีคุณภาพดังนี้
✧ เขาใจและใชความรูเกี่ยวกับเซต ในการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร
✧ เข า ใจและใช ค วามรู  เ กี่ ย วกั บ ตรรกศาสตร เ บื้ อ งต น ในการสื่ อ สาร สื่ อ ความหมาย
และอางเหตุผล
✧ เขาใจและใชสมบัติของจํานวนจริงและพหุนาม
✧ เข า ใจและใช ค วามรู  เ กี่ ย วกั บ ฟ ง ก ชั น ฟ ง ก ชั น เอกซ โ พเนนเชี ย ล ฟ ง ก ชั น ลอการิ ทึ ม
และฟงกชันตรีโกณมิติ
✧ เขาใจและใชความรูเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห
✧ เขาใจและใชความรูเกี่ยวกับเมทริกซ
✧ เขาใจและใชสมบัติของจํานวนเชิงซอน
✧ นําความรูเกี่ยวกับเวกเตอรในสามมิติไปใช
✧ เข า ใจและใช ห ลั ก การนั บ เบื้ อ งต น การเรี ย งสั บ เปลี่ ย น และการจั ด หมู  ใ นการแก ป  ญ หา
และนําความรูเกี่ยวกับความนาจะเปนไปใช
✧ นําความรูเกี่ยวกับลําดับและอนุกรมไปใช
✧ หาความนาจะเปนของเหตุการณที่เกิดจากตัวแปรสุมที่มีการแจกแจงเอกรูป การแจกแจงทวินาม
และการแจกแจงปกติ และนําไปใช
✧ นําความรูเกี่ยวกับแคลคูลัสเบื้องตนไปใช
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สาระจํานวนและพีชคณิต
๑. เขาใจความหลากหลายของการแสดงจํานวน ระบบจํานวน การดําเนินการของจํานวน ผลทีเ่ กิดขึน้ จาก
การดําเนินการ สมบัติของการดําเนินการ และนําไปใช
ผลการเรียนรู มัธยมศึกษาปที่ ๔
๑. เขาใจและใชความรูเกี่ยวกับเซต ในการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร
๒. เขาใจและใชความรูเกี่ยวกับตรรกศาสตรเบื้องตนในการสื่อสาร สื่อความหมาย และอางเหตุผล
๓. เขาใจจํานวนจริง และใชสมบัติของจํานวนจริงในการแกปญหา
ผลการเรียนรู มัธยมศึกษาปที่ ๕
๑. เขาใจจํานวนเชิงซอนและใชสมบัติของจํานวนเชิงซอนในการแกปญหา
๒. หารากที่ n ของจํานวนเชิงซอน เมื่อ n เปนจํานวนนับที่มากกวา ๑
ผลการเรียนรู มัธยมศึกษาปที่ ๖
๒. เขาใจและวิเคราะหแบบรูป ความสัมพันธ ฟงกชัน ลําดับและอนุกรม และนําไปใช
ผลการเรียนรู มัธยมศึกษาปที่ ๔
๑. หาผลลัพธของการบวก การลบ การคูณ การหารฟงกชัน หาฟงกชันประกอบและฟงกชันผกผัน
๒. ใชสมบัติของฟงกชันในการแกปญหา
๓. เขาใจลักษณะกราฟของฟงกชันเอกซโพเนนเชียลและฟงกชันลอการิทึม และนําไปใชในการ
แกปญหา
ผลการเรียนรู มัธยมศึกษาปที่ ๕
๑. เขาใจฟงกชันตรีโกณมิติและลักษณะกราฟของฟงกชันตรีโกณมิติและนําไปใชในการแกปญหา
ผลการเรียนรู มัธยมศึกษาปที่ ๖
๑. ระบุไดวาลําดับที่กําหนดใหเปนลําดับลูเขาหรือลูออก
๒. หาผลบวก n พจนแรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต
๓. หาผลบวกอนุกรมอนันต
๔. เขาใจและนําความรูเกี่ยวกับลําดับและอนุกรมไปใช
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สาระจํานวนและพีชคณิต
๓. ใชนิพจน สมการ อสมการ และเมทริกซ อธิบายความสัมพันธ หรือชวยแกปญหาที่กําหนดให
ผลการเรียนรู มัธยมศึกษาปที่ ๔
๑. แกสมการและอสมการพหุนามตัวแปรเดียว ดีกรีไมเกินสี่และนําไปใชในการแกปญหา
๒. แกสมการและอสมการเศษสวนของพหุนามตัวแปรเดียวและนําไปใชในการแกปญหา
๓. แกสมการและอสมการคาสัมบูรณของพหุนามตัวแปรเดียว และนําไปใชในการแกปญหา
๔. แกสมการเอกซโพเนนเชียลและสมการลอการิทึมและนําไปใชในการแกปญหา
ผลการเรียนรู มัธยมศึกษาปที่ ๕
๑. แกสมการตรีโกณมิติ และนําไปใชในการแกปญหา
๒. ใชกฎของโคไซนและกฎของไซนในการแกปญหา
๓. เขาใจความหมาย หาผลลัพธของการบวกเมทริกซ การคูณเมทริกซกับจํานวนจริง การคูณระหวาง
เมทริกซ และหาเมทริกซสลับเปลี่ยน หาดีเทอรมิแนนตของเมทริกซ n x n เมื่อ n เปนจํานวนนับ
ที่ไมเกินสาม
๔. หาเมทริกซผกผันของเมทริกซ ๒ x ๒
๕. แกระบบสมการเชิงเสนโดยใชเมทริกซผกผันและการดําเนินการตามแถว
๖. แกสมการพหุนามตัวแปรเดียวดีกรีไมเกินสี่ที่มีสัมประสิทธิ์เปนจํานวนเต็ม และนําไปใชในการ
แกปญหา
ผลการเรียนรู มัธยมศึกษาปที่ ๖
-
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สาระการวัดและเรขาคณิต
๑. เขาใจเรขาคณิตวิเคราะห และนําไปใช
ผลการเรียนรู มัธยมศึกษาปที่ ๔
๑. เขาใจและใชความรูเกี่ยวกับเรขาคณิต วิเคราะหในการแกปญหา
ผลการเรียนรู มัธยมศึกษาปที่ ๕
ผลการเรียนรู มัธยมศึกษาปที่ ๖
๒. เขาใจเวกเตอร การดําเนินการของเวกเตอร และนําไปใช
ผลการเรียนรู มัธยมศึกษาปที่ ๔
ผลการเรียนรู มัธยมศึกษาปที่ ๕
๑. หาผลลัพธของการบวก การลบเวกเตอร การคูณเวกเตอรดวยสเกลาร หาผลคูณเชิงสเกลารและ
ผลคูณเชิงเวกเตอร
๒. นําความรูเกี่ยวกับเวกเตอรในสามมิติไปใชในการแกปญหา
ผลการเรียนรู มัธยมศึกษาปที่ ๖
สาระสถิติและความนาจะเปน
๑. เขาใจหลักการนับเบื้องตน ความนาจะเปน และนําไปใช
ผลการเรียนรู มัธยมศึกษาปที่ ๔
ผลการเรียนรู มัธยมศึกษาปที่ ๕
๑. เขาใจและใชหลักการบวกและการคูณ การเรียงสับเปลี่ยน และการจัดหมู ในการแกปญหา
๒. หาความนาจะเปนและนําความรูเกี่ยวกับความนาจะเปนไปใช
ผลการเรียนรู มัธยมศึกษาปที่ ๖
๑. หาความนาจะเปนของเหตุการณที่เกิดจากตัวแปรสุมที่มีการแจกแจงเอกรูป การแจกแจงทวินาม
และการแจกแจงปกติ และนําไปใชในการแกปญหา
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สาระแคลคูลัส
๑. เขาใจลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน อนุพันธของฟงกชัน และปริพันธของฟงกชัน และนําไปใช
ผลการเรียนรู มัธยมศึกษาปที่ ๔
ผลการเรียนรู มัธยมศึกษาปที่ ๕
ผลการเรียนรู มัธยมศึกษาปที่ ๖
๑. ตรวจสอบความตอเนื่องของฟงกชันที่กําหนดให
๒. หาอนุพันธของฟงกชันพีชคณิตที่กําหนดให และนําไปใชแกปญหา
๓. หาปริพันธไมจํากัดเขตและจํากัดเขตของฟงกชันพีชคณิตที่กําหนดให และนําไปใชแกปญหา
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วิทยาศาสตรเพิ่มเติม
วิทยาศาสตรเพิม่ เติมจัดทําขึน้ สําหรับผูเ รียนในระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร
ทีจ่ าํ เปนตองเรียนเนือ้ หาในสาระชีววิทยา เคมี ฟสกิ ส และโลก ดาราศาสตร และอวกาศ ซึง่ เปนพืน้ ฐานสําคัญและ
เพียงพอสําหรับการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาในดานวิทยาศาสตร เพือ่ ประกอบวิชาชีพในสาขาทีใ่ ชวทิ ยาศาสตร
เปนฐาน เชน แพทย ทันตแพทย สัตวแพทย เทคโนโลยีชีวภาพ เทคนิคการแพทย วิศวกรรม สถาปตยกรรม ฯลฯ
โดยมีผลการเรียนรูที่ครอบคลุมดานเนือ้ หา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และทักษะแหงศตวรรษที่ ๒๑
รวมทัง้ จิตวิทยาศาสตรที่ผูเรียนจําเปนตองมี วิทยาศาสตรเพิ่มเติมนี้ ไดมีการปรับปรุงเพื่อใหมีเนื้อหาทีท่ ดั เทียม
กับนานาชาติ เนนกระบวนการคิดวิเคราะหและการแกปญหา รวมทั้งเชื่อมโยงความรูสูการนําไปใชในชีวิตจริง
สรุปไดดังนี้
๑. ลดความซํ้าซอนของเนื้อหาระหวางตัวชี้วัดในรายวิชาพื้นฐานและผลการเรียนรูรายวิชาเพิ่มเติม
เพื่อใหผูเรียนไดมีเวลาสําหรับการเรียนรู และทําปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรเพิ่มขึ้น
๒. ลดความซํ้าซอนของเนื้อหาระหวางสาระชีววิทยา เคมี ฟสิกส และโลก ดาราศาสตร และอวกาศ
โดยมีการพิจารณาเนื้อหาที่มีความซํ้าซอนกัน แลวจัดใหเรียนที่สาระใดสาระหนึ่ง เชน
- เรื่องสารชีวโมเลกุล เดิมเรียนทั้งในสาระชีววิทยา และเคมี ไดพิจารณาแลวจัดใหเรียนในสาระ
ชีววิทยา
- เรื่องปโตรเลียม เดิมเรียนทั้งในสาระเคมี และโลก ดาราศาสตร และอวกาศ ไดพิจารณาแลว
จัดใหเรียนในสาระโลก ดาราศาสตร และอวกาศ
- เรือ่ งกฎของบอยล กฎของชารล ไอโซโทปกัมมันตรังสี ไดพจิ ารณาแลวจัดใหเรียนในสาระเคมี และ
เรื่องพลังงานนิวเคลียร จัดใหเรียนในสาระฟสิกส เนื่องจากเดิมเนื้อหาเหลานี้ทับซอนกันในสาระเคมีและฟสิกส
- เรื่องการทดลองของทอมสัน และการทดลองของมิลลิแกน เดิมเรียนทั้งในสาระเคมี และฟสิกส
ไดพิจารณาแลวจัดใหเรียนในสาระเคมี
๓. ลดความซํ้าซอนกันระหวางระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เชน
- เรือ่ งระบบนิเวศและสิง่ แวดลอมในสาระชีววิทยา ไดปรับใหสาระการเรียนรู เนือ้ หา และกิจกรรม
มีความแตกตางกันตามความเหมาะสมของระดับผูเรียน
- เรื่องเทคโนโลยีอวกาศ การเกิดลม การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก พายุและมรสุม ไดมีการ
ปรับใหสาระการเรียนรู เนือ้ หา และกิจกรรม เรียนตอเนือ่ งกันจากระดับมัธยมศึกษาตอนตนไปสูร ะดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย เพื่อไมใหทับซอนกัน
๔. ลดทอนเนือ้ หาทีย่ าก เพือ่ ใหเหมาะสมกับกลุม ของผูเ รียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๕. มีการเพิม่ เนือ้ หาดานตาง ๆ ทีม่ คี วามทันสมัย สอดคลองตอการดํารงชีวติ ในปจจุบนั และอนาคตมากขึน้
เชน เรื่องเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ ที่มีตอมนุษยและสิ่งแวดลอมในสาระชีววิทยา เรื่องทักษะและความปลอดภัย
ในปฏิบัติการเคมี นวัตกรรมและการแกปญหาที่เนนการบูรณาการในสาระเคมี เรื่องเทคโนโลยีดานพลังงาน
และสิง่ แวดลอม การสือ่ สารดวยสัญญาณดิจทิ ลั ทีเ่ หมาะสมกับสังคมและเศรษฐกิจดิจทิ ลั ในปจจุบนั รวมทัง้ เนือ้ หา
เกี่ยวกับการคนควาวิจัยดานฟสิกสอนุภาค เพื่อความสอดคลองกับความกาวหนาของวิชาฟสิกสในปจจุบัน
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วิทยาศาสตรเพิ่มเติมนี้ ถึงแมวาสถานศึกษาสามารถจัดใหผูเรียนไดเรียนตามความเหมาะสมและ
ตามจุดเนนของสถานศึกษา แตในแนวทางปฏิบัติสถานศึกษาควรจัดใหผูเรียนไดเรียนทุกสาระเพือ่ ใหมี
ความรูเ พียงพอในการนําไปใชเพือ่ การศึกษาตอ โดยเฉพาะอยางยิง่ เนือ้ หาของสาระโลก ดาราศาสตร และอวกาศ
ที่สถานศึกษามักมองขามความสําคัญของการเรียนสาระนี้ ซึ่งเปนการบูรณาการความรูทางดานวิทยาศาสตร
ทัง้ ฟสกิ ส เคมี และชีววิทยา รวมทัง้ ศาสตรอนื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ มาชวยในการอธิบายและเขาใจปรากฏการณตา ง ๆ
ในธรรมชาติ ทั้งการเปลี่ยนแปลงบนผิวโลก การเปลี่ยนแปลงภายในโลก และการเปลี่ยนแปลงทางลมฟาอากาศ
ซึ่งกระบวนการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดดังกลาวลวนสงผลซึ่งกันและกัน รวมทั้งสิ่งมีชีวิตดวย และที่สําคัญคือ
ความรูใ นสาระนีส้ ามารถนําไปใชในการศึกษาตอเพือ่ ประกอบอาชีพในหลาย ๆ ดาน เชน อาชีพทีเ่ กีย่ วกับวัสดุศาสตร
การเดินเรือ การบิน การเกษตร การศึกษาประวัติศาสตร วิศวกร อุตสาหกรรมนํ้ามัน เหมือง นักธรณีวิทยา
นักอุตุนิยมวิทยา นักดาราศาสตร นักบินอวกาศ ดังนั้นพื้นฐานความรูสาระโลก ดาราศาสตร และอวกาศ
จะชวยเปดโอกาสทางดานอาชีพที่หลากหลายใหกับผูเรียน เพราะในอนาคตขางหนา นอกจากมนุษยจะตอง
มีความเขาใจเกีย่ วกับโลกทีต่ วั เองอาศัยอยูแ ลว ยังตองพัฒนาตนเองเพื่อศึกษาขอมูลตาง ๆ ที่อยูนอกโลกเพื่อนํา
ขอมูลเหลานั้นกลับมาพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น

เรียนรูอะไรในวิทยาศาสตรเพิ่มเติม
วิทยาศาสตรเพิ่มเติม ผูเรียนจะไดเรียนรูสาระสําคัญ ดังนี้
✧ ชีววิทยา เรียนรูเกี่ยวกับ การศึกษาชีววิทยา สารที่เปนองคประกอบของสิ่งมีชีวิต เซลลของสิง่ มีชวี ติ
พันธุกรรมและการถายทอด วิวัฒนาการ ความหลากหลายทางชีวภาพ โครงสรางและการทํางานของสวนตาง ๆ
ในพืชดอก ระบบและการทํางานในอวัยวะตาง ๆ ของสัตวและมนุษย และสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม
