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การเทียบเคียงตัวชี้วัดในสาระพื้นฐานและผลการเรียนรู้ในสาระเพิ่มเติม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เนื่องจากการพัฒนาผลการเรียนรู้ในสาระเพิ่มเติม ได้ยึดโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้ในสาระพื้นฐานและเป็นลักษณะของการขยายความรู้ของตัวชี้วัดในสาระพื้นฐาน
ให้เข้มข้นขึ้น ผลการเรียนรู้ในสาระเพิ่มเติมที่จัดทาขึ้น มี 4 สาระ 2 ลักษณะ คือ
1. ผลการเรียนรู้ยึดโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้ในสาระที่ 1 จานวนและพีชคณิต และสาระที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น
2. ผลการเรียนรู้ไม่ได้ยึดโยงกับมาตรฐานในสาระพื้นฐาน คือ สาระการวัดและเรขาคณิต และสาระแคลคูลัส
เพื่อเป็นแนวทางการจัดรายวิชาในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ ซึ่งผู้เรียนมีศักยภาพด้านคณิตศาสตร์สูง การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐานอาจจะนาสาระเพิ่มเติม
ซึ่งขยายความรู้จากสาระแกนกลางผนวกไปด้วย เพื่อลดความซ้าซ้อนในการจัดรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม และสอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน รายละเอียดการเทียบเคียง
ตัวชี้วัดในสาระพื้นฐานและผลการเรียนรู้ในสาระเพิ่มเติม ดังนี้
สาระพื้นฐาน
ชั้น
ม.4

ม.4

เรื่อง
เซต

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ค 1.1
 เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเซตและ
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ในการสื่อสารและ
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น มาตรฐาน ค 1.1
 เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเซตและ
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ในการสื่อสารและ
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ชั้น
ม.4

เรื่อง
เซต

ม.4

ตรรกศาสตร์

สาระเพิ่มเติม
มาตรฐานที่ยึดโยง/ผลการเรียนรู้
มาตรฐาน ค 1.1
 เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเซต ในการ
สื่อสารและสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์
มาตรฐาน ค 1.1
 เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับตรรกศาสตร์
ในการสื่อสาร สื่อความหมาย และอ้างเหตุผล
(เพิ่มเติม : เพิ่มเนื้อหา เรื่อง ประโยค
ที่มีตัวบ่งปริมาณตัวเดียว การอ้างเหตุผล)
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สาระพื้นฐาน
ชั้น
ม.4

เรื่อง
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
หลักการนับเบื้องต้น มาตรฐาน ค 3.2
 เข้าใจและใช้หลักการบวกและการคูณ
การเรียงสับเปลี่ยน และการจัดหมู่
ในการแก้ปัญหา

ม.4

ความน่าจะเป็น

ม.5

เลขยกกาลัง

มาตรฐาน ค 3.2
 หาความน่าจะเป็นและนาความรู้เกี่ยวกับ
ความน่าจะเป็นไปใช้
มาตรฐาน ค 1.1
 เข้าใจความหมายและใช้สมบัติเกี่ยวกับ
การบวก การคูณ การเท่ากัน และ
การไม่เท่ากันของจานวนจริงในรูปกรณฑ์
และจานวนจริงในรูปเลขยกกาลัง
ที่มีเลขชี้กาลังเป็นจานวนตรรกยะ

ชั้น
ม.5

ม.5

ม.4

สาระเพิ่มเติม
เรื่อง
มาตรฐานที่ยึดโยง/ผลการเรียนรู้
หลักการนับเบื้องต้น มาตรฐาน ค 3.2
 เข้าใจและใช้หลักการบวกและการคูณ
การเรียงสับเปลี่ยน และการจัดหมู่
ในการแก้ปัญหา
(เพิ่มเติม : เพิ่มเนือ้ หา เรื่อง การเรียงสับเปลี่ยน
เชิงเส้นกรณีที่สิ่งของไม่แตกต่างกันทั้งหมด
การเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลมกรณีทสี่ ิ่งของ
แตกต่างกันทั้งหมด ทฤษฎีบททวินาม)
ความน่าจะเป็น
มาตรฐาน ค 3.2
 หาความน่าจะเป็นและนาความรู้เกี่ยวกับ
ความน่าจะเป็นไปใช้
จานวนจริงและพหุนาม มาตรฐาน ค 1.1
 เข้าใจจานวนจริงและใช้สมบัติของจานวน
จริงในการแก้ปัญหา
(เนื้อหาส่วนที่ซ้าซ้อนกัน : จานวนจริงในรูปกรณฑ์
และจานวนจริงในรูปเลขยกกาลัง
เนื้อหาเพิ่มเติม : จานวนจริงและสมบัติของ
จานวนจริง ค่าสัมบูรณ์ของจานวนจริงและ
สมบัติของจานวนจริง)
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สาระพื้นฐาน
ชั้น
ม.5

เรื่อง
ฟังก์ชัน

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ค 1.2
 ใช้ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชันอธิบาย
สถานการณ์ที่กาหนด

ชั้น
ม.4

ม.4

ม.5

ลาดับและอนุกรม

ม.5

ดอกเบี้ยและ
มูลค่าของเงิน

มาตรฐาน ค 1.2
 เข้าใจและนาความรู้เกี่ยวกับลาดับและ
อนุกรมไปใช้
มาตรฐาน ค 1.3
 เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับดอกเบี้ยและ
มูลค่าของเงินในการแก้ปัญหา

ม.6

สาระเพิ่มเติม
เรื่อง
มาตรฐานที่ยึดโยง/ผลการเรียนรู้
ฟังก์ชัน
มาตรฐาน ค 1.2
 ใช้ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชันอธิบาย
สถานการณ์ที่กาหนด
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล มาตรฐาน ค 1.2
และฟังก์ชันลอการิทึม  เข้าใจลักษณะกราฟของฟังก์ชัน
เอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
และนาไปใช้ในการแก้ปัญหา
ลาดับและอนุกรม มาตรฐาน ค 1.2
 เข้าใจและนาความรู้เกี่ยวกับลาดับและ
อนุกรมไปใช้
(เนื้อหาส่วนที่ซ้าซ้อนกัน : ลาดับเลข
คณิตและลาดับเรขาคณิต อนุกรมเลข
คณิตและอนุกรมเรขาคณิต การนาความรู้
เกี่ยวกับลาดับและอนุกรมไปใช้ในการ
แก้ปัญหามูลค่าของเงินและค่ารายงวด
เนื้อหาที่เพิ่ม : ลาดับจากัดและลาดับอนันต์
ลิมิตของลาดับอนันต์ อนุกรมจากัดและ
อนุกรมอนันต์ ผลบวกอนุกรมอนันต์)
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สาระพื้นฐาน
ชั้น
ม.6
ม.6

เรื่อง
สถิติ

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ค 3.1
 เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการ
นาเสนอข้อมูลและแปลความหมาย
ของค่าสถิติเพื่อประกอบการตัดสินใจ

ชั้น
ม.6
ม.6

เรื่อง
สถิติ

สาระเพิ่มเติม
มาตรฐานที่ยึดโยง/ผลการเรียนรู้
มาตรฐาน ค 3.1
 เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการ
นาเสนอข้อมูลและแปลความหมาย
ของค่าสถิติเพื่อประกอบการตัดสินใจ

หมายเหตุ
สาหรับสาระเพิม่ เติม ข้อความทีไ่ ฮไลต์สีเหลือง คือ ส่วนที่เป็นเพิ่มเติม และอาจมีรายละเอียดเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมอธิบายประกอบตามตัวหนังสือสีแดง
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การเทียบเคียงตัวชี้วัดในสาระพื้นฐานและผลการเรียนรู้ในสาระเพิ่มเติม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เนื่องจากการพัฒนาผลการเรียนรู้ในสาระเพิ่มเติม เป็นการหลอมรวมตัวชี้วัดในสาระพื้นฐานกับองค์ความรู้
ที่ขยายให้เข้มข้นขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ สาระที่เทียบเคียงกันได้ คือ
- สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ กับ สาระชีววิทยา
- สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ กับ สาระเคมีและสาระฟิสิกส์
- สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ กับ สาระโลก ดราราศาสตร์ และอวกาศ
รายละเอียดดังนี้
1. สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ กับ สาระชีววิทยา
ตัวชี้วัดในสาระพื้นฐาน

ผลการเรียนรู้ในสาระเพิ่มเติม

มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอด
พลังงานการเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของ
ประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด ม.4
1. สืบค้นข้อมูลและอธิบายความสัมพันธ์ของสภาพทางภูมิศาสตร์
บนโลกกับความหลากหลายของไบโอม และยกตัวอย่างไบโอม
ชนิดต่าง ๆ
2. สืบค้นข้อมูล อภิปรายสาเหตุ และยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลง
แทนที่ของระบบนิเวศ

ข้อ 5. เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับระบบนิเวศ กระบวนการถ่ายทอด
พลังงานและการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ ความหลากหลาย
ของไบโอม การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
ประชากรและรูปแบบการเพิ่มของประชากร ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ปัญหา และผลกระทบที่เกิดจากการใช้ประโยชน์
และแนวทางการแก้ไขปัญหา
ผลการเรียนรู้ ม.6
4. สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่าง และอธิบายลักษณะของไบโอม
ที่กระจายอยูต่ ามเขตภูมศิ าสตร์ตา่ ง ๆ บนโลก

5. สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่าง อธิบาย และเปรียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิและการเปลีย่ นแปลงแทนที่
แบบทุติยภูมิ
3. สืบค้นข้อมูล อธิบายและยกตัวอย่างเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง 6. สืบค้นข้อมูล อธิบาย ยกตัวอย่างและสรุปเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะ
ขององค์ประกอบทางกายภาพและทางชีวภาพที่มีผลต่อการ
ของประชากรของสิ่งมีชีวิตบางชนิด
เปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรสิง่ มีชีวิตในระบบนิเวศ
7. สืบค้นข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอย่างการเพิ่ม
ของประชากรแบบเอ็กโพเนนเชียลและการเพิ่มของประชากร
แบบลอจิสติก
8. อธิบายและยกตัวอย่างปัจจัยที่ควบคุมการเติบโตของประชากร
4. สืบค้นข้อมูลและอภิปรายเกีย่ วกับปัญหาและผลกระทบที่มีต่อ 9. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหาการขาดแคลนน้า การเกิด
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งนาเสนอแนวทาง มลพิษทางน้า และผลกระทบที่มีตอ่ มนุษย์และสิ่งแวดล้อม
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหา
รวมทั้งเสนอแนวทางการวางแผนการจัดการน้าและการแก้ไข
สิ่งแวดล้อม
ปัญหา
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ตัวชี้วัดในสาระพื้นฐาน