✧ เคมี เรียนรูเ กีย่ วกับ ปริมาณสาร องคประกอบและสมบัตขิ องสาร การเปลีย่ นแปลงของสาร ทักษะ
และการแกปญหาทางเคมี
✧ ฟสิกส เรียนรูเกี่ยวกับ ธรรมชาติและการคนพบทางฟสิกส แรงและการเคลื่อนที่ และพลังงาน
✧ โลก ดาราศาสตร และอวกาศ เรียนรูเกี่ยวกับ โลกและกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวทิ ยา
ขอมูลทางธรณีวทิ ยาและการนําไปใชประโยชน การถายโอนพลังงานความรอนของโลก การเปลี่ยนแปลงลักษณะ
ลมฟาอากาศกับการดํารงชีวิตของมนุษย โลกในเอกภพ และดาราศาสตรกับมนุษย
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สาระวิ
สาระวิททยาศาสตร
ยาศาสตรเเพิพิ่ม่มเติเติม ม
สาระชีววิทยา
๑. เขาใจธรรมชาติของสิง่ มีชวี ติ การศึกษาชีววิทยาและวิธกี ารทางวิทยาศาสตร สารทีเ่ ปนองคประกอบ
ของสิง่ มีชวี ติ ปฏิกริ ยิ าเคมีในเซลลของสิง่ มีชวี ติ กลองจุลทรรศน โครงสรางและหนาที่ของเซลล การลําเลียงสาร
เขาและออกจากเซลล การแบงเซลล และการหายใจระดับเซลล
๒. เขาใจการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การถายทอดยีนบนโครโมโซม สมบัติและหนาที่ของ
สารพันธุกรรม การเกิดมิวเทชัน เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ หลักฐานขอมูลและแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการ
ของสิง่ มีชวี ติ ภาวะสมดุลของฮารด-ี ไวนเบิรก การเกิดสปชสี ใ หม ความหลากหลายทางชีวภาพ กําเนิดของสิ่งมีชีวิต
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และอนุกรมวิธาน รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
๓. เขาใจสวนประกอบของพืช การแลกเปลีย่ นแกสและคายนํา้ ของพืช การลําเลียงของพืช การสังเคราะห
ดวยแสง การสืบพันธุข องพืชดอกและการเจริญเติบโต และการตอบสนองของพืช รวมทัง้ นําความรูไ ปใชประโยชน
๔. เขาใจการยอยอาหารของสัตวและมนุษย รวมทัง้ การหายใจและการแลกเปลีย่ นแกส การลําเลียงสาร
และการหมุนเวียนเลือด ภูมคิ มุ กันของรางกาย การขับถาย การรับรูแ ละการตอบสนอง การเคลื่อนที่ การสืบพันธุ
และการเจริญเติบโต ฮอรโมนกับการรักษาดุลยภาพ และพฤติกรรมของสัตว รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
๕. เขาใจแนวคิดเกีย่ วกับระบบนิเวศ กระบวนการถายทอดพลังงานและการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ
ความหลากหลายของไบโอม การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ประชากรและรูปแบบการเพิ่ม
ของประชากร ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม ปญหา และผลกระทบทีเ่ กิดจากการใชประโยชน และแนวทาง
การแกไขปญหา
สาระเคมี
๑. เขาใจโครงสรางอะตอม การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ สมบัตขิ องธาตุ พันธะเคมีและสมบัตขิ องสาร แกส
และสมบัตขิ องแกส ประเภทและสมบัตขิ องสารประกอบอินทรีย และพอลิเมอร รวมทั้งการนําความรูไปใชประโยชน
๒. เขาใจการเขียนและการดุลสมการเคมี ปริมาณสัมพันธในปฏิกริ ยิ าเคมี อัตราการเกิดปฏิกริ ยิ าเคมี สมดุล
ในปฏิกิริยาเคมี สมบัติและปฏิกิริยาของกรด-เบส ปฏิกิริยารีดอกซและเซลลเคมีไฟฟา รวมทั้งการนําความรูไปใช
ประโยชน
๓. เขาใจหลักการทําปฏิบัติการเคมี การวัดปริมาณสาร หนวยวัดและการเปลี่ยนหนวย การคํานวณ
ปริมาณของสาร ความเขมขนของสารละลาย รวมทั้งการบูรณาการความรูแ ละทักษะในการอธิบายปรากฏการณ
ในชีวติ ประจําวันและการแกปญ หาทางเคมี
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สาระฟสิกส
๑. เขาใจธรรมชาติทางฟสกิ ส ปริมาณและกระบวนการวัด การเคลือ่ นทีแ่ นวตรง แรงและกฎการเคลือ่ นที่
ของนิวตัน กฎความโนมถวงสากล แรงเสียดทาน สมดุลกลของวัตถุ งานและกฎการอนุรกั ษพลังงานกล โมเมนตัม
และกฎการอนุรักษโมเมนตัม การเคลื่อนที่แนวโคง รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
๒. เขาใจการเคลื่อนที่แบบฮารมอนิกสอยางงาย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและการไดยิน ปรากฏการณ
ที่เกี่ยวของกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณที่เกี่ยวของกับแสง รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
๓. เขาใจแรงไฟฟาและกฎของคูลอมบ สนามไฟฟา ศักยไฟฟา ความจุไฟฟา กระแสไฟฟา และกฎ
ของโอหม วงจรไฟฟากระแสตรง พลังงานไฟฟาและกําลังไฟฟา การเปลีย่ นพลังงานทดแทนเปนพลังงานไฟฟา
สนามแมเหล็ก แรงแมเหล็กทีก่ ระทํากับประจุไฟฟาและกระแสไฟฟา การเหนีย่ วนําแมเหล็กไฟฟา และกฎของ
ฟาราเดย ไฟฟากระแสสลับ คลื่นแมเหล็กไฟฟาและการสื่อสาร รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
๔. เขาใจความสัมพันธของความรอนกับการเปลี่ยนอุณหภูมิและสถานะของสสาร สภาพยืดหยุน
ของวัสดุ และมอดุลัสของยัง ความดันในของไหล แรงพยุง และหลักของอารคิมีดีส ความตึงผิวและแรงหนืด
ของของเหลว ของไหลอุดมคติ และสมการแบรนลู ลี กฎของแกส ทฤษฎีจลนของแกสอุดมคติและพลังงานในระบบ
ทฤษฎีอะตอมของโบร ปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริก ทวิภาวะของคลืน่ และอนุภาค กัมมันตภาพรังสี แรงนิวเคลียร
ปฏิกิริยานิวเคลียร พลังงานนิวเคลียร ฟสิกสอนุภาค รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
สาระโลก ดาราศาสตร และอวกาศ
๑. เขาใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก ธรณีพิบัติภัยและผลตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม
รวมทั้งการศึกษาลําดับชั้นหิน ทรัพยากรธรณี แผนที่ และการนําไปใชประโยชน
๒. เขาใจสมดุลพลังงานของโลก การหมุนเวียนของอากาศบนโลก การหมุนเวียนของนํ้าในมหาสมุทร
การเกิดเมฆ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและผลตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม รวมทั้งการพยากรณอากาศ
๓. เขาใจองคประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ และ
ระบบสุริยะ ความสัมพันธของดาราศาสตรกับมนุษยจากการศึกษาตําแหนงดาวบนทรงกลมฟาและปฏิสัมพันธ
ภายในระบบสุริยะ รวมทั้งการประยุกตใชเทคโนโลยีอวกาศในการดํารงชีวิต
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คุณภาพผูเรียน
ผูเรียนที่เรียนครบทุกผลการเรียนรู มีคุณภาพดังนี้
✧ เขาใจวิธีการทางวิทยาศาสตรในการคนหาคําตอบเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต สารที่เปนองคประกอบของ
สิ่งมีชีวิต และปฏิกิริยาเคมีภายในเซลล การใชกลองจุลทรรศน โครงสรางและหนาที่ของเซลล การลําเลียงสาร
เขาและออกจากเซลล การแบงเซลล และการหายใจระดับเซลล
✧ เขาใจหลักการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต การถายทอดยีนบนออโตโซมและ
โครโมโซมเพศ โครงสรางและองคประกอบทางเคมีของดีเอ็นเอ การจําลองดีเอ็นเอ กระบวนการสังเคราะหโปรตีน
การเกิดมิวเทชันในสิ่งมีชีวิต หลักการและการประยุกตใชเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ หลักฐานและขอมูลที่ใชในการ
ศึกษาวิวฒ
ั นาการของสิง่ มีชวี ติ แนวคิดเกีย่ วกับวิวฒ
ั นาการของสิง่ มีชวี ติ เงือ่ นไขของภาวะสมดุลของฮารด-ี ไวนเบิรก
กระบวนการเกิดสปชีสใหมของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ กําเนิดของสิ่งมีชีวิต ลักษณะสําคัญ
ของสิ่งมีชีวิตกลุมแบคทีเรีย โพรทิสต พืช ฟงไจ และสัตว การจําแนกสิ่งมีชีวิตออกเปนหมวดหมูและวิธีการเขียน
ชื่อวิทยาศาสตร
✧ เขาใจโครงสรางและสวนประกอบของพืชทั้งราก ลําตน และใบ การแลกเปลี่ยนแกส การคายนํ้า
การลําเลียงนํ้าและธาตุอาหาร การลําเลียงอาหาร การสังเคราะหดวยแสงของพืช กระบวนการสรางเซลล
สืบพันธุและการปฏิสนธิของพืชดอก การเกิดผลและเมล็ด บทบาทของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
และการประยุกตใช และการตอบสนองของพืช
✧ เขาใจกลไกการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต โครงสราง หนาที่ และกระบวนการตาง ๆ ของสัตว
และมนุษย ไดแก การยอยอาหาร การแลกเปลีย่ นแกส การเคลือ่ นที่ การกําจัดของเสียออกจากรางกายของสิง่ มีชวี ติ
ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบภูมคิ มุ กันในรางกายของมนุษย การทํางานของระบบประสาทและอวัยวะรับความรูสึก
ระบบสืบพันธุ การปฏิสนธิ การเจริญเติบโต ฮอรโมน และพฤติกรรมของสัตว
✧ เขาใจกระบวนการถายทอดพลังงานและการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ ความหลากหลายของ
ไบโอม การเปลีย่ นแปลงแทนทีแ่ บบตาง ๆ ในระบบนิเวศ การเปลีย่ นแปลงจํานวนประชากรมนุษยในระดับทองถิน่
ระดับประเทศ และระดับโลก แนวทางการปองกันและแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
✧ เขาใจการศึกษาโครงสรางอะตอมของนักวิทยาศาสตร การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม สมบัติ
บางประการของธาตุและการจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ พันธะเคมี สมบัติของสารที่มีความสัมพันธกับพันธะเคมี
กฎตาง ๆ ของแกส และสมบัติของแกส ประเภทและสมบัติของสารประกอบอินทรีย และประเภทและสมบัติ
ของพอลิเมอร
✧ เขาใจการเขียนและการดุลสมการเคมี การคํานวณปริมาณสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับปฏิกิริยาเคมี
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและปจจัยที่มีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลในปฏิกิริยาเคมีและปจจัยที่มีผล
ตอสมดุลเคมี ทฤษฎีกรด-เบส สมบัติและปฏิกิริยาของกรด-เบส สารละลายบัฟเฟอร ปฏิกิริยารีดอกซ และ
เซลลเคมีไฟฟา
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✧ เขาใจขอปฏิบัติเบื้องตนเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทําปฏิบัติการเคมี การเลือกใชอุปกรณหรือ
เครื่องมือในการทําปฏิบัติการ หนวยวัดและการเปลี่ยนหนวยวัดดวยการใชแฟกเตอรเปลี่ยนหนวย การคํานวณ
เกีย่ วกับมวลอะตอม มวลโมเลกุล และมวลสูตร ความสัมพันธของโมล จํานวนอนุภาค มวล และปริมาตรของแกส
ที่ STP การคํานวณสูตรอยางงายและสูตรโมเลกุลของสาร ความเขมขนของสารละลาย การเตรียมสารละลาย
และการบูรณาการความรูและทักษะในการอธิบายปรากฏการณในชีวิตประจําวันและการแกปญหาทางเคมี
✧ เขาใจธรรมชาติของฟสกิ ส กระบวนการวัด ความสัมพันธระหวางปริมาณทีเ่ กีย่ วของกับการเคลื่อนที่
การเคลื่อนที่ในแนวตรง แรงลัพธ กฎการเคลื่อนที่ แรงเสียดทาน กฎความโนมถวงสากล สนามโนมถวง งาน
กฎการอนุรักษพลังงานกล สมดุลกลของวัตถุ เครื่องกลอยางงาย โมเมนตัมและการดล กฎการอนุรักษโมเมนตัม
การชน และการเคลื่อนที่ในแนวโคง
✧ เขาใจการเคลือ่ นทีแ่ บบคลืน่ ปรากฏการณคลืน่ การสะทอน การหักเห การเลีย้ วเบนและการแทรกสอด
หลักการของฮอยเกนส การเคลื่อนที่ของคลื่นเสียง ปรากฏการณที่เกี่ยวของกับเสียง ความเขมเสียงและ
ระดับเสียง การไดยิน ภาพที่เกิดจากกระจกเงาและเลนส ปรากฏการณที่เกี่ยวของกับแสงและการมองเห็นแสงสี
✧ เขาใจสนามไฟฟา แรงไฟฟา กฎของคูลอมบ ศักยไฟฟา ตัวเก็บประจุ ตัวตานทานและกฎของโอหม
พลังงานไฟฟา การเปลีย่ นพลังงานทดแทนเปนพลังงานไฟฟา เทคโนโลยีดา นพลังงาน สนามแมเหล็ก ความสัมพันธ