ผลการเรียนรู้ในสาระเพิ่มเติม
10. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหามลพิษทางอากาศและ
ผลกระทบที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสนอแนวทาง
การแก้ไขปัญหา
11. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหาที่เกิดกับทรัพยากรดิน
และผลกระทบทีม่ ีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสนอแนวทาง
การแก้ไขปัญหา
12. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหาผลกระทบที่เกิดจาก
การทาลายป่าไม้ รวมทั้งเสนอแนวทางในการป้องกันการทาลาย
ป่าไม้และการอนุรักษ์ป่าไม้
13. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหาผลกระทบที่ทาให้สัตว์ป่า
มีจานวนลดลง และแนวทางในการอนุรักษ์สัตว์ปา่

มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของ
สิ่งมีชีวิต การลาเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ ความสัมพันธ์
ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์
ที่ทางานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของ
อวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทางานสัมพันธ์กัน รวมทั้ง นาความรู้
ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด ม.4
1. อธิบายโครงสร้างและสมบัติของเยื่อหุ้มเซลล์ทสี่ ัมพันธ์กับ
การลาเลียงสาร และเปรียบเทียบการลาเลียงสาร
ผ่านเยื่อหุม้ เซลล์แบบต่าง ๆ

ข้อ 1. เข้าใจธรรมชาติของสิ่งมีชีวติ การศึกษาชีววิทยาและ
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ สารที่เป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต
ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้าง
และหน้าทีข่ องเซลล์ การลาเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์
การแบ่งเซลล์ และการหายใจระดับเซลล์
ผลการเรียนรู้ ม.4
11. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ของเซลล์
พืชและเซลล์สัตว์
12. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และระบุชนิดและหน้าที่ของออร์แกเนลล์
13. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของนิวเคลียส
14. อธิบายและเปรียบเทียบการแพร่ ออสโมซิส
การแพร่แบบฟาซิลิเทต และแอกทีฟทรานสปอร์ต
15. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเขียนแผนภาพการลาเลียงสาร
โมเลกุลใหญ่ออกจากเซลล์ด้วยกระบวนการเอกโซไซโทซิสและ
การลาเลียงสารโมเลกุลใหญ่เข้าสูเ่ ซลล์ด้วยกระบวนการ
เอนโดไซโทซิส

มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของ
สิ่งมีชีวิต การลาเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ ความสัมพันธ์
ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์
ที่ทางานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของ
อวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทางานสัมพันธ์กัน รวมทั้ง นาความรู้
ไปใช้ประโยชน์

ข้อ 4. เข้าใจการย่อยอาหารของสัตว์และมนุษย์ รวมทั้งการหายใจ
และการแลกเปลี่ยนแก๊ส การลาเลียงสารและการหมุนเวียนเลือด
ภูมิคุ้มกันของร่างกาย การขับถ่าย การรับรู้และการตอบสนอง
การเคลื่อนที่ การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต ฮอร์โมนกับการ
รักษาดุลยภาพ และพฤติกรรมของสัตว์ รวมทั้งนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์

ตัวชี้วัด ม.4
2. อธิบายการควบคุมดุลยภาพของน้าและสารในเลือดโดยการ
ทางานของไต

ผลการเรียนรู้ ม.5
19. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของไต และโครงสร้างที่ใช้
ลาเลียงปัสสาวะออกจากร่างกาย
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3. อธิบายการควบคุมดุลยภาพของกรด-เบสของเลือดโดยการ
ทางานของไตและปอด

4. อธิบายการควบคุมดุลยภาพของอุณหภูมภิ ายในร่างกายโดย
ระบบหมุนเวียนเลือด ผิวหนัง และกล้ามเนื้อโครงร่าง

5. อธิบายและเขียนแผนผังเกีย่ วกับการตอบสนองของร่างกาย
แบบไม่จาเพาะและแบบจาเพาะต่อสิ่งแปลกปลอมของร่างกาย
6. สืบค้นข้อมูล อธิบายและยกตัวอย่างโรคหรืออาการที่เกิดจาก
ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน
7. อธิบายภาวะภูมคิ ุ้มกันบกพร่องที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ
HIV

มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของ
สิ่งมีชีวิต การลาเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ ความสัมพันธ์
ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์
ที่ทางานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของ
อวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทางานสัมพันธ์กัน รวมทั้ง นาความรู้
ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด ม.4
8. ทดสอบและบอกชนิดของสารอาหารที่พืชสังเคราะห์ได้
9. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และ ยกตัวอย่างเกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์จากสารต่าง ๆ ที่พืชบางชนิดสร้างขึ้น