ระหวางสนามแมเหล็กกับกระแสไฟฟา การเหนี่ยวนําแมเหล็กไฟฟา ไฟฟากระแสสลับ คลื่นแมเหล็กไฟฟา และ
ประโยชนของคลื่นแมเหล็กไฟฟา
✧ เขาใจผลของความรอนตอสสาร สภาพยืดหยุน ความดันในของไหล แรงพยุง ของไหลอุดมคติ
ทฤษฎีจลนของแกส แนวคิดควอนตัมของพลังงาน ทฤษฎีอะตอมของโบร ปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริก ทวิภาวะ
ของคลื่นและอนุภาค การสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสี กัมมันตภาพ ปฏิกิริยานิวเคลียร พลังงานนิวเคลียร
ความสัมพันธระหวางมวลและพลังงาน แรงภายในนิวเคลียส และการคนควาวิจัยดานฟสิกสอนุภาค
✧ เขาใจการแบงชั้นและสมบัติของโครงสรางโลก สาเหตุ และรูปแบบการเคลื่อนที่ของแผนธรณี
ที่สัมพันธกับการเกิดลักษณะธรณีสัณฐานและธรณีโครงสรางแบบตาง ๆ หลักฐานทางธรณีวิทยาที่พบใน
ปจจุบันและการลําดับเหตุการณทางธรณีวิทยาในอดีต สาเหตุ กระบวนการเกิดแผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด สึนามิ
ผลกระทบ แนวทางการเฝาระวัง และการปฏิบตั ติ นใหปลอดภัย สมบัติและการจําแนกชนิดของแร กระบวนการเกิด
และการจําแนกชนิดหิน กระบวนการเกิดและการสํารวจแหลงปโตรเลียมและถานหิน การแปลความหมาย
จากแผนที่ภูมิประเทศและแผนที่ธรณีวิทยา และการนําขอมูลทางธรณีวิทยาไปใชประโยชน
✧ เขาใจปจจัยสําคัญที่มีผลตอการรับและปลดปลอยพลังงานจากดวงอาทิตย กระบวนการทีท่ าํ ใหเกิด
สมดุลพลังงานของโลก ผลของแรงเนือ่ งจากความแตกตางของความกดอากาศ แรงคอริออลิส แรงสูศูนยกลางและ
แรงเสียดทานที่มีตอการหมุนเวียนของอากาศ การหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจดู และผลทีม่ ตี อ ภูมอิ ากาศ
ปจจัยทีท่ าํ ใหเกิดการแบงชัน้ นํา้ และการหมุนเวียนของนํา้ ในมหาสมุทร รูปแบบการหมุนเวียนของนํ้าในมหาสมุทร
และผลของการหมุนเวียนของนํา้ ในมหาสมุทรทีม่ ตี อ ลักษณะลมฟาอากาศ สิง่ มีชวี ติ และสิง่ แวดลอม ความสัมพันธ
ระหวางเสถียรภาพอากาศและการเกิดเมฆ การเกิดแนวปะทะอากาศแบบตาง ๆ และลักษณะลมฟาอากาศ
ที่เกี่ยวของ ปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก รวมทัง้ การแปลความหมายสัญลักษณ
ลมฟาอากาศ และการพยากรณลกั ษณะลมฟาอากาศเบือ้ งตน จากแผนที่อากาศและขอมูลสารสนเทศ
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✧ เขาใจการกําเนิดและการเปลีย่ นแปลงพลังงาน สสาร ขนาดอุณหภูมขิ องเอกภพ หลักฐานทีส่ นับสนุน
ทฤษฎีบิกแบง ประเภทของกาแล็กซี โครงสรางและองคประกอบของกาแล็กซีทางชางเผือก กระบวนการเกิด
ดาวฤกษ และการสรางพลังงานของดาวฤกษ ปจจัยที่สงผลตอความสองสวางของดาวฤกษ และความสัมพันธ
ระหวางความสองสวางกับโชติมาตรของดาวฤกษ ความสัมพันธระหวางสี อุณหภูมผิ วิ และสเปกตรัมของดาวฤกษ
วิธีการหาระยะทางของดาวฤกษดวยหลักการแพรัลแลกซ วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการ
ของดาวฤกษ กระบวนการเกิดระบบสุรยิ ะ การแบงเขตบริวารของดวงอาทิตย ลักษณะของดาวเคราะหทเี่ อือ้ ตอ
การดํารงชีวิต การโคจรของดาวเคราะหรอบดวงอาทิตยดวยกฎเคพเลอร และกฎความโนมถวงของนิวตัน
โครงสรางของดวงอาทิตย การเกิดลมสุริยะ พายุสุริยะและผลที่มีตอโลก การระบุพิกัดของดาวในระบบขอบฟา
และระบบศูนยสูตร เสนทางการขึ้นการตกของดวงอาทิตยและดาวฤกษ เวลาสุริยคติ และการเปรียบเทียบเวลา
ของแตละเขตเวลาบนโลก การสํารวจอวกาศและการประยุกตใชเทคโนโลยีอวกาศ
✧ ระบุปญ หา ตัง้ คําถามทีจ่ ะสํารวจตรวจสอบ โดยมีการกําหนดความสัมพันธระหวาง ตัวแปรตาง ๆ สืบคน
ขอมูลจากหลายแหลง ตั้งสมมติฐานที่เปนไปไดหลายแนวทาง ตัดสินใจเลือกตรวจสอบสมมติฐานที่เปนไปได
✧ ตั้งคําถามหรือกําหนดปญหาที่อยูบนพื้นฐานของความรูและความเขาใจทางวิทยาศาสตร ทีแ่ สดง
ใหเห็นถึงการใชความคิดระดับสูงที่สามารถสํารวจตรวจสอบหรือศึกษาคนควาไดอยางครอบคลุมและเชื่อถือได
สรางสมมติฐานทีม่ ที ฤษฎีรองรับหรือคาดการณสงิ่ ทีจ่ ะพบ เพือ่ นําไปสูก ารสํารวจตรวจสอบ ออกแบบวิธกี ารสํารวจ
ตรวจสอบตามสมมติฐานที่กําหนดไวไดอยางเหมาะสม มีหลักฐานเชิงประจักษ เลือกวัสดุ อุปกรณ รวมทั้งวิธีการ
ในการสํารวจตรวจสอบอยางถูกตองทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และบันทึกผลการสํารวจตรวจสอบอยาง
เปนระบบ
✧ วิเคราะห แปลความหมายขอมูล และประเมินความสอดคลองของขอสรุปเพือ่ ตรวจสอบกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว ใหขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงวิธีการสํารวจตรวจสอบ จัดกระทําขอมูลและนําเสนอขอมูลดวยเทคนิควิธี
ที่เหมาะสม สื่อสารแนวคิด ความรู จากผลการสํารวจตรวจสอบ โดยการพูด เขียน จัดแสดงหรือใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อใหผูอื่นเขาใจ โดยมีหลักฐานอางอิงหรือมีทฤษฎีรองรับ
✧ แสดงถึงความสนใจ มุงมั่น รับผิดชอบ รอบคอบ และซื่อสัตย ในการสืบเสาะหาความรู โดยใช
เครื่องมือ และวิธีการที่ใหไดผลถูกตอง เชื่อถือได มีเหตุผลและยอมรับไดวาความรูทางวิทยาศาสตรอาจมี
การเปลี่ยนแปลงได
 หาได ทํางานรวมกับ
✧ แสดงถึงความพอใจและเห็นคุณคาในการคนพบความรู พบคําตอบ หรือแกปญ
ผูอื่นอยางสรางสรรค แสดงความคิดเห็นโดยมีขอมูลอางอิงและเหตุผลประกอบเกี่ยวกับผลของการพัฒนา
และการใชวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีอยางมีคุณธรรมตอสังคมและสิ่งแวดลอม และยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น
✧ เขาใจความสัมพันธของความรูวิทยาศาสตรที่มีผลตอการพัฒนาเทคโนโลยีประเภทตาง ๆ และ
การพัฒนาเทคโนโลยีที่สงผลใหมีการคิดคนความรูทางวิทยาศาสตรที่กาวหนา ผลของเทคโนโลยีตอชีวิต สังคม
และสิ่งแวดลอม
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✧ ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นคุณคาของความรูว ทิ ยาศาสตรและเทคโนโลยีทใี่ ชในชีวติ ประจําวัน
ใชความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพ แสดงความ
ชื่นชม ภูมิใจ ยกยอง อางอิงผลงาน ชิ้นงานที่เปนผลมาจากภูมิปญญาทองถิ่นและการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ศึกษาหาความรูเพิ่มเติม ทําโครงงานหรือสรางชิ้นงานตามความสนใจ
✧ แสดงความซาบซึง้ หวงใย มีพฤติกรรมเกีย่ วกับการใชและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางรูคุณคา เสนอตัวเองรวมมือปฏิบัติกับชุมชนในการปองกัน ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ของทองถิ่น
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สาระชีววิทยา
๑. เขาใจธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต การศึกษาชีววิทยาและวิธีการทางวิทยาศาสตร สารที่เปนองคประกอบ
ของสิ่งมีชีวิต ปฏิกิริยาเคมีในเซลลของสิ่งมีชีวิต กลองจุลทรรศน โครงสรางและหนาที่ของเซลล
การลําเลียงสารเขาและออกจากเซลล การแบงเซลล และการหายใจระดับเซลล
ผลการเรียนรู มัธยมศึกษาปที่ ๔
๑. อธิบาย และสรุปสมบัติที่สําคัญของสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธของการจัดระบบในสิ่งมีชีวิตที่ทําให
สิ่งมีชีวิตดํารงชีวิตอยูได
๒. อภิปราย และบอกความสําคัญของการระบุปญหา ความสัมพันธระหวางปญหา สมมติฐาน และ
วิธีการตรวจสอบสมมติฐาน รวมทั้งออกแบบการทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน
๓. สืบคนขอมูล อธิบายเกีย่ วกับสมบัตขิ องนํา้ และบอกความสําคัญของนํา้ ทีม่ ตี อ สิง่ มีชวี ติ และยกตัวอยาง
ธาตุชนิดตาง ๆ ที่มีความสําคัญตอรางกายสิ่งมีชีวิต
๔. สืบคนขอมูล อธิบายโครงสรางของคารโบไฮเดรต ระบุกลุมของคารโบไฮเดรต รวมทั้งความสําคัญ
ของคารโบไฮเดรตที่มีตอสิ่งมีชีวิต
๕. สืบคนขอมูล อธิบายโครงสรางของโปรตีน และความสําคัญของโปรตีนที่มีตอสิ่งมีชีวิต
๖. สืบคนขอมูล อธิบายโครงสรางของลิพิด และความสําคัญของลิพิดที่มีตอสิ่งมีชีวิต
๗. อธิบายโครงสรางของกรดนิวคลิอกิ และระบุชนิดของกรดนิวคลิอกิ และความสําคัญของกรดนิวคลิอกิ
ที่มีตอสิ่งมีชีวิต
๘. สืบคนขอมูล และอธิบายปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต
๙. อธิบายการทํางานของเอนไซมในการเรงปฏิกริ ยิ าเคมีในสิง่ มีชวี ติ และระบุปจ จัยทีม่ ผี ลตอการทํางาน
ของเอนไซม
๑๐. บอกวิ ธีการ และเตรียมตัวอยางสิ่ง มีชีวิตเพื่อศึกษาภายใตกลองจุล ทรรศนใชแ สง วัดขนาด
โดยประมาณ และวาดภาพทีป่ รากฏภายใตกลอง บอกวิธกี ารใช และการดูแลรักษากลองจุลทรรศน
ใชแสงที่ถูกตอง
๑๑. อธิบายโครงสรางและหนาที่ของสวนที่หอหุมเซลลของเซลลพืชและเซลลสัตว
๑๒. สืบคนขอมูล อธิบาย และระบุชนิดและหนาที่ของออรแกเนลล
๑๓. อธิบายโครงสรางและหนาที่ของนิวเคลียส
๑๔. อธิบาย และเปรียบเทียบการแพร ออสโมซิส การแพรแบบฟาซิลิเทต และแอกทีฟทรานสปอรต
๑๕. สืบคนขอมูล อธิบาย และเขียนแผนภาพการลําเลียงสารโมเลกุลใหญออกจากเซลลดว ยกระบวนการ
เอกโซไซโทซิสและการลําเลียงสารโมเลกุลใหญเขาสูเซลลดวยกระบวนการเอนโดไซโทซิส
๑๖. สังเกตการแบงนิวเคลียสแบบไมโทซิสและแบบไมโอซิส จากตัวอยางภายใตกลองจุลทรรศน
พรอมทั้งอธิบายและเปรียบเทียบการแบงนิวเคลียสแบบไมโทซิสและแบบไมโอซิส
๑๗. อธิบาย เปรียบเทียบ และสรุปขัน้ ตอนการหายใจระดับเซลลในภาวะทีม่ อี อกซิเจนเพียงพอและภาวะ
ที่มีออกซิเจนไมเพียงพอ
ผลการเรียนรู มัธยมศึกษาปที่ ๕
ผลการเรียนรู มัธยมศึกษาปที่ ๖
-
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สาระชีววิทยา
๒. เขาใจการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การถายทอดยีนบนโครโมโซม สมบัติและหนาที่ของ
สารพันธุกรรม การเกิดมิวเทชัน เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ หลักฐาน ขอมูล และแนวคิดเกีย่ วกับวิวฒ
ั นาการ
ของสิ่งมีชีวิต ภาวะสมดุลของฮารดี-ไวนเบิรก การเกิดสปชีสใหม ความหลากหลายทางชีวภาพ
กําเนิดของสิง่ มีชวี ติ ความหลากหลายของสิง่ มีชวี ติ และอนุกรมวิธาน รวมทัง้ นําความรูไ ปใชประโยชน
ผลการเรียนรู มัธยมศึกษาปที่ ๔
๑. สืบคนขอมูล อธิบาย และสรุปผลการทดลองของเมนเดล
๒. อธิบาย และสรุปกฎแหงการแยกและกฎแหงการรวมกลุมอยางอิสระ และนํากฎของเมนเดลนี้
ไปอธิบายการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและใชในการคํานวณโอกาสในการเกิดฟโนไทป
และจีโนไทปแบบตาง ๆ ของรุน F1 และ F2
๓. สืบคนขอมูล วิเคราะห อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่เปน
สวนขยายของพันธุศาสตรเมนเดล
๔. สืบคนขอมูล วิเคราะห และเปรียบเทียบลักษณะทางพันธุกรรมทีม่ กี ารแปรผัน ไมตอ เนือ่ งและลักษณะ
ทางพันธุกรรมที่มีการแปรผันตอเนื่อง
๕. อธิบายการถายทอดยีนบนโครโมโซม และยกตัวอยางลักษณะทางพันธุกรรมที่ถูกควบคุมดวย
ยีนบนออโตโซมและยีนบนโครโมโซมเพศ
๖. สืบคนขอมูล อธิบายสมบัติและหนาที่ของสารพันธุกรรม โครงสรางและองคประกอบทางเคมี
ของ DNA และสรุปการจําลอง DNA
๗. อธิบาย และระบุขนั้ ตอนในกระบวนการสังเคราะหโปรตีนและหนาทีข่ อง DNA และ RNA แตละชนิด
ในกระบวนการสังเคราะหโปรตีน
๘. สรุปความสัมพันธระหวางสารพันธุกรรมแอลลีล โปรตีน ลักษณะทางพันธุกรรม และเชื่อมโยงกับ
ความรูเรื่องพันธุศาสตรเมนเดล
๙. สืบคนขอมูล และอธิบายการเกิดมิวเทชันระดับยีนและระดับโครโมโซม สาเหตุการเกิดมิวเทชัน
รวมทั้งยกตัวอยางโรคและกลุมอาการที่เปนผลของการเกิดมิวเทชัน
๑๐. อธิบายหลักการสรางสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมโดยใชดีเอ็นเอรีคอมบิแนนท
๑๑. สืบคนขอมูล ยกตัวอยาง และอภิปรายการนําเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอไปประยุกตใช ทั้งในดาน
สิ่งแวดลอม นิติวิทยาศาสตร การแพทย การเกษตร และอุตสาหกรรม และขอควรคํานึงถึง
ดานชีวจริยธรรม
๑๒. สืบคนขอมูล และอธิบายเกี่ยวกับหลักฐานที่สนับสนุนและขอมูลที่ใชอธิบายการเกิดวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต
๑๓. อธิบาย และเปรียบเทียบแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของฌอง ลามารก และทฤษฎี
เกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของชาลส ดารวิน
๑๔. ระบุสาระสําคัญ และอธิบายเงื่อนไขของภาวะสมดุลของฮารดี-ไวนเบิรก ปจจัยที่ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีลในประชากร พรอมทั้งคํานวณหาความถี่ของแอลลีลและจีโนไทป
ของประชากร โดยใชหลักของฮารดี-ไวนเบิรก
๑๕. สืบคนขอมูล อภิปราย และอธิบายกระบวนการเกิดสปชีสใหมของสิ่งมีชีวิต
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๒. เขาใจการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การถายทอดยีนบนโครโมโซม สมบัติและหนาที่ของ
สารพันธุกรรม การเกิดมิวเทชัน เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ หลักฐาน ขอมูล และแนวคิดเกีย่ วกับวิวฒ
ั นาการ
ของสิ่งมีชีวิต ภาวะสมดุลของฮารดี-ไวนเบิรก การเกิดสปชีสใหม ความหลากหลายทางชีวภาพ
กําเนิดของสิง่ มีชวี ติ ความหลากหลายของสิง่ มีชวี ติ และอนุกรมวิธาน รวมทัง้ นําความรูไ ปใชประโยชน
(ตอ)
ผลการเรียนรู มัธยมศึกษาปที่ ๕
ผลการเรียนรู มัธยมศึกษาปที่ ๖
๑. อภิปรายความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ และความเชือ่ มโยงระหวางความหลากหลาย
ทางพันธุกรรม ความหลากหลายของสปชีส และความหลากหลายของระบบนิเวศ
๒. อธิบายการเกิดเซลลเริ่มแรกของสิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเซลลเดียว
๓. อธิบายลักษณะสําคัญและยกตัวอยางสิ่งมีชีวิตกลุมแบคทีเรีย สิ่งมีชีวิตกลุมโพรทิสต สิ่งมีชีวิต
กลุมพืช สิ่งมีชีวิตกลุมฟงไจ และสิ่งมีชีวิตกลุมสัตว
๔. อธิบาย และยกตัวอยางการจําแนกสิ่งมีชีวิตจากหมวดหมูใหญจนถึงหมวดหมูยอย และวิธีการเขียน
ชื่อวิทยาศาสตรในลําดับขั้นสปชีส
๕. สรางไดโคโทมัสคียในการระบุสิ่งมีชีวิตหรือตัวอยางที่กําหนดออกเปนหมวดหมู
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๓. เขาใจสวนประกอบของพืช การแลกเปลีย่ นแกสและคายนํา้ ของพืช การลําเลียงของพืช การสังเคราะห
ดวยแสง การสืบพันธุของพืชดอกและการเจริญเติบโต และการตอบสนองของพืช รวมทั้งนําความรู
ไปใชประโยชน
ผลการเรียนรู มัธยมศึกษาปที่ ๔
ผลการเรียนรู มัธยมศึกษาปที่ ๕
๑. อธิบายเกี่ยวกับชนิดและลักษณะของเนื้อเยื่อพืช และเขียนแผนผังเพื่อสรุปชนิดของเนื้อเยื่อพืช
๒. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสรางภายในของรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและรากพืชใบเลี้ยงคูจาก
การตัดตามขวาง
๓. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสรางภายในของลําตนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและลําตนพืชใบเลี้ยงคูจาก
การตัดตามขวาง
๔. สังเกต และอธิบายโครงสรางภายในของใบพืชจากการตัดตามขวาง
๕. สืบคนขอมูล สังเกต และอธิบายการแลกเปลี่ยนแกสและการคายนํ้าของพืช
๖. สืบคนขอมูล และอธิบายกลไกการลําเลียงนํ้าและธาตุอาหารของพืช
๗. สืบคนขอมูล อธิบายความสําคัญของธาตุอาหาร และยกตัวอยางธาตุอาหารที่สําคัญที่มีผลตอ
การเจริญเติบโตของพืช
๘. อธิบายกลไกการลําเลียงอาหารในพืช
๙. สืบคนขอมูล และสรุปการศึกษาทีไ่ ดจากการทดลองของนักวิทยาศาสตรในอดีตเกีย่ วกับกระบวนการ
สังเคราะหดวยแสง
๑๐. อธิบายขั้นตอนที่เกิดขึ้นในกระบวนการสังเคราะหดวยแสงของพืช C3
๑๑. เปรียบเทียบกลไกการตรึงคารบอนไดออกไซดในพืช C3 พืช C4 และ พืช CAM
๑๒. สืบคนขอมูล อภิปราย และสรุปปจจัยความเขมของแสง ความเขมขนของคารบอนไดออกไซด
และอุณหภูมิ ที่มีผลตอการสังเคราะหดวยแสงของพืช
๑๓. อธิบายวัฏจักรชีวิตแบบสลับของพืชดอก
๑๔. อธิบาย และเปรียบเทียบกระบวนการสรางเซลลสืบพันธุเพศผูและเพศเมียของพืชดอก และอธิบาย
การปฏิสนธิของพืชดอก
๑๕. อธิบายการเกิดเมล็ดและการเกิดผลของพืชดอก โครงสรางของเมล็ดและผล และยกตัวอยางการใช
ประโยชนจากโครงสรางตาง ๆ ของเมล็ดและผล
๑๖. ทดลอง และอธิบายเกี่ยวกับปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอการงอกของเมล็ด สภาพพักตัวของเมล็ด และ
บอกแนวทางในการแกสภาพพักตัวของเมล็ด
๑๗. สืบคนขอมูล อธิบายบทบาทและหนาที่ของออกซิน ไซโทไคนิน จิบเบอเรลลิน เอทิลีน และ
กรดแอบไซซิก และอภิปรายเกี่ยวกับการนําไปใชประโยชนทางการเกษตร
๑๘. สืบคนขอมูล ทดลอง และอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งเราภายนอกที่มีผลตอการเจริญเติบโตของพืช
ผลการเรียนรู มัธยมศึกษาปที่ ๖
-
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๔. เขาใจการยอยอาหารของสัตวและมนุษย การหายใจและการแลกเปลี่ยนแกส การลําเลียงสาร
และการหมุนเวียนเลือด ภูมิคุมกันของรางกาย การขับถาย การรับรูและการตอบสนอง การเคลื่อนที่
การสืบพันธุและการเจริญเติบโต ฮอรโมนกับการรักษาดุลยภาพ และพฤติกรรมของสัตว รวมทั้ง
นําความรูไปใชประโยชน
ผลการเรียนรู มัธยมศึกษาปที่ ๔
ผลการเรียนรู มัธยมศึกษาปที่ ๕
๑. สืบคนขอมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสรางและกระบวนการยอยอาหารของสัตวทไี่ มมที างเดิน
อาหาร สัตวที่มีทางเดินอาหารแบบไมสมบูรณ และสัตวที่มีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ
๒. สังเกต อธิบาย การกินอาหารของไฮดรา และพลานาเรีย
๓. อธิบายเกี่ยวกับโครงสราง หนาที่ และกระบวนการยอยอาหาร และการดูดซึมสารอาหารภายใน
ระบบยอยอาหารของมนุษย
๔. สืบคนขอมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสรางที่ทําหนาที่แลกเปลี่ยนแกสของฟองนํ้า ไฮดรา
พลานาเรีย ไสเดือนดิน แมลง ปลา กบ และนก
๕. สังเกต และอธิบายโครงสรางของปอดในสัตวเลี้ยงลูกดวยนํ้านม
๖. สืบคนขอมูล อธิบายโครงสรางทีใ่ ชในการแลกเปลีย่ นแกสและกระบวนการแลกเปลีย่ นแกสของมนุษย
๗. อธิบายการทํางานของปอด และทดลองวัดปริมาตรของอากาศในการหายใจออกของมนุษย
๘. สืบคนขอมูล อธิบาย และเปรียบเทียบระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปดและระบบหมุนเวียนเลือด
แบบปด
๙. สังเกต และอธิบายทิศทางการไหลของเลือดและการเคลื่อนที่ของเซลลเม็ดเลือดในหางปลา และ
สรุปความสัมพันธระหวางขนาดของหลอดเลือดกับความเร็วในการไหลของเลือด
๑๐. อธิบายโครงสราง และการทํางานของหัวใจและหลอดเลือดในมนุษย
๑๑. สังเกต และอธิบายโครงสรางหัวใจของสัตวเลี้ยงลูกดวยนํ้านม ทิศทางการไหลของเลือดผานหัวใจ
ของมนุษย และเขียนแผนผังสรุปการหมุนเวียนเลือดของมนุษย
๑๒. สืบคนขอมูล ระบุความแตกตางของเซลลเม็ดเลือดแดง เซลลเม็ดเลือดขาว เพลตเลต และพลาสมา
๑๓. อธิบายหมูเลือด และหลักการใหและรับเลือดในระบบ ABO และระบบ Rh
๑๔. อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับสวนประกอบและหนาที่ของนํ้าเหลือง รวมทั้งโครงสรางและหนาที่ของ
หลอดนํ้าเหลือง และตอมนํ้าเหลือง
๑๕. สืบคนขอมูล อธิบาย และเปรียบเทียบกลไกการตอตานหรือทําลายสิ่งแปลกปลอมแบบไมจําเพาะ
และแบบจําเพาะ
๑๖. สืบคนขอมูล อธิบาย และเปรียบเทียบการสรางภูมิคุมกันกอเองและภูมิคุมกันรับมา
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๔. เขาใจการยอยอาหารของสัตวและมนุษย การหายใจและการแลกเปลี่ยนแกส การลําเลียงสาร
และการหมุนเวียนเลือด ภูมิคุมกันของรางกาย การขับถาย การรับรูและการตอบสนอง การเคลื่อนที่
การสืบพันธุและการเจริญเติบโต ฮอรโมนกับการรักษาดุลยภาพ และพฤติกรรมของสัตว รวมทั้ง
นําความรูไปใชประโยชน (ตอ)
ผลการเรียนรู มัธยมศึกษาปที่ ๕ (ตอ)
๑๗. สืบคนขอมูล และอธิบายเกีย่ วกับความผิดปกติของระบบภูมคิ มุ กันทีท่ าํ ใหเกิดเอดส ภูมแิ พ การสราง
ภูมิตานทานตอเนื้อเยื่อตนเอง
๑๘. สืบคนขอมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสรางและหนาที่ในการกําจัดของเสียออกจากรางกาย
ของฟองนํ้า ไฮดรา พลานาเรีย ไสเดือนดิน แมลง และสัตวมีกระดูกสันหลัง
๑๙. อธิบายโครงสรางและหนาที่ของไต และโครงสรางที่ใชลําเลียงปสสาวะออกจากรางกาย
๒๐. อธิบายกลไกการทํางานของหนวยไตในการกําจัดของเสียออกจากรางกาย และเขียนแผนผัง
สรุปขั้นตอนการกําจัดของเสียออกจากรางกายโดยหนวยไต
๒๑. สืบคนขอมูล อธิบาย และยกตัวอยางเกี่ยวกับความผิดปกติของไตอันเนื่องมาจากโรคตาง ๆ
ผลการเรียนรู มัธยมศึกษาปที่ ๖
๑. สืบคนขอมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสรางและหนาทีข่ องระบบประสาทของไฮดรา พลานาเรีย
ไสเดือนดิน กุง หอย แมลง และสัตวมีกระดูกสันหลัง
๒. อธิบายเกี่ยวกับโครงสรางและหนาที่ของเซลลประสาท
๓. อธิ บายเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงของศักยไฟฟาที่เยื่อหุมเซลลของเซลลประสาท และกลไก
การถายทอดกระแสประสาท
๔. อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับโครงสรางของระบบประสาทสวนกลางและระบบประสาทรอบนอก
๕. สืบคนขอมูล อธิบายโครงสราง และหนาที่ของสวนตาง ๆ ในสมองสวนหนา สมองสวนกลาง
สมองสวนหลัง และไขสันหลัง
๖. สืบคนขอมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอยางการทํางานของระบบประสาทโซมาติกและ
ระบบประสาทอัตโนวัติ
๗. สืบคนขอมูล อธิบายโครงสราง และหนาที่ของ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนังของมนุษย ยกตัวอยาง
โรคตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และบอกแนวทางในการดูแลปองกัน และรักษา
๘. สังเกต และอธิบายการหาตําแหนงของจุดบอด โฟเวีย และความไวในการรับสัมผัสของผิวหนัง
๙. สืบคนขอมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสรางและหนาที่ของอวัยวะที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนที่
ของแมงกะพรุน หมึก ดาวทะเล ไสเดือนดิน แมลง ปลา และนก
๑๐. สืบคนขอมูลและอธิบายโครงสรางและหนาทีข่ องกระดูกและกลามเนือ้ ทีเ่ กีย่ วของกับการเคลือ่ นไหว
และการเคลื่อนที่ของมนุษย
๑๑. สังเกตและอธิบายการทํางานของขอตอชนิดตาง ๆ และการทํางานของกลามเนือ้ โครงรางทีเ่ กีย่ วของ
กับการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ของมนุษย
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สาระชีววิทยา
๔. เขาใจการยอยอาหารของสัตวและมนุษย การหายใจและการแลกเปลี่ยนแกส การลําเลียงสาร
และการหมุนเวียนเลือด ภูมิคุมกันของรางกาย การขับถาย การรับรูและการตอบสนอง การเคลื่อนที่
การสืบพันธุและการเจริญเติบโต ฮอรโมนกับการรักษาดุลยภาพ และพฤติกรรมของสัตว รวมทั้ง
นําความรูไปใชประโยชน (ตอ)
ผลการเรียนรู มัธยมศึกษาปที่ ๖ (ตอ)