20. อธิบายกลไกการทางานของหน่วยไตในการกาจัดของเสีย
ออกจากร่างกาย และเขียนแผนผังสรุปขั้นตอนการกาจัดของเสีย
ออกจากร่างกายโดยหน่วยไต
21. สืบค้นข้อมูล อธิบายและยกตัวอย่างเกี่ยวกับความผิดปกติ
ของไตอันเนื่องมาจากโรคต่าง ๆ
10. อธิบายโครงสร้างและการทางานของหัวใจและหลอดเลือด
ในมนุษย์
11. สังเกตและอธิบายโครงสร้างหัวใจของสัตว์เลี้ยงลูก ด้วยน้านม
ทิศทางการไหลของเลือดผ่านหัวใจของมนุษย์ และเขียนแผนผัง
สรุปการหมุนเวียนเลือดของมนุษย์
15. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบกลไกการต่อต้านหรือ
ทาลายสิ่งแปลกปลอมแบบไม่จาเพาะและแบบจาเพาะ
16. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบการสร้างภูมิคุ้มกัน
ก่อเองและภูมิคมุ้ กันรับมา
17. สืบค้นข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับความผิดปกติของระบบ
ภูมิคุ้มกันที่ทาให้เกิดเอดส์ ภูมิแพ้ การสร้างภูมิต้านทานต่อ
เนื้อเยื่อตนเอง
ข้อ 1. เข้าใจธรรมชาติของสิ่งมีชีวติ การศึกษาชีววิทยาและ
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ สารที่เป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต
ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้าง
และหน้าทีข่ องเซลล์ การลาเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์
การแบ่งเซลล์ และการหายใจระดับเซลล์
ผลการเรียนรู้ ม.4
4. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของคาร์โบไฮเดรต ระบุกลุม่
ของคาร์โบไฮเดรต รวมทั้งความสาคัญของคาร์โบไฮเดรตที่มีต่อ
สิ่งมีชีวิต
5. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของโปรตีน และความสาคัญ
ของโปรตีนที่มีต่อสิ่งมีชีวิต
6. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของลิพิด และความสาคัญของ
ลิพิดที่มีต่อสิ่งมีชีวิต
7. อธิบายโครงสร้างของกรดนิวคลิอิก และระบุชนิดของ
กรดนิวคลิอิกและความสาคัญของกรดนิวคลิอิกที่มตี ่อสิ่งมีชีวิต
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มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของ
สิ่งมีชีวิต การลาเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ ความสัมพันธ์
ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์
ที่ทางานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของ
อวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทางานสัมพันธ์กัน รวมทั้ง นาความรู้
ไปใช้ประโยชน์

ข้อ 3. เข้าใจส่วนประกอบของพืช การแลกเปลี่ยนแก๊สและคาย
น้าของพืช การลาเลียงของพืช การสังเคราะห์ด้วยแสง การ
สืบพันธุข์ องพืชดอกและการเจริญเติบโต และการตอบสนองของ
พืช รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัด ม.4
10. ออกแบบการทดลอง ทดลอง และอธิบายเกีย่ วกับปัจจัย
ภายนอกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช
11. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
ที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้น และยกตัวอย่างการนามาประยุกต์ใช้
ทางด้านการเกษตรของพืช
12. สังเกตและอธิบายการตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้าในรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่มีผลต่อการดารงชีวิต
มาตรฐาน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความสาคัญของการ
ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลง
ทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด ม.4
1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างยีน การสังเคราะห์โปรตีน และ
ลักษณะทางพันธุกรรม

2. อธิบายหลักการถ่ายทอดลักษณะที่ถูกควบคุมด้วยยีนที่อยู่บน
โครโมโซมเพศและมัลติเปิลแอลลีล

ผลการเรียนรู้ ม.5
12. สืบค้นข้อมูล อภิปรายและสรุปปัจจัยความเข้มของแสง
ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ และอุณหภูมิ ที่มีผลต่อการ
สังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
17. สืบค้นข้อมูล อธิบายบทบาทและหน้าที่ของออกซิน
ไซโทไคนิน จิบเบอเรลลิน เอทิลีน และกรดแอบไซซิก
และอภิปรายเกีย่ วกับการนาไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
18. สืบค้นข้อมูล ทดลอง และอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งเร้าภายนอก
ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช
ข้อ 2. เข้าใจการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การถ่ายทอดยีน
บนโครโมโซม สมบัติและหน้าที่ของสารพันธุกรรม การเกิดมิวเทชัน
เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ หลักฐาน ข้อมูลและแนวคิดเกีย่ วกับ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ภาวะสมดุลของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก
การเกิดสปีชีส์ใหม่ ความหลากหลายทางชีวภาพ กาเนิดของ
สิ่งมีชีวิต ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และอนุกรมวิธาน
รวมทั้งนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์
ผลการเรียนรู้ ม.4
6. สืบค้นข้อมูล อธิบายสมบัติและหน้าที่ของสารพันธุกรรม
โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของ DNA และสรุปการ
จาลอง DNA
7. อธิบายและระบุขั้นตอนในกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนและ
หน้าที่ของ DNA และ RNA แต่ละชนิดในกระบวนการสังเคราะห์
โปรตีน
8. สรุปความสัมพันธ์ระหว่างสารพันธุกรรม แอลลีล โปรตีน
ลักษณะทางพันธุกรรม และเชื่อมโยงกับความรู้เรื่องพันธุศาสตร์
เมนเดล
3. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับการถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นส่วนขยายของ พันธุศาสตร์เมนเดล
5. อธิบายการถ่ายทอดยีนบนโครโมโซม และยกตัวอย่างลักษณะ
ทางพันธุกรรมที่ถูกควบคุมด้วยยีนบนออโตโซมและยีนบน
โครโมโซมเพศ
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ตัวชี้วัดในสาระพื้นฐาน