๑๒. สืบคนขอมูล อธิบาย และยกตัวอยางการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศและการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ
ในสัตว
๑๓. สืบคนขอมูล อธิบายโครงสรางและหนาที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุเพศชายและระบบสืบพันธุ
เพศหญิง
๑๔. อธิบายกระบวนการสรางสเปรม กระบวนการสรางเซลลไข และการปฏิสนธิในมนุษย
๑๕. อธิบายการเจริญเติบโตระยะเอ็มบริโอและระยะหลังเอ็มบริโอของกบ ไก และมนุษย
๑๖. สื บ ค น ข อ มู ล อธิ บ าย และเขี ย นแผนผั ง สรุ ป หน า ที่ ข องฮอร โ มนจากต อ มไร ท  อ และเนื้ อ เยื่ อ
ที่สรางฮอรโมน
๑๗. สืบคนขอมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอยางพฤติกรรมที่เปนมาแตกําเนิดและพฤติกรรม
ที่เกิดจากการเรียนรูของสัตว
๑๘. สืบคนขอมูล อธิบาย และยกตัวอยางความสัมพันธระหวางพฤติกรรมกับวิวัฒนาการของระบบ
ประสาท
๑๙. สืบคนขอมูล อธิบาย และยกตัวอยางการสื่อสารระหวางสัตวที่ทําใหสัตวแสดงพฤติกรรม
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สาระชีววิทยา
๕. เขาใจแนวคิดเกี่ยวกับระบบนิเวศ กระบวนการถายทอดพลังงานและการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ
ความหลากหลายของไบโอม การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ประชากรและ
รูปแบบการเพิ่มของประชากร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปญหา และผลกระทบที่เกิดจาก
การใชประโยชน และแนวทางการแกไขปญหา
ผลการเรียนรู มัธยมศึกษาปที่ ๔
ผลการเรียนรู มัธยมศึกษาปที่ ๕
ผลการเรียนรู มัธยมศึกษาปที่ ๖
๑. วิเคราะห อธิบาย และยกตัวอยางกระบวนการถายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
๒. อธิบาย ยกตัวอยางการเกิดไบโอแมกนิฟเ คชัน และบอกแนวทางในการลดการเกิดไบโอแมกนิฟเ คชัน
๓. สืบคนขอมูล และเขียนแผนภาพเพือ่ อธิบายวัฏจักรไนโตรเจน วัฏจักรกํามะถัน และวัฏจักรฟอสฟอรัส
๔. สืบคนขอมูล ยกตัวอยาง และอธิบายลักษณะของไบโอมทีก่ ระจายอยูต ามเขตภูมศิ าสตรตา ง ๆ บนโลก
๕. สืบคนขอมูล ยกตัวอยาง อธิบาย และเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิและ
การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิ
๖. สืบคนขอมูล อธิบาย ยกตัวอยางและสรุปเกีย่ วกับลักษณะเฉพาะของประชากรของสิง่ มีชวี ติ บางชนิด
๗. สืบคนขอมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอยางการเพิ่มของประชากรแบบเอ็กโพเนนเชียลและ
การเพิ่มของประชากรแบบลอจิสติก
๘. อธิบาย และยกตัวอยางปจจัยที่ควบคุมการเติบโตของประชากร
๙. วิเคราะห อภิปราย และสรุปปญหาการขาดแคลนนํ้า การเกิดมลพิษทางนํ้า และผลกระทบที่มีตอ
มนุษยและสิ่งแวดลอม รวมทั้งเสนอแนวทางการวางแผนการจัดการนํ้าและการแกไขปญหา
๑๐. วิเคราะห อภิปราย และสรุปปญหามลพิษทางอากาศ และผลกระทบที่มีตอมนุษยและสิ่งแวดลอม
รวมทั้งเสนอแนวทางการแกไขปญหา
๑๑. วิเคราะห อภิปราย และสรุปปญหาที่เกิดกับทรัพยากรดิน และผลกระทบที่มีตอมนุษยและ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งเสนอแนวทางการแกไขปญหา
๑๒. วิเคราะห อภิปราย และสรุปปญหาผลกระทบที่เกิดจากการทําลายปาไม รวมทั้งเสนอแนวทาง
ในการปองกันการทําลายปาไมและการอนุรักษปาไม
๑๓. วิเคราะห อภิปราย และสรุปปญหาผลกระทบที่ทําใหสัตวปามีจํานวนลดลง และแนวทางในการ
อนุรักษสัตวปา
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๑. เขาใจโครงสรางอะตอม การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ สมบัตขิ องธาตุ พันธะเคมีและสมบัตขิ องสาร แกส
และสมบัติของแกส ประเภทและสมบัติของสารประกอบอินทรียและพอลิเมอร รวมทั้งการนําความรู
ไปใชประโยชน
ผลการเรียนรู มัธยมศึกษาปที่ ๔
๑. สืบคนขอมูลสมมติฐาน การทดลอง หรือผลการทดลองทีเ่ ปนประจักษพยานในการเสนอแบบจําลอง
อะตอมของนักวิทยาศาสตร และอธิบายวิวัฒนาการของแบบจําลองอะตอม
๒. เขียนสัญลักษณนิวเคลียรของธาตุ และระบุจํานวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอนของอะตอม
จากสัญลักษณนิวเคลียร รวมทั้งบอกความหมายของไอโซโทป
๓. อธิบาย และเขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลักและระดับพลังงานยอยเมือ่ ทราบเลข
อะตอมของธาตุ
๔. ระบุหมู คาบ ความเปนโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ ของธาตุเรพรีเซนเททีฟ และธาตุแทรนซิชันใน
ตารางธาตุ
๕. วิเคราะห และบอกแนวโนมสมบัติของธาตุเรพรีเซนเททีฟตามหมูและตามคาบ
๖. บอกสมบัติของธาตุโลหะแทรนซิชัน และเปรียบเทียบสมบัติกับธาตุโลหะในกลุมธาตุเรพรีเซนเททีฟ
๗. อธิบายสมบัติ และคํานวณครึ่งชีวิตของไอโซโทปกัมมันตรังสี
๘. สืบคนขอมูล และยกตัวอยางการนําธาตุมาใชประโยชน รวมทัง้ ผลกระทบตอสิง่ มีชวี ติ และสิง่ แวดลอม
๙. อธิบายการเกิดไอออนและการเกิดพันธะไอออนิก โดยใชแผนภาพหรือสัญลักษณแบบจุดของลิวอิส
๑๐. เขียนสูตร และเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก
๑๑. คํานวณพลังงานที่เกี่ยวของกับปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบไอออนิกจากวัฏจักรบอรน-ฮาเบอร
๑๒. อธิบายสมบัติของสารประกอบไอออนิก
๑๓. เขียนสมการไอออนิกและสมการไอออนิกสุทธิของปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก
๑๔. อธิบายการเกิดพันธะโคเวเลนตแบบพันธะเดี่ยว พันธะคู และพันธะสาม ดวยโครงสรางลิวอิส
๑๕. เขียนสูตร และเรียกชื่อสารโคเวเลนต
๑๖. วิเคราะห และเปรียบเทียบความยาวพันธะ และพลังงานพันธะในสารโคเวเลนต รวมทั้งคํานวณ
พลังงานที่เกี่ยวของกับปฏิกิริยาของสารโคเวเลนตจากพลังงานพันธะ
๑๗. คาดคะเนรูปรางโมเลกุลโคเวเลนตโดยใชทฤษฎีการผลักระหวางคูอ เิ ล็กตรอนในวงเวเลนซ และระบุ
สภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต
๑๘. ระบุชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุลโคเวเลนต และเปรียบเทียบจุดหลอมเหลว จุดเดือด
และการละลายนํ้าของสารโคเวเลนต
๑๙. สืบคนขอมูล และอธิบายสมบัติของสารโคเวเลนตโครงรางตาขายชนิดตาง ๆ
๒๐. อธิบายการเกิดพันธะโลหะและสมบัติของโลหะ
๒๑. เปรียบเทียบสมบัติบางประการของสารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต และโลหะ สืบคนขอมูล
และนําเสนอตัวอยางการใชประโยชนของสารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต และโลหะ ไดอยาง
เหมาะสม
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สาระเคมี
๑. เขาใจโครงสรางอะตอม การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ สมบัตขิ องธาตุ พันธะเคมีและสมบัตขิ องสาร แกส
และสมบัติของแกส ประเภทและสมบัติของสารประกอบอินทรียและพอลิเมอร รวมทั้งการนําความรู
ไปใชประโยชน (ตอ)
ผลการเรียนรู มัธยมศึกษาปที่ ๕
๑. อธิบายความสัมพันธ และคํานวณปริมาตร ความดัน หรืออุณหภูมิของแกสที่ภาวะตาง ๆ ตามกฎ
ของบอยล กฎของชารล กฎของเกย-ลูสแซก
๒. คํานวณปริมาตร ความดัน หรืออุณหภูมิของแกสที่ภาวะตาง ๆ ตามกฎรวมแกส
๓. คํานวณปริมาตร ความดัน อุณหภูมิ จํานวนโมล หรือมวลของแกส จากความสัมพันธตามกฎของ
อาโวกาโดร และกฎแกสอุดมคติ
๔. คํานวณความดันยอยหรือจํานวนโมลของแกสในแกสผสม โดยใชกฎความดันยอยของดอลตัน
๕. อธิบายการแพรของแกสโดยใชทฤษฎีจลนของแกส คํานวณและเปรียบเทียบอัตราการแพรของแกส
โดยใชกฎการแพรผานของเกรแฮม
๖. สืบคนขอมูล นําเสนอตัวอยาง และอธิบายการประยุกตใชความรูเกี่ยวกับสมบัติและกฎตาง ๆ ของ
แกสในการอธิบายปรากฏการณ หรือแกปญหาในชีวิตประจําวันและในอุตสาหกรรม
ผลการเรียนรู มัธยมศึกษาปที่ ๖
๑. สืบคนขอมูล และนําเสนอตัวอยางสารประกอบอินทรียที่มีพันธะเดี่ยว พันธะคู หรือพันธะสาม
ที่พบในชีวิตประจําวัน
๒. เขียนสูตรโครงสรางลิวอิส สูตรโครงสรางแบบยอ และสูตรโครงสรางแบบเสนของสารประกอบอินทรีย
๓. วิเคราะหโครงสราง และระบุประเภทของสารประกอบอินทรียจากหมูฟงกชัน
๔. เขียนสูตรโครงสราง และเรียกชื่อสารประกอบอินทรียประเภทตาง ๆ ที่มีหมูฟงกชันไมเกิน ๑ หมู
ตามระบบ IUPAC
๕. เขียนไอโซเมอรโครงสรางของสารประกอบอินทรียประเภทตาง ๆ
๖. วิเคราะห และเปรียบเทียบจุดเดือดและการละลายในนํ้าของสารประกอบอินทรียที่มีหมูฟงกชัน
ขนาดโมเลกุล หรือโครงสรางตางกัน
๗. ระบุประเภทของสารประกอบไฮโดรคารบอนและเขียนผลิตภัณฑจากปฏิกริ ยิ าการเผาไหม ปฏิกริ ยิ า
กับโบรมีน หรือปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเปอรแมงกาเนต
๘. เขียนสมการเคมี และอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชัน ปฏิกิริยาการสังเคราะหเอไมด
ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสและปฏิกิริยาสะปอนนิฟเคชัน
๙. ทดสอบปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชัน ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส และปฏิกิริยาสะปอนนิฟเคชัน
๑๐. สืบคนขอมูล และนําเสนอตัวอยางการนําสารประกอบอินทรียไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน
และอุตสาหกรรม
๑๑. ระบุประเภทของปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอรจากโครงสรางของมอนอเมอรหรือพอลิเมอร
๑๒. วิเคราะห และอธิบายความสัมพันธระหวางโครงสรางและสมบัติของพอลิเมอร รวมทั้งการนําไปใช
ประโยชน
๑๓. ทดสอบ และระบุประเภทของพลาสติกและผลิตภัณฑยาง รวมทั้งการนําไปใชประโยชน
๑๔. อธิบายผลของการปรับเปลี่ยนโครงสราง และการสังเคราะหพอลิเมอรที่มีตอสมบัติของพอลิเมอร
๑๕. สืบคนขอมูล และนําเสนอตัวอยางผลกระทบจากการใชและการกําจัดผลิตภัณฑพอลิเมอรและ
แนวทางแกไข
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สาระเคมี
๒. เขาใจการเขียนและการดุลสมการเคมี ปริมาณสัมพันธในปฏิกริ ยิ าเคมี อัตราการเกิดปฏิกริ ยิ าเคมี สมดุล
ในปฏิกริ ยิ าเคมี สมบัตแิ ละปฏิกริ ยิ าของกรด-เบส ปฏิกริ ยิ ารีดอกซและเซลลเคมีไฟฟา รวมทัง้ การนําความรู
ไปใชประโยชน
ผลการเรียนรู มัธยมศึกษาปที่ ๔
๑. แปลความหมายสัญลักษณในสมการเคมี เขียนและดุลสมการเคมีของปฏิกิริยาเคมีบางชนิด
๒. คํานวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวของกับมวลสาร
๓. คํานวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวของกับความเขมขนของสารละลาย
๔. คํานวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวของกับปริมาตรแกส
๕. คํานวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีหลายขั้นตอน
๖. ระบุสารกําหนดปริมาณ และคํานวณปริมาณสารตาง ๆ ในปฏิกิริยาเคมี
๗. คํานวณผลไดรอยละของผลิตภัณฑในปฏิกิริยาเคมี
ผลการเรียนรู มัธยมศึกษาปที่ ๕
๑. ทดลอง และเขียนกราฟการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสารที่ทําการวัดในปฏิกิริยา
๒. คํานวณอัตราการเกิดปฏิกริ ยิ าเคมี และเขียนกราฟการลดลงหรือเพิม่ ขึน้ ของสารทีไ่ มไดวดั ในปฏิกริ ยิ า
๓. เขียนแผนภาพ และอธิบายทิศทางการชนกันของอนุภาคและพลังงานที่สงผลตออัตราการเกิด
ปฏิกิริยาเคมี
๔. ทดลอง และอธิบายผลของความเขมขน พื้นที่ผิวของสารตั้งตน อุณหภูมิ และตัวเรงปฏิกิริยาที่มีตอ