ผลการเรียนรู้ในสาระเพิ่มเติม

3. อธิบายผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงลาดับนิวคลีโอไทด์
ในดีเอ็นเอต่อการแสดงลักษณะของสิ่งมีชีวิต
4. สืบค้นข้อมูลและยกตัวอย่างการนามิวเทชันไปใช้ประโยชน์
5. สืบค้นข้อมูลและอภิปรายผลของเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอที่มีต่อ
มนุษย์และสิ่งแวดล้อม

9. สืบค้นข้อมูล และอธิบายการเกิดมิวเทชันระดับยีนและระดับ
โครโมโซม สาเหตุการเกิดมิวเทชัน รวมทั้งยกตัวอย่างโรคและ
กลุ่มอาการที่เป็นผลของการเกิดมิวเทชัน
10. อธิบายหลักการสร้างสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมโดยใช้
ดีเอ็นเอรีคอมบิแนนท์
11. สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่าง และอภิปรายการนาเทคโนโลยี
ทางดีเอ็นเอไปประยุกต์ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม นิติวิทยาศาสตร์
การแพทย์ การเกษตร และอุตสาหกรรม และข้อควรคานึงถึง
ด้านชีวจริยธรรม
มาตรฐาน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความสาคัญของการ
ข้อ 2. เข้าใจการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การถ่ายทอดยีน
ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลง บนโครโมโซม สมบัติและหน้าที่ของสารพันธุกรรม การเกิดมิวเทชัน
ทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและ เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ หลักฐาน ข้อมูลและแนวคิดเกีย่ วกับ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ภาวะสมดุลของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก
การเกิดสปีชีส์ใหม่ ความหลากหลายทางชีวภาพ กาเนิดของ
ตัวชี้วัด ม.4
สิ่งมีชีวิต ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และอนุกรมวิธาน
6. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างความหลากหลายของ
รวมทั้งนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์
สิ่งมีชีวิตซึ่งเป็นผลมาจากวิวัฒนาการ
ผลการเรียนรู้ ม.6
1. อภิปรายความสาคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ
และความเชื่อมโยงระหว่างความหลากหลายทางพันธุกรรม
ความหลากหลายของสปีชีส์ และความหลากหลายของระบบนิเวศ

2. สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ กับ สาระเคมี
ตัวชี้วัดในสาระพื้นฐาน

ผลการเรียนรู้ในสาระเพิ่มเติม

มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร
ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับโครงสร้างและแรงยึด
เหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลีย่ นแปลง
สถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี

ข้อ 1. เข้าใจโครงสร้างอะตอม การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ
สมบัติของธาตุ พันธะเคมีและสมบัติของสาร แก๊สและสมบัติของ
แก๊ส ประเภทและสมบัติของสารประกอบอินทรีย์และพอลิเมอร์
รวมทั้งการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัด ม.5
1. ระบุว่าสารเป็นธาตุหรือสารประกอบ และอยู่ในรูปอะตอม
โมเลกุล หรือไอออน จากสูตรเคมี

ผลการเรียนรู้ ม.4
9. อธิบายการเกิดไอออนและการเกิดพันธะไอออนิก โดยใช้
แผนภาพ หรือสัญลักษณ์แบบจุดของลิวอิส
14. อธิบายการเกิดพันธะโคเวเลนต์แบบพันธะเดีย่ ว พันธะคู่
และพันธะสาม ด้วยโครงสร้างลิวอิส
หมายเหตุ : เมื่อนักเรียนเรียนรู้เนือ้ หาตามสาระเพิ่มเติม ในข้อ 9
และข้อ 14 ชั้น ม.4 จะสามารถพิจารณาสูตรเคมีและระบุได้ว่า
สารอยู่ในรูปอะตอม โมเลกุล หรือไอออน
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ตัวชี้วัดในสาระพื้นฐาน

ผลการเรียนรู้ในสาระเพิ่มเติม

2. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของแบบจาลอง
อะตอมของโบร์กับแบบจาลองอะตอมแบบกลุม่ หมอก

1. สืบค้นข้อมูลสมมติฐาน การทดลอง หรือผลการทดลองที่เป็น
ประจักษ์พยานในการเสนอแบบจาลองอะตอมของ
นักวิทยาศาสตร์ และอธิบายวิวัฒนาการของแบบจาลองอะตอม
2. เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ และระบุจานวนโปรตอน
นิวตรอน และอิเล็กตรอนของอะตอมจากสัญลักษณ์นิวเคลียร์
รวมทั้งบอกความหมายของไอโซโทป
9. อธิบายการเกิดไอออนและการเกิดพันธะไอออนิก โดยใช้
แผนภาพ หรือสัญลักษณ์แบบจุดของลิวอิส
หมายเหตุ : เมื่อนักเรียนเรียนรู้เนือ้ หาเกี่ยวกับจานวนอนุภาค
ในอะตอมและการเกิดไอออนตามสาระเพิ่มเติม ในข้อ 2 และ
ข้อ 9 ชั้น ม.4จะสามารถระบุจานวนโปรตอน นิวตรอน และ
อิเล็กตรอนของอะตอมและไอออนได้
2. เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ และระบุจานวนโปรตอน
นิวตรอน และอิเล็กตรอนของอะตอมจากสัญลักษณ์นิวเคลียร์
รวมทั้งบอกความหมายของไอโซโทป
4. ระบุหมู่ คาบ ความเป็นโลหะ อโลหะ และ กึ่งโลหะ ของธาตุ
เรพรีเซนเททีฟ และธาตุ แทรนซิชันในตารางธาตุ

3. ระบุจานวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอนของอะตอม
และไอออนที่เกิดจากอะตอมเดียว

4. เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุและระบุการเป็นไอโซโทป

5. ระบุหมู่และคาบของธาตุ และระบุว่าธาตุเป็นโลหะ อโลหะ
กึ่งโลหะ กลุม่ ธาตุเรพรีเซนเททีฟ หรือกลุ่มธาตุแทรนซิชัน จาก
ตารางธาตุ
6. เปรียบเทียบสมบัติการนาไฟฟ้า การให้และรับอิเล็กตรอน
ระหว่างธาตุในกลุม่ โลหะกับอโลหะ
7. สืบค้นข้อมูลและนาเสนอตัวอย่างประโยชน์และอันตราย
ที่เกิดจากธาตุเรพรีเซนเททีฟและธาตุแทรนซิชัน
8. ระบุว่าพันธะโคเวเลนต์เป็นพันธะเดี่ยว พันธะคู่ หรือพันธะ
สาม และระบุจานวนคู่อิเล็กตรอนระหว่างอะตอมคู่ร่วมพันธะ
จากสูตรโครงสร้าง
9. ระบุสภาพขั้วของสารที่โมเลกุลประกอบด้วย 2 อะตอม

10. ระบุสารทีเ่ กิดพันธะไฮโดรเจนได้จากสูตรโครงสร้าง
11. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างจุดเดือดของสารโคเวเลนต์กับ
แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลตามสภาพขั้วหรือการเกิดพันธะ
ไฮโดรเจน
12. เขียนสูตรเคมีของไอออนและสารประกอบไอออนิก
13. ระบุว่าสารเกิดการละลายแบบแตกตัวหรือไม่แตกตัว พร้อม
ให้เหตุผล และระบุวา่ สารละลายที่ได้เป็นสารละลายอิเล็กโทร
ไลต์ หรือนอนอิเล็กโทรไลต์

5. วิเคราะห์และบอกแนวโน้มสมบัติของ ธาตุเรพรีเซนเททีฟ
ตามหมู่และตามคาบ
8. สืบค้นข้อมูลและยกตัวอย่างการนาธาตุมาใช้ประโยชน์ รวมทั้ง
ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
14. อธิบายการเกิดพันธะโคเวเลนต์แบบพันธะเดีย่ ว พันธะคู่
และพันธะสาม ด้วยโครงสร้างลิวอิส
17. คาดคะเนรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์โดยใช้ทฤษฎีการผลัก
ระหว่างคู่อิเล็กตรอนในวงเวเลนซ์ และระบุสภาพขั้วของโมเลกุล
โคเวเลนต์
18. ระบุชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์
และเปรียบเทียบจุดหลอมเหลว จุดเดือด และการละลายน้าของ
สารโคเวเลนต์
10. เขียนสูตรและเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก
12. อธิบายสมบัติของสารประกอบไอออนิก
18. ระบุชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์ และ
เปรียบเทียบจุดหลอมเหลว จุดเดือด และการละลายน้าของสาร
โคเวเลนต์
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ผลการเรียนรู้ในสาระเพิ่มเติม
หมายเหตุ : เมื่อนักเรียนเรียนรู้เกีย่ วกับการละลายน้าของ
สารโคเวเลนต์และสารประกอบไอออนิกตามสาระเพิ่มเติม
ในข้อ 12 และ ข้อ 18 ชั้น ม.4 จะสามารถระบุการละลายน้า
ของสารและระบุได้ว่าเป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์หรือ
นอนอิเล็กโทรไลต์

มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร
ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับโครงสร้างและแรงยึด
เหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลีย่ นแปลง
สถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี

ข้อ 1. เข้าใจโครงสร้างอะตอม การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ
สมบัติของธาตุ พันธะเคมีและสมบัติของสาร แก๊สและสมบัติของ
แก๊ส ประเภทและสมบัติของสารประกอบอินทรีย์และพอลิเมอร์
รวมทั้งการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัด ม.5
14. ระบุสารประกอบอินทรียป์ ระเภทไฮโดรคาร์บอนว่าอิ่มตัว
หรือไม่อมิ่ ตัวจากสูตรโครงสร้าง
15. สืบค้นข้อมูลและเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพระหว่างพอ
ลิเมอร์และมอนอเมอร์ของพอลิเมอร์ชนิดนั้น

ผลการเรียนรู้ ม.6
3. วิเคราะห์โครงสร้างและระบุประเภทของสารประกอบอินทรีย์
จากหมู่ฟังก์ชัน

มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร
ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับโครงสร้างและแรงยึด
เหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลีย่ นแปลง
สถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี

ข้อ 2. เข้าใจการเขียนและการดุลสมการเคมี ปริมาณสัมพันธ์
ในปฏิกิริยาเคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลในปฏิกริ ิยาเคมี
สมบัติและปฏิกิริยาของกรด–เบส ปฏิกิริยารีดอกซ์และเซลล์
เคมีไฟฟ้า รวมทั้งการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์

11. ระบุประเภทของปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์จากโครงสร้าง
ของมอนอเมอร์หรือพอลิเมอร์
หมายเหตุ : เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับการเกิดพอลิเมอร์
ตามสาระเพิ่มเติม ในข้อ 11 ชั้น ม.6 จะสามารถเปรียบเทียบ
สมบัติทางกายภาพระหว่างพอลิเมอร์และมอนอเมอร์ของพอลิเมอร์
ชนิดนั้นได้
16. ระบุสมบัติความเป็นกรด-เบสจากโครงสร้างของ
3. วิเคราะห์โครงสร้างและระบุประเภทของสารประกอบอินทรีย์
สารประกอบอินทรีย์
จากหมู่ฟังก์ชัน
17. อธิบายสมบัติการละลายในตัวทาละลายชนิดต่าง ๆ ของสาร 6. วิเคราะห์และเปรียบเทียบจุดเดือดและการละลายในน้าของ
สารประกอบอินทรีย์ที่มหี มู่ฟังก์ชัน ขนาดโมเลกุล หรือโครงสร้าง
ต่างกัน
18. วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับ
12. วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและ
สมบัตเิ ทอร์มอพลาสติกและเทอร์มอเซตของพอลิเมอร์ และการ สมบัติของพอลิเมอร์ รวมทั้งการนาไปใช้ประโยชน์
นาพอลิเมอร์ไปใช้ประโยชน์
13. ทดสอบและระบุประเภทของพลาสติกและผลิตภัณฑ์ยยาง
รวมทั้งการนาไปใช้ประโยชน์
19. สืบค้นข้อมูลและนาเสนอผลกระทบของการใช้ผลิตภัณฑ์พอ 15. สืบค้นข้อมูลและนาเสนอตัวอย่างผลกระทบจากการใช้และ
ลิเมอร์ทมี่ ีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม พร้อมแนวทางป้องกัน
การกาจัดผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์และแนวทางแก้ไข
หรือแก้ไข

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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ผลการเรียนรู้ในสาระเพิ่มเติม

ตัวชี้วัด ม.5
20. ระบุสูตรเคมีของสารตั้งต้น ผลิตภัณฑ์ และแปลความหมาย
ของสัญลักษณ์ในสมการเคมีของปฏิกิริยาเคมี

ผลการเรียนรู้ ม.4
1. แปลความหมายสัญลักษณ์ในสมการเคมี เขียนและ
ดุลสมการเคมีของปฏิกิรยิ าเคมีบางชนิด

มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร
ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับโครงสร้างและแรงยึด
เหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลีย่ นแปลง
สถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี

ข้อ 2. เข้าใจการเขียนและการดุลสมการเคมี ปริมาณสัมพันธ์
ในปฏิกิริยาเคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลในปฏิกริ ิยาเคมี
สมบัติและปฏิกิริยาของกรด–เบส ปฏิกิริยารีดอกซ์และเซลล์
เคมีไฟฟ้า รวมทั้งการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัด ม.5
21. ทดลองและอธิบายผลของความเข้มข้น พื้นที่ผิว อุณหภูมิ
และตัวเร่งปฏิกริ ิยา ที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
22. สืบค้นข้อมูลและอธิบายปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการ
เกิดปฏิกริ ิยาเคมีทใี่ ช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันหรือใน
อุตสาหกรรม
23. อธิบายความหมายของปฏิกิรยิ ารีดอกซ์

ผลการเรียนรู้ ม.5
4. ทดลองและอธิบายผลของความเข้มข้น พื้นที่ผิวของสารตั้งต้น
อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกริ ิยาที่มตี อ่ อัตราการเกิดปฏิกริ ิยาเคมี
6. ยกตัวอย่างและอธิบายปัจจัยทีม่ ีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกริ ิยา
เคมีในชีวิตประจาวันหรืออุตสาหกรรม

ตัวชี้วัด ม.5
24. อธิบายสมบัติของสารกัมมันตรังสี และคานวณครึ่งชีวิตและ
ปริมาณของสารกัมมันตรังสี
25. สืบค้นข้อมูลและนาเสนอตัวอย่างประโยชน์ของสาร
กัมมันตรังสีและการป้องกันอันตรายที่เกิดจากกัมมันตภาพรังสี

ผลการเรียนรู้ ม.4
7. อธิบายสมบัติและคานวณครึ่งชีวิตของไอโซโทปกัมมันตรังสี

24. คานวณเลขออกซิเดชันและระบุปฏิกิรยิ าที่เป็นปฏิกริ ิยา
รีดอกซ์
มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ข้อ 2. เข้าใจการเขียนและการดุลสมการเคมี ปริมาณสัมพันธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับโครงสร้างและแรงยึด ในปฏิกิริยาเคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลในปฏิกริ ิยาเคมี
เหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลีย่ นแปลง สมบัติและปฏิกิริยาของกรด–เบส ปฏิกิริยารีดอกซ์และเซลล์
สถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี เคมีไฟฟ้า รวมทั้งการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์

8. สืบค้นข้อมูลและยกตัวอย่างการนาธาตุมาใช้ประโยชน์ รวมทั้ง
ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

3. สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ กับ สาระฟิสิกส์
ตัวชี้วัดในสาระพื้นฐาน

ผลการเรียนรู้ในสาระเพิ่มเติม

มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจาวัน
ผลของแรงที่กระทาต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ
ของวัตถุ รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์