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
๕. เปรียบเทียบอัตราการเกิดปฏิกิริยาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความเขมขน พื้นที่ผิวของสารตั้งตน
อุณหภูมิ และตัวเรงปฏิกิริยา
๖. ยกตัวอยาง และอธิบายปจจัยทีม่ ผี ลตออัตราการเกิดปฏิกริ ยิ าเคมีในชีวติ ประจําวันหรืออุตสาหกรรม
๗. ทดสอบ และอธิบายความหมายของปฏิกิริยาผันกลับไดและภาวะสมดุล
๘. อธิบายการเปลี่ยนแปลงความเขมขนของสาร อัตราการเกิดปฏิกิริยาไปขางหนา และอัตราการเกิด
ปฏิกิริยายอนกลับ เมื่อเริ่มปฏิกิริยาจนกระทั่งระบบอยูในภาวะสมดุล
๙. คํานวณคาคงที่สมดุลของปฏิกิริยา
๑๐. คํานวณความเขมขนของสารที่ภาวะสมดุล
๑๑. คํานวณคาคงที่สมดุลหรือความเขมขนของปฏิกิริยาหลายขั้นตอน
๑๒. ระบุปจ จัยทีม่ ผี ลตอภาวะสมดุลและคาคงทีส่ มดุลของระบบ รวมทัง้ คาดคะเนการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้
เมื่อภาวะสมดุลของระบบถูกรบกวนโดยใชหลักของเลอชาเตอลิเอ
๑๓. ยกตัวอยาง และอธิบายสมดุลเคมีของกระบวนการที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต ปรากฏการณในธรรมชาติ
และกระบวนการในอุตสาหกรรม
๑๔. ระบุ และอธิบายวาสารเปนกรดหรือเบส โดยใชทฤษฎีกรด-เบสของอารเรเนียสเบรินสเตด-ลาวรี
และลิวอิส
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สาระเคมี
๒. เขาใจการเขียนและการดุลสมการเคมี ปริมาณสัมพันธในปฏิกริ ยิ าเคมี อัตราการเกิดปฏิกริ ยิ าเคมี สมดุล
ในปฏิกริ ยิ าเคมี สมบัตแิ ละปฏิกริ ยิ าของกรด-เบส ปฏิกริ ยิ ารีดอกซและเซลลเคมีไฟฟา รวมทัง้ การนําความรู
ไปใชประโยชน (ตอ)
ผลการเรียนรู มัธยมศึกษาปที่ ๕ (ตอ)
๑๕. ระบุคูกรด-เบสของสารตามทฤษฎีกรด-เบสของเบรินสเตด-ลาวรี
๑๖. คํานวณ และเปรียบเทียบความสามารถในการแตกตัวหรือความแรงของกรดและเบส
๑๗. คํานวณคา pH ความเขมขนของไฮโดรเนียมไอออนหรือไฮดรอกไซดไอออนของสารละลายกรด
และเบส
๑๘. เขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาสะเทินและระบุความเปนกรด-เบสของสารละลายหลังการสะเทิน
๑๙. เขียนปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือ และระบุความเปนกรด-เบสของสารละลายเกลือ
๒๐. ทดลอง และอธิบายหลักการการไทเทรต และเลือกใชอินดิเคเตอรที่เหมาะสมสําหรับการไทเทรต
กรด-เบส
๒๑. คํานวณปริมาณสารหรือความเขมขนของสารละลายกรดหรือเบสจากการไทเทรต
๒๒. อธิบายสมบัติ องคประกอบ และประโยชนของสารละลายบัฟเฟอร
๒๓. สืบคนขอมูล และนําเสนอตัวอยางการใชประโยชนและการแกปญ
 หาโดยใชความรูเ กีย่ วกับกรด-เบส
๒๔. คํานวณเลขออกซิเดชัน และระบุปฏิกิริยาที่เปนปฏิกิริยารีดอกซ
๒๕. วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชัน และระบุตัวรีดิวซและตัวออกซิไดส รวมทั้งเขียน
ครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิริยารีดักชันของปฏิกิริยารีดอกซ
๒๖. ทดลอง และเปรียบเทียบความสามารถในการเปนตัวรีดวิ ซหรือตัวออกซิไดส และเขียนแสดงปฏิกริ ยิ า
รีดอกซ
๒๗. ดุลสมการรีดอกซดวยการใชเลขออกซิเดชัน และวิธีครึ่งปฏิกิริยา
๒๘. ระบุองคประกอบของเซลลเคมีไฟฟาและเขียนสมการเคมีของปฏิกริ ยิ าทีแ่ อโนดและแคโทด ปฏิกริ ยิ ารวม
และแผนภาพเซลล
๒๙. คํานวณคาศักยไฟฟามาตรฐานของเซลล และระบุประเภทของเซลลเคมีไฟฟา ขัว้ ไฟฟา และปฏิกริ ยิ าเคมี
ที่เกิดขึ้น
๓๐. อธิบายหลักการทํางาน และเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาของเซลลปฐมภูมิและเซลลทุติยภูมิ
๓๑. ทดลองชุบโลหะและแยกสารเคมีดวยกระแสไฟฟา และอธิบายหลักการทางเคมีไฟฟาที่ใชในการ
ชุบโลหะ การแยกสารเคมีดวยกระแสไฟฟา การทําโลหะใหบริสุทธิ์ และการปองกันการกัดกรอน
ของโลหะ
๓๒. สืบคนขอมูล และนําเสนอตัวอยางความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับเซลลเคมีไฟฟา
ในชีวิตประจําวัน
ผลการเรียนรู มัธยมศึกษาปที่ ๖
-
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สาระเคมี
๓. เขาใจหลักการทําปฏิบตั กิ ารเคมี การวัดปริมาณสาร หนวยวัดและการเปลีย่ นหนวย การคํานวณปริมาณ
ของสาร ความเขมขนของสารละลาย รวมทัง้ การบูรณาการความรูแ ละทักษะในการอธิบายปรากฏการณ
ในชีวิตประจําวัน และการแกปญหาทางเคมี
ผลการเรียนรู มัธยมศึกษาปที่ ๔
๑. บอก และอธิบายขอปฏิบตั เิ บือ้ งตน และปฏิบตั ติ นทีแ่ สดงถึงความตระหนักในการทําปฏิบตั กิ ารเคมี
เพื่อใหมีความปลอดภัยทั้งตอตนเอง ผูอื่นและสิ่งแวดลอม และเสนอแนวทางแกไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
๒. เลือก และใชอุปกรณหรือเครื่องมือในการทําปฏิบัติการ และวัดปริมาณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม
๓. นําเสนอแผนการทดลอง ทดลองและเขียนรายงานการทดลอง
๔. ระบุหนวยวัดปริมาณตาง ๆ ของสาร และเปลี่ยนหนวยวัดใหเปนหนวยในระบบเอสไอดวยการใช
แฟกเตอรเปลี่ยนหนวย
๕. บอกความหมายของมวลอะตอมของธาตุ และคํานวณมวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ มวลโมเลกุล และ
มวลสูตร
๖. อธิบาย และคํานวณปริมาณใดปริมาณหนึ่งจากความสัมพันธของโมล จํานวนอนุภาค มวล และ
ปริมาตรของแกสที่ STP
๗. คํานวณอัตราสวนโดยมวลของธาตุองคประกอบของสารประกอบตามกฎสัดสวนคงที่
๘. คํานวณสูตรอยางงายและสูตรโมเลกุลของสาร
๙. คํานวณความเขมขนของสารละลายในหนวยตาง ๆ
๑๐. อธิบายวิธกี าร และเตรียมสารละลายใหมคี วามเขมขนในหนวยโมลาริตี และปริมาตรสารละลายตาม
ที่กําหนด
๑๑. เปรียบเทียบจุดเดือดและจุดเยือกแข็งของสารละลายกับสารบริสุทธิ์ รวมทั้งคํานวณจุดเดือดและ
จุดเยือกแข็งของสารละลาย
ผลการเรียนรู มัธยมศึกษาปที่ ๕
ผลการเรียนรู มัธยมศึกษาปที่ ๖
๑. กําหนดปญหา และนําเสนอแนวทางการแกปญหาโดยใชความรูทางเคมีจากสถานการณที่เกิดขึ้น
ในชีวิตประจําวัน การประกอบอาชีพ หรืออุตสาหกรรม
๒. แสดงหลักฐานถึงการบูรณาการความรูทางเคมีรวมกับสาขาวิชาอื่น รวมทั้งทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรหรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยเนนการคิดวิเคราะห การแกปญหาและ
ความคิดสรางสรรค เพื่อแกปญหาในสถานการณหรือประเด็นที่สนใจ
๓. นําเสนอผลงานหรือชิน้ งานทีไ่ ดจากการแกปญ
 หาในสถานการณหรือประเด็นทีส่ นใจโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๔. แสดงหลักฐานการเขารวมการสัมมนา การเขารวมประชุมวิชาการ หรือการแสดงผลงานสิง่ ประดิษฐ
ในงานนิทรรศการ

มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

121

สาระฟสิกส
๑. เขาใจธรรมชาติทางฟสิกส ปริมาณและกระบวนการวัด การเคลื่อนที่แนวตรง แรงและกฎการเคลื่อนที่
ของนิวตัน กฎความโนมถวงสากล แรงเสียดทาน สมดุลกลของวัตถุ งานและกฎการอนุรกั ษพลังงานกล
โมเมนตัมและกฎการอนุรักษโมเมนตัม การเคลื่อนที่แนวโคง รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
ผลการเรียนรู มัธยมศึกษาปที่ ๔
๑. สืบคน และอธิบายการคนหาความรูทางฟสิกส ประวัติความเปนมา รวมทั้งพัฒนาการของหลักการ
และแนวคิดทางฟสิกสที่มีผลตอการแสวงหาความรูใหมและการพัฒนาเทคโนโลยี
๒. วัด และรายงานผลการวัดปริมาณทางฟสกิ สไดถกู ตองเหมาะสม โดยนําความคลาดเคลือ่ นในการวัด
มาพิ จ ารณาในการนํ า เสนอผล รวมทั้ ง แสดงผลการทดลองในรู ป ของกราฟ วิ เ คราะห แ ละ
แปลความหมายจากกราฟเสนตรง
๓. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธระหวางตําแหนง การกระจัด ความเร็ว และความเรงของ
การเคลือ่ นทีข่ องวัตถุในแนวตรงทีม่ คี วามเรงคงตัวจากกราฟและสมการ รวมทัง้ ทดลองหาคาความเรง
โนมถวงของโลก และคํานวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
๔. ทดลอง และอธิบายการหาแรงลัพธของแรงสองแรงที่ทํามุมตอกัน
๕. เขียนแผนภาพของแรงที่กระทําตอวัตถุอิสระ ทดลอง และอธิบายกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและ
การใชกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกับสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ รวมทั้งคํานวณปริมาณตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ
๖. อธิบายกฎความโนมถวงสากลและผลของสนามโนมถวงทีท่ าํ ใหวตั ถุมนี าํ้ หนัก รวมทัง้ คํานวณปริมาณ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
๗. วิเคราะห อธิบาย และคํานวณแรงเสียดทานระหวางผิวสัมผัสของวัตถุคหู นึง่ ๆ ในกรณีทวี่ ตั ถุหยุดนิง่
และวัตถุเคลื่อนที่ รวมทั้งทดลองหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหวางผิวสัมผัสของวัตถุคูหนึ่ง ๆ
และนําความรูเรื่องแรงเสียดทานไปใชในชีวิตประจําวัน
๘. อธิบายสมดุลกลของวัตถุ โมเมนตและผลรวมของโมเมนตทมี่ ตี อ การหมุน แรงคูค วบและผลของแรงคูค วบ
ที่มีตอสมดุลของวัตถุ เขียนแผนภาพของแรงที่กระทําตอวัตถุอิสระเมื่อวัตถุอยูในสมดุลกล และ
คํานวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งทดลองและอธิบายสมดุลของแรงสามแรง
๙. สังเกต และอธิบายสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ เมื่อแรงที่กระทําตอวัตถุผานศูนยกลางมวลของวัตถุ
และผลของศูนยถวงที่มีตอเสถียรภาพของวัตถุ
๑๐. วิเคราะห และคํานวณงานของแรงคงตัว จากสมการและพื้นที่ใตกราฟความสัมพันธระหวางแรงกับ
ตําแหนง รวมทั้งอธิบาย และคํานวณกําลังเฉลี่ย
๑๑. อธิบาย และคํานวณพลังงานจลน พลังงานศักย พลังงานกล ทดลองหาความสัมพันธระหวาง
งานกับพลังงานจลน ความสัมพันธระหวางงานกับพลังงานศักยโนมถวง ความสัมพันธระหวาง
ขนาดของแรงที่ใชดึงสปริงกับระยะที่สปริงยืดออกและความสัมพันธระหวางงานกับพลังงานศักย
ยืดหยุน รวมทั้งอธิบายความสัมพันธระหวางงานของแรงลัพธและพลังงานจลน และคํานวณงาน
ที่เกิดขึ้นจากแรงลัพธ
๑๒. อธิบายกฎการอนุรักษพลังงานกล รวมทั้งวิเคราะห และคํานวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การเคลื่อนที่ของวัตถุในสถานการณตาง ๆ โดยใชกฎการอนุรักษพลังงานกล
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๑. เขาใจธรรมชาติทางฟสิกส ปริมาณและกระบวนการวัด การเคลื่อนที่แนวตรง แรงและกฎการเคลื่อนที่
ของนิวตัน กฎความโนมถวงสากล แรงเสียดทาน สมดุลกลของวัตถุ งานและกฎการอนุรกั ษพลังงานกล
โมเมนตัมและกฎการอนุรักษโมเมนตัม การเคลื่อนที่แนวโคง รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน (ตอ)
ผลการเรียนรู มัธยมศึกษาปที่ ๔ (ตอ)
๑๓. อธิบายการทํางาน ประสิทธิภาพและการไดเปรียบเชิงกลของเครื่องกลอยางงายบางชนิด โดยใช
ความรูเรื่องงานและสมดุลกล รวมทั้งคํานวณประสิทธิภาพและการไดเปรียบเชิงกล
๑๔. อธิบาย และคํานวณโมเมนตัมของวัตถุ และการดลจากสมการและพื้นที่ใตกราฟความสัมพันธ
ระหวางแรงลัพธกับเวลา รวมทั้งอธิบายความสัมพันธระหวางแรงดลกับโมเมนตัม
๑๕. ทดลอง อธิบาย และคํานวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการชนของวัตถุในหนึ่งมิติทั้งแบบยืดหยุน
ไมยืดหยุน และการดีดตัวแยกจากกันในหนึ่งมิติ ซึ่งเปนไปตามกฎการอนุรักษโมเมนตัม
๑๖. อธิบาย วิเคราะห และคํานวณปริมาณตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการเคลือ่ นทีแ่ บบโพรเจกไทล และทดลอง
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล
๑๗. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธระหวางแรงสูศูนยกลาง รัศมีของการเคลื่อนที่ อัตราเร็วเชิงเสน
อัตราเร็วเชิงมุม และมวลของวัตถุในการเคลื่อนที่แบบวงกลมในระนาบระดับ รวมทั้งคํานวณ
ปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และประยุกตใชความรูการเคลื่อนที่แบบวงกลมในการอธิบายการโคจร
ของดาวเทียม
ผลการเรียนรู มัธยมศึกษาปที่ ๕
ผลการเรียนรู มัธยมศึกษาปที่ ๖
-
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สาระฟสิกส
๒. เขาใจการเคลื่อนที่แบบฮารมอนิกอยางงาย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและการไดยิน ปรากฏการณ
ที่เกี่ยวของกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณที่เกี่ยวของกับแสง รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
ผลการเรียนรู มัธยมศึกษาปที่ ๔
ผลการเรียนรู มัธยมศึกษาปที่ ๕
๑. ทดลอง และอธิบายการเคลือ่ นทีแ่ บบฮารมอนิกอยางงายของวัตถุตดิ ปลายสปริงและลูกตุม อยางงาย
รวมทั้งคํานวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
๒. อธิบายความถี่ธรรมชาติของวัตถุและการเกิดการสั่นพอง
๓. อธิบายปรากฏการณคลื่น ชนิดของคลื่น สวนประกอบของคลื่น การแผของหนาคลื่นดวยหลักการ
ของฮอยเกนส และการรวมกันของคลืน่ ตามหลักการซอนทับ พรอมทัง้ คํานวณอัตราเร็ว ความถี่ และ
ความยาวคลื่น
๔. สังเกต และอธิบายการสะทอน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบนของคลื่นผิวนํ้า รวมทั้ง
คํานวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
๕. อธิบายการเกิดเสียง การเคลื่อนที่ของเสียง ความสัมพันธระหวางคลื่น การกระจัดของอนุภาคกับ
คลื่นความดัน ความสัมพันธระหวางอัตราเร็วของเสียงในอากาศที่ขึ้นกับอุณหภูมิในหนวยองศา
เซลเซียส สมบัติของคลื่นเสียง ไดแก การสะทอน การหักเห การแทรกสอด การเลี้ยวเบน รวมทั้ง
คํานวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
๖. อธิบายความเขมเสียง ระดับเสียง องคประกอบของการไดยิน คุณภาพเสียง และมลพิษทางเสียง
รวมทั้งคํานวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
๗. ทดลอง และอธิบายการเกิดการสั่นพองของอากาศในทอปลายเปดหนึ่งดาน รวมทั้งสังเกต และ
อธิบายการเกิดบีต คลื่นนิ่ง ปรากฏการณดอปเพลอร คลื่นกระแทกของเสียง คํานวณปริมาณตาง ๆ
ที่เกี่ยวของ และนําความรูเรื่องเสียงไปใชในชีวิตประจําวัน
๘. ทดลอง และอธิบายการแทรกสอดของแสงผานสลิตคูและเกรตติง การเลี้ยวเบนและการแทรกสอด
ของแสงผานสลิตเดี่ยว รวมทั้งคํานวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
๙. ทดลอง และอธิบายการสะทอนของแสงทีผ่ วิ วัตถุตามกฎการสะทอน เขียนรังสีของแสงและคํานวณ
ตํ า แหน ง และขนาดภาพของวั ต ถุ เ มื่ อ แสงตกกระทบกระจกเงาราบและกระจกเงาทรงกลม
รวมทั้งอธิบายการนําความรูเรื่องการสะทอนของแสงจากกระจกเงาราบและกระจกเงาทรงกลม
ไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน
๑๐. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธระหวางดรรชนีหักเห มุมตกกระทบ และมุมหักเห รวมทั้งอธิบาย
ความสัมพันธระหวางความลึกจริงและความลึกปรากฏ มุมวิกฤตและการสะทอนกลับหมดของแสง
และคํานวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
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๒. เขาใจการเคลื่อนที่แบบฮารมอนิกอยางงาย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและการไดยิน ปรากฏการณ
ที่เกี่ยวของกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณที่เกี่ยวของกับแสง รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
(ตอ)
ผลการเรียนรู มัธยมศึกษาปที่ ๕ (ตอ)
๑๑. ทดลอง และเขียนรังสีของแสงเพื่อแสดงภาพที่เกิดจากเลนสบาง หาตําแหนง ขนาด ชนิดของภาพ
และความสัมพันธระหวางระยะวัตถุ ระยะภาพและความยาวโฟกัส รวมทั้งคํานวณปริมาณตาง ๆ
ที่เกี่ยวของ และอธิบายการนําความรูเรื่องการหักเหของแสงผานเลนสบางไปใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวัน
๑๒. อธิบายปรากฏการณธรรมชาติที่เกี่ยวกับแสง เชน รุง การทรงกลด มิราจ และการเห็นทองฟา
เปนสีตาง ๆ ในชวงเวลาตางกัน
๑๓. สังเกต และอธิบายการมองเห็นแสงสี สีของวัตถุ การผสมสารสี และการผสมแสงสี รวมทั้งอธิบาย
สาเหตุของการบอดสี
ผลการเรียนรู มัธยมศึกษาปที่ ๖
-
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๓. เข า ใจแรงไฟฟ า และกฎของคู ล อมบ สนามไฟฟ า ศั ก ย ไ ฟฟ า ความจุ ไ ฟฟ า กระแสไฟฟ า และ
กฎของโอหม วงจรไฟฟากระแสตรง พลังงานไฟฟาและกําลังไฟฟา การเปลี่ยนพลังงานทดแทน
เปนพลังงานไฟฟา สนามแมเหล็ก แรงแมเหล็กทีก่ ระทํากับประจุไฟฟาและกระแสไฟฟา การเหนีย่ วนํา
แมเหล็กไฟฟาและกฎของฟาราเดย ไฟฟากระแสสลับ คลื่นแมเหล็กไฟฟาและการสื่อสาร รวมทั้ง
นําความรูไปใชประโยชน
ผลการเรียนรู มัธยมศึกษาปที่ ๔
ผลการเรียนรู มัธยมศึกษาปที่ ๕
๑. ทดลอง และอธิบายการทําวัตถุทเี่ ปนกลางทางไฟฟาใหมปี ระจุไฟฟา โดยการขัดสีกนั และการเหนีย่ วนํา
ไฟฟาสถิต
๒. อธิบาย และคํานวณแรงไฟฟาตามกฎของคูลอมบ
๓. อธิบาย และคํานวณสนามไฟฟาและแรงไฟฟาทีก่ ระทํากับอนุภาคทีม่ ปี ระจุไฟฟาทีอ่ ยูใ นสนามไฟฟา
รวมทั้งหาสนามไฟฟาลัพธเนื่องจากระบบจุดประจุโดยรวมกันแบบเวกเตอร
๔. อธิบาย และคํานวณพลังงานศักยไฟฟา ศักยไฟฟา และความตางศักยระหวางสองตําแหนงใด ๆ
๕. อธิบายสวนประกอบของตัวเก็บประจุ ความสัมพันธระหวางประจุไฟฟา ความตางศักย และ
ความจุของตัวเก็บประจุ และอธิบายพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ และความจุสมมูล รวมทัง้ คํานวณ
ปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
๖. นําความรูเรื่องไฟฟาสถิตไปอธิบายหลักการทํางานของเครื่องใชไฟฟาบางชนิด และปรากฏการณ
ในชีวิตประจําวัน
๗. อธิบายการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระและกระแสไฟฟาในลวดตัวนํา ความสัมพันธระหวาง
กระแสไฟฟาในลวดตัวนํากับความเร็วลอยเลือ่ นของอิเล็กตรอนอิสระ ความหนาแนนของอิเล็กตรอน
ในลวดตัวนําและพื้นที่หนาตัดของลวดตัวนํา และคํานวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
๘. ทดลอง และอธิบายกฎของโอหม อธิบายความสัมพันธระหวางความตานทานกับความยาว พืน้ ทีห่ นาตัด
และสภาพตานทานของตัวนําโลหะที่อุณหภูมิคงตัว และคํานวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
อธิบายและคํานวณความตานทานสมมูลเมื่อนําตัวตานทานมาตอกันแบบอนุกรมและแบบขนาน
๙. ทดลอง อธิบาย และคํานวณอีเอ็มเอฟของแหลงกําเนิดไฟฟากระแสตรง รวมทัง้ อธิบายและคํานวณ
พลังงานไฟฟา และกําลังไฟฟา
๑๐. ทดลอง และคํานวณอีเอ็มเอฟสมมูลจากการตอแบตเตอรีแ่ บบอนุกรมและแบบขนาน รวมทัง้ คํานวณ
ปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของในวงจรไฟฟากระแสตรงซึ่งประกอบดวยแบตเตอรี่และตัวตานทาน
๑๑. อธิบายการเปลีย่ นพลังงานทดแทนเปนพลังงานไฟฟา รวมทัง้ สืบคนและอภิปรายเกีย่ วกับเทคโนโลยี
ทีน่ าํ มาแกปญ
 หาหรือตอบสนองความตองการทางดานพลังงานไฟฟาโดยเนนดานประสิทธิภาพและ
ความคุมคาดานคาใชจาย

126

มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

สาระฟสิกส
๓. เข า ใจแรงไฟฟ า และกฎของคู ล อมบ สนามไฟฟ า ศั ก ย ไ ฟฟ า ความจุ ไ ฟฟ า กระแสไฟฟ า และ
กฎของโอหม วงจรไฟฟากระแสตรง พลังงานไฟฟาและกําลังไฟฟา การเปลี่ยนพลังงานทดแทน
เปนพลังงานไฟฟา สนามแมเหล็ก แรงแมเหล็กทีก่ ระทํากับประจุไฟฟาและกระแสไฟฟา การเหนีย่ วนํา
แมเหล็กไฟฟาและกฎของฟาราเดย ไฟฟากระแสสลับ คลื่นแมเหล็กไฟฟาและการสื่อสาร รวมทั้ง
นําความรูไปใชประโยชน (ตอ)
ผลการเรียนรู มัธยมศึกษาปที่ ๖
๑. สังเกต และอธิบายเสนสนามแมเหล็ก อธิบาย และคํานวณฟลักซแมเหล็กในบริเวณที่กําหนด
รวมทัง้ สังเกต และอธิบายสนามแมเหล็กทีเ่ กิดจากกระแสไฟฟาในลวดตัวนําเสนตรง และโซเลนอยด
๒. อธิบาย และคํานวณแรงแมเหล็กที่กระทําตออนุภาคที่มีประจุไฟฟาเคลื่อนที่ในสนามแมเหล็ก
แรงแมเหล็กที่กระทําตอเสนลวดที่มีกระแสไฟฟาผานและวางในสนามแมเหล็ก รัศมีความโคงของ
การเคลื่อนที่เมื่อประจุเคลื่อนที่ตั้งฉากกับสนามแมเหล็ก รวมทั้งอธิบายแรงระหวางเสนลวดตัวนํา
คูขนานที่มีกระแสไฟฟาผาน
๓. อธิบายหลักการทํางานของแกลแวนอมิเตอรและมอเตอรไฟฟากระแสตรง รวมทั้งคํานวณปริมาณ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
๔. สังเกต และอธิบายการเกิดอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนํา กฎการเหนี่ยวนําของฟาราเดย และคํานวณปริมาณ
ตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของ รวมทัง้ นําความรูเ รือ่ งอีเอ็มเอฟเหนีย่ วนําไปอธิบายการทํางานของเครือ่ งใชไฟฟา
๕. อธิบาย และคํานวณความตางศักยอารเอ็มเอส และกระแสไฟฟาอารเอ็มเอส
๖. อธิบายหลักการทํางานและประโยชนของเครือ่ งกําเนิดไฟฟากระแสสลับ ๓ เฟส การแปลงอีเอ็มเอฟ
ของหมอแปลง และคํานวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
๗. อธิบายการเกิดและลักษณะเฉพาะของคลื่นแมเหล็กไฟฟา แสงไมโพลาไรส แสงโพลาไรสเชิงเสน
และแผนโพลารอยด รวมทัง้ อธิบายการนําคลืน่ แมเหล็กไฟฟาในชวงความถีต่ า ง ๆ ไปประยุกตใชและ
หลักการทํางานของอุปกรณที่เกี่ยวของ
๘. สืบคน และอธิบายการสื่อสารโดยอาศัยคลื่นแมเหล็กไฟฟา ในการสงผานสารสนเทศ และ
เปรียบเทียบการสื่อสารดวยสัญญาณแอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล
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๔. เขาใจความสัมพันธของความรอนกับการเปลี่ยนอุณหภูมิและสถานะของสสาร สภาพยืดหยุนของวัสดุ
และมอดุลัสของยัง ความดันในของไหล แรงพยุงและหลักของอารคิมีดีส ความตึงผิวและแรงหนืด
ของของเหลว ของไหลอุดมคติและสมการแบรนูลลี กฎของแกส ทฤษฎีจลนของแกสอุดมคติและ
พลังงานในระบบ ทฤษฎีอะตอมของโบร ปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริก ทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค
กัมมันตภาพรังสี แรงนิวเคลียร ปฏิกิริยานิวเคลียร พลังงานนิวเคลียร ฟสิกสอนุภาค รวมทั้งนําความรู
ไปใชประโยชน
ผลการเรียนรู มัธยมศึกษาปที่ ๔
ผลการเรียนรู มัธยมศึกษาปที่ ๕
ผลการเรียนรู มัธยมศึกษาปที่ ๖
๑. อธิบาย และคํานวณความรอนที่ทําใหสสารเปลี่ยนอุณหภูมิ ความรอนที่ทําใหสสารเปลี่ยนสถานะ
และความรอนที่เกิดจากการถายโอนตามกฎการอนุรักษพลังงาน
๒. อธิบายสภาพยืดหยุนและลักษณะการยืดและหดตัวของวัสดุที่เปนแทงเมื่อถูกกระทําดวยแรง
คาตาง ๆ รวมทั้งทดลอง อธิบายและคํานวณความเคนตามยาว ความเครียดตามยาว และมอดุลัส
ของยัง และนําความรูเรื่องสภาพยืดหยุนไปใชในชีวิตประจําวัน
๓. อธิบาย และคํานวณความดันเกจ ความดันสัมบูรณ และความดันบรรยากาศ รวมทั้งอธิบาย
หลักการทํางานของแมนอมิเตอร บารอมิเตอรและเครื่องอัดไฮดรอลิก
๔. ทดลอง อธิบาย และคํานวณขนาดแรงพยุงจากของไหล
๕. ทดลอง อธิบาย และคํานวณความตึงผิวของของเหลว รวมทัง้ สังเกตและอธิบายแรงหนืดของของเหลว
๖. อธิบายสมบัตขิ องของไหลอุดมคติ สมการความตอเนือ่ ง และสมการแบรนลู ลี รวมทัง้ คํานวณปริมาณ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และนําความรูเกี่ยวกับสมการความตอเนื่องและสมการแบรนูลลีไปอธิบาย
หลักการทํางานของอุปกรณตาง ๆ
๗. อธิบายกฎของแกสอุดมคติและคํานวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
๘. อธิบายแบบจําลองของแกสอุดมคติ ทฤษฎีจลนของแกส และอัตราเร็วอารเอ็มเอสของโมเลกุล
ของแกส รวมทั้งคํานวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
๙. อธิบาย และคํานวณงานที่ทําโดยแกสในภาชนะปดโดยความดันคงตัว และอธิบายความสัมพันธ
ระหวางความรอน พลังงานภายในระบบ และงาน รวมทั้งคํานวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของและ
นําความรูเรื่องพลังงานภายในระบบไปอธิบายหลักการทํางานของเครื่องใชในชีวิตประจําวัน
๑๐. อธิบายสมมติฐานของพลังค ทฤษฎีอะตอมของโบร และการเกิดเสนสเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจน
รวมทั้งคํานวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
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๔. เขาใจความสัมพันธของความรอนกับการเปลี่ยนอุณหภูมิและสถานะของสสาร สภาพยืดหยุนของวัสดุ
และมอดุลัสของยัง ความดันในของไหล แรงพยุงและหลักของอารคิมีดีส ความตึงผิวและแรงหนืด
ของของเหลว ของไหลอุดมคติและสมการแบรนูลลี กฎของแกส ทฤษฎีจลนของแกสอุดมคติและ
พลังงานในระบบ ทฤษฎีอะตอมของโบร ปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริก ทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค
กัมมันตภาพรังสี แรงนิวเคลียร ปฏิกิริยานิวเคลียร พลังงานนิวเคลียร ฟสิกสอนุภาค รวมทั้งนําความรู
ไปใชประโยชน (ตอ)
ผลการเรียนรู มัธยมศึกษาปที่ ๖ (ตอ)
๑๑. อธิบายปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริกและคํานวณพลังงานโฟตอน พลังงานจลนของโฟโตอิเล็กตรอน
และฟงกชันงานของโลหะ
๑๒. อธิบายทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค รวมทั้งอธิบาย และคํานวณความยาวคลื่นเดอบรอยล
๑๓. อธิบายกัมมันตภาพรังสีและความแตกตางของรังสีแอลฟา บีตา และแกมมา
๑๔. อธิบาย และคํานวณกัมมันตภาพของนิวเคลียสกัมมันตรังสี รวมทั้งทดลอง อธิบาย และคํานวณ
จํานวนนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีที่เหลือจากการสลาย และครึ่งชีวิต
๑๕. อธิบายแรงนิวเคลียร เสถียรภาพของนิวเคลียสและพลังงานยึดเหนี่ยว รวมทั้งคํานวณปริมาณ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
๑๖. อธิบายปฏิกิริยานิวเคลียร ฟชชัน และฟวชัน รวมทั้งคํานวณพลังงานนิวเคลียร
๑๗. อธิบายประโยชนของพลังงานนิวเคลียร และรังสี รวมทั้งอันตรายและการปองกันรังสีในดานตาง ๆ
๑๘. อธิบายการคนควาวิจยั ดานฟสกิ สอนุภาค แบบจําลองมาตรฐาน และการใชประโยชนจากการคนควา
วิจัยดานฟสิกสอนุภาคในดานตาง ๆ
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สาระโลก ดาราศาสตร และอวกาศ
๑. เข า ใจกระบวนการเปลี่ ย นแปลงภายในโลก ธรณี พิ บั ติ ภั ย และผลต อ สิ่ ง มี ชี วิ ต และสิ่ ง แวดล อ ม
รวมทั้งการศึกษาลําดับชั้นหิน ทรัพยากรธรณี แผนที่ และการนําไปใชประโยชน
ผลการเรียนรู มัธยมศึกษาปที่ ๔
๑. อธิบายการแบงชั้นและสมบัติของโครงสรางโลก พรอมยกตัวอยางขอมูลที่สนับสนุน
๒. อธิบายหลักฐานทางธรณีวิทยาที่สนับสนุนการเคลื่อนที่ของแผนธรณี
๓. ระบุ ส าเหตุ และอธิ บ ายแนวรอยต อ ของแผ น ธรณี ที่ สั ม พั น ธ กั บ การเคลื่ อ นที่ ข องแผ น ธรณี
พรอมยกตัวอยางหลักฐานทางธรณีวิทยาที่พบ
๔. วิเคราะหหลักฐานทางธรณีวทิ ยาทีพ่ บในปจจุบนั และอธิบายลําดับเหตุการณทางธรณีวทิ ยาในอดีต
๕. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิดภูเขาไฟระเบิด และปจจัยที่ทําใหความรุนแรงของการปะทุและ
รูปรางของภูเขาไฟแตกตางกัน รวมทั้งสืบคนขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบ และนําเสนอแนวทาง
การเฝาระวังและการปฏิบัติตนใหปลอดภัย
๖. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิด ขนาดและความรุนแรง และผลจากแผนดินไหว รวมทัง้ สืบคนขอมูล
พื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบ และนําเสนอแนวทางการเฝาระวังและการปฏิบัติตนใหปลอดภัย
๗. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิด และผลจากสึนามิ รวมทั้งสืบคนขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบ และ
นําเสนอแนวทางการเฝาระวังและการปฏิบัติตนใหปลอดภัย
๘. ตรวจสอบ และระบุชนิดแร รวมทั้งวิเคราะหสมบัติ และนําเสนอการใชประโยชนจากทรัพยากรแร
ที่เหมาะสม
๙. ตรวจสอบ จําแนกประเภท และระบุชอื่ หิน รวมทัง้ วิเคราะหสมบัตแิ ละนําเสนอการใชประโยชนของ
ทรัพยากรหินที่เหมาะสม
๑๐. อธิบายกระบวนการเกิด และการสํารวจแหลงปโตรเลียมและถานหิน โดยใชขอมูลทางธรณีวิทยา
๑๑. อธิบายสมบัติของผลิตภัณฑที่ไดจากปโตรเลียมและถานหิน พรอมนําเสนอการใชประโยชน
อยางเหมาะสม
๑๒. อาน และแปลความหมายจากแผนที่ภูมิประเทศและแผนที่ธรณีวิทยาของพื้นที่ที่กําหนด พรอมทั้ง
อธิบายและยกตัวอยางการนําไปใชประโยชน
ผลการเรียนรู มัธยมศึกษาปที่ ๕
ผลการเรียนรู มัธยมศึกษาปที่ ๖
-
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สาระโลก ดาราศาสตร และอวกาศ
๒. เขาใจสมดุลพลังงานของโลก การหมุนเวียนของอากาศบนโลก การหมุนเวียนของนํ้าในมหาสมุทร
การเกิดเมฆ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก และผลตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม รวมทั้งการพยากรณ
อากาศ
ผลการเรียนรู มัธยมศึกษาปที่ ๔
ผลการเรียนรู มัธยมศึกษาปที่ ๕
๑. อธิบายปจจัยสําคัญที่มีผลตอการรับและคายพลังงานจากดวงอาทิตยแตกตางกันและผลที่มีตอ
อุณหภูมิอากาศในแตละบริเวณของโลก
๒. อธิบายกระบวนการที่ทําใหเกิดสมดุลพลังงานของโลก
๓. อธิบายผลของแรงเนื่องจากความแตกตางของความกดอากาศ แรงคอริออลิส แรงสูศูนยกลาง และ
แรงเสียดทานที่มีตอการหมุนเวียนของอากาศ
๔. อธิบายการหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูด และผลที่มีตอภูมิอากาศ
๕. อธิบายปจจัยที่ทําใหเกิดการแบงชั้นนํ้าในมหาสมุทร
๖. อธิบายปจจัยที่ทําใหเกิดการหมุนเวียนของนํ้าในมหาสมุทรและรูปแบบการหมุนเวียนของนํ้า
ในมหาสมุทร
๗. อธิบายผลของการหมุนเวียนของนํ้าในมหาสมุทรที่มีตอลักษณะลมฟาอากาศ สิ่งมีชีวิต และ
สิ่งแวดลอม
๘. อธิบายความสัมพันธระหวางเสถียรภาพอากาศและการเกิดเมฆ
๙. อธิบายการเกิดแนวปะทะอากาศแบบตาง ๆ และลักษณะลมฟาอากาศที่เกี่ยวของ
๑๐. อธิบายปจจัยตาง ๆ ทีม่ ผี ลตอการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศของโลก พรอมยกตัวอยางขอมูลสนับสนุน
๑๑. วิเคราะห และอภิปรายเหตุการณที่เปนผลจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก และนําเสนอ
แนวปฏิบัติของมนุษยที่มีสวนชวยในการชะลอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
๑๒. แปลความหมายสัญลักษณลมฟาอากาศบนแผนที่อากาศ
๑๓. วิเคราะห และคาดการณลกั ษณะลมฟาอากาศเบือ้ งตนจากแผนทีอ่ ากาศและขอมูลสารสนเทศอืน่ ๆ
เพื่อวางแผนในการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตใหสอดคลองกับสภาพลมฟาอากาศ
ผลการเรียนรู มัธยมศึกษาปที่ ๖
-
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สาระโลก ดาราศาสตร และอวกาศ
๓. เขาใจองคประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ
และระบบสุริยะ ความสัมพันธของดาราศาสตรกับมนุษยจากการศึกษาตําแหนงดาวบนทรงกลมฟา
และปฏิสัมพันธภายในระบบสุริยะ รวมทั้งการประยุกตใชเทคโนโลยีอวกาศในการดํารงชีวิต
ผลการเรียนรู มัธยมศึกษาปที่ ๔
ผลการเรียนรู มัธยมศึกษาปที่ ๕
ผลการเรียนรู มัธยมศึกษาปที่ ๖
๑. อธิบายการกําเนิดและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน สสาร ขนาดอุณหภูมิของเอกภพหลังเกิดบิกแบง
ในชวงเวลาตาง ๆ ตามวิวัฒนาการของเอกภพ
๒. อธิบายหลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง จากความสัมพันธระหวางความเร็วกับระยะทางของ
กาแล็กซี รวมทั้งขอมูลการคนพบไมโครเวฟพื้นหลังจากอวกาศ
๓. อธิบายโครงสรางและองคประกอบของกาแล็กซีทางชางเผือก และระบุตําแหนงของระบบสุริยะ
พรอมอธิบายเชื่อมโยงกับการสังเกตเห็นทางชางเผือกของคนบนโลก
๔. อธิบายกระบวนการเกิดดาวฤกษ โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงความดัน อุณหภูมิ ขนาด จากดาวฤกษ
กอนเกิดจนเปนดาวฤกษ
๕. อธิ บ ายกระบวนการสร า งพลั ง งานของดาวฤกษ แ ละผลที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยวิ เ คราะห ป ฏิ กิ ริ ย า
ลูกโซโปรตอน-โปรตอน และวัฏจักรคารบอน ไนโตรเจน ออกซิเจน
๖. ระบุปจจัยที่สงผลตอความสองสวางของดาวฤกษ และอธิบายความสัมพันธระหวางความสองสวาง
กับโชติมาตรของดาวฤกษ
๗. อธิบายความสัมพันธระหวางสี อุณหภูมิผิว และสเปกตรัมของดาวฤกษ
๘. อธิบายวิธีการหาระยะทางของดาวฤกษดวยหลักการแพรัลแลกซ พรอมคํานวณหาระยะทางของ
ดาวฤกษ
๙. อธิบายลําดับวิวัฒนาการที่สัมพันธกับมวลตั้งตน และวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการ
ของดาวฤกษในลําดับวิวัฒนาการ จากแผนภาพเฮิรซปรุง-รัสเซลล
๑๐. อธิบายกระบวนการเกิดระบบสุรยิ ะ การแบงเขตบริวารของดวงอาทิตย และลักษณะของดาวเคราะห
ที่เอื้อตอการดํารงชีวิต
๑๑. อธิบายการโคจรของดาวเคราะหรอบดวงอาทิตยดวยกฎเคพเลอร และกฎความโนมถวงของนิวตัน
พรอมคํานวณคาบการโคจรของดาวเคราะห
๑๒. อธิบายโครงสรางของดวงอาทิตย การเกิดลมสุริยะ พายุสุริยะ และวิเคราะห นําเสนอปรากฏการณ
หรือเหตุการณที่เกี่ยวของกับผลของลมสุริยะ และพายุสุริยะที่มีตอโลก รวมทั้งประเทศไทย
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สาระโลก ดาราศาสตร และอวกาศ
๓. เขาใจองคประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ
และระบบสุริยะ ความสัมพันธของดาราศาสตรกับมนุษยจากการศึกษาตําแหนงดาวบนทรงกลมฟา
และปฏิสัมพันธภายในระบบสุริยะ รวมทั้งการประยุกตใชเทคโนโลยีอวกาศในการดํารงชีวิต (ตอ)
ผลการเรียนรู มัธยมศึกษาปที่ ๖ (ตอ)
๑๓. สรางแบบจําลองทรงกลมฟา สังเกต และเชื่อมโยงจุดและเสนสําคัญของแบบจําลองทรงกลมฟากับ
ทองฟาจริง และอธิบายการระบุพิกัดของดาวในระบบขอบฟา และระบบศูนยสูตร
๑๔. สังเกตทองฟา และอธิบายเสนทางการขึ้น การตกของดวงอาทิตยและดาวฤกษ
๑๕. อธิบายเวลาสุรยิ คติปรากฏ โดยรวบรวมขอมูล และเปรียบเทียบเวลาขณะทีด่ วงอาทิตยผา นเมริเดียน
ของผูสังเกตในแตละวัน
๑๖. อธิบายเวลาสุริยคติปานกลางและการเปรียบเทียบเวลาของแตละเขตเวลาบนโลก
๑๗. อธิบายมุมหางที่สัมพันธกับตําแหนงในวงโคจร และอธิบายเชื่อมโยงกับตําแหนงปรากฏของ
ดาวเคราะหที่สังเกตไดจากโลก
๑๘. สืบคนขอมูล อธิบายการสํารวจอวกาศโดยใชกลองโทรทรรศนในชวงความยาวคลืน่ ตาง ๆ ดาวเทียม
ยานอวกาศ สถานีอวกาศ และนําเสนอแนวคิดการนําความรูท างดานเทคโนโลยีอวกาศมาประยุกตใช
ในชีวิตประจําวันหรือในอนาคต
๑๙. สืบคนขอมูล ออกแบบ และนําเสนอกิจกรรมการสังเกตดาวบนทองฟาดวยตาเปลาและ/หรือ
กลองโทรทรรศน