ข้อ 1. เข้าใจธรรมชาติทางฟิสิกส์ ปริมาณและกระบวนการวัด
การเคลื่อนที่แนวตรง แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
กฎความโน้มถ่วงสากล แรงเสียดทาน สมดุลกลของวัตถุ งาน
และกฎการอนุรักษ์พลังงานกล โมเมนตัมและกฎการอนุรักษ์
โมเมนตัม การเคลื่อนที่แนวโค้ง รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
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ตัวชี้วัดในสาระพื้นฐาน

ผลการเรียนรู้ในสาระเพิ่มเติม

ตัวชี้วัด ม.5
ผลการเรียนรู้ ม.4
1. วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลความเร็วกับเวลาของการ 3. ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตาแหน่ง การกระจัด
เคลื่อนที่ของวัตถุเพื่ออธิบายความเร่งของวัตถุ
ความเร็ว และความเร่งของการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรงที่มี
ความเร่งคงตัวจากกราฟและสมการ รวมทั้งทดลองหาค่า
ความเร่งโน้มถ่วงของโลก และคานวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. สังเกตและอธิบายการหาแรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรงที่อยู่ 4. อธิบายแรงและผลของแรงลัพธ์ที่มีต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ
ในระนาบเดียวกันที่กระทาต่อวัตถุโดยการเขียนแผนภาพการ
รวมทั้งทดลองหาแรงลัพธ์ของแรงสองแรงที่ทามุมต่อกัน
รวมแบบเวกเตอร์
3. สังเกต วิเคราะห์ และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเร่ง 5. เขียนแผนภาพของแรงที่กระทาต่อวัตถุอิสระ อธิบายกฎการ
ของวัตถุกับแรงลัพธ์ที่กระทาต่อวัตถุและมวลของวัตถุ
เคลื่อนที่ของนิวตันและการใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกับ
4. สังเกตและอธิบายแรงกิริยาและแรงปฏิกิรยิ าระหว่างวัตถุคู่
สภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ รวมทัง้ ทดลองและอธิบาย
หนึ่ง ๆ
ความสัมพันธ์ระหว่างแรง มวล และความเร่ง ตามกฎข้อที่สอง
ของนิวตัน
ข้อ 1. เข้าใจธรรมชาติทางฟิสิกส์ ปริมาณและกระบวนการวัด
มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจาวัน
การเคลื่อนที่แนวตรง แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
ผลของแรงที่กระทาต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ
กฎความโน้มถ่วงสากล แรงเสียดทาน สมดุลกลของวัตถุ งาน
ของวัตถุ รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
และกฎการอนุรักษ์พลังงานกล โมเมนตัมและกฎการอนุรักษ์
ตัวชี้วัด ม.5
โมเมนตัม การเคลื่อนที่แนวโค้ง รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
5. สังเกตและอธิบายผลของความเร่งที่มีต่อการเคลื่อนที่แบบ
ต่าง ๆ ของวัตถุ ได้แก่ การเคลื่อนที่แนวตรง การเคลื่อนที่แบบ ผลการเรียนรู้ ม.4
โพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลม และ การเคลื่อนที่แบบสั่น 16. อธิบาย วิเคราะห์ และคานวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ และทดลองการเคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทล์
17. ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงสู่ศูนย์กลาง
รัศมีของการเคลื่อนที่ อัตราเร็วเชิงเส้น อัตราเร็วเชิงมุม และมวล
ของวัตถุในการเคลื่อนที่แบบวงกลมในระนาบระดับ รวมทั้ง
คานวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และประยุกต์ใช้ความรู้การ
เคลื่อนที่แบบวงกลมในการอธิบายการโคจรของดาวเทียม
ข้อ 2. เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกส์อย่างง่าย ธรรมชาติ
ของคลื่น เสียงและการได้ยิน ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง
แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสง รวมทั้ง
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ผลการเรียนรู้ ม.5
1. ทดลองและอธิบายการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของ
วัตถุติดปลายสปริงและลูกตุม้ อย่างง่าย รวมทั้งคานวณปริมาณ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

www.ipst.ac.th

10

ตัวชี้วัดในสาระพื้นฐาน

ผลการเรียนรู้ในสาระเพิ่มเติม

มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจาวัน
ผลของแรงที่กระทาต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ
ของวัตถุ รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด ม.5
6. สืบค้นข้อมูลและอธิบายแรงโน้มถ่วงที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่
ของวัตถุต่าง ๆ รอบโลก

มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจาวัน
ผลของแรงที่กระทาต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ
ของวัตถุ รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด ม.5
7. สังเกตและอธิบายการเกิดสนามแม่เหล็กเนื่องจากกระแสไฟฟ้า

ข้อ 1. เข้าใจธรรมชาติทางฟิสิกส์ ปริมาณและกระบวนการวัด
การเคลื่อนที่แนวตรง แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
กฎความโน้มถ่วงสากล แรงเสียดทาน สมดุลกลของวัตถุ งาน
และกฎการอนุรักษ์พลังงานกล โมเมนตัมและกฎการอนุรักษ์
โมเมนตัม การเคลื่อนที่แนวโค้ง รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ผลการเรียนรู้ ม.4
6. อธิบายกฎความโน้มถ่วงสากลและผลของสนามโน้มถ่วงที่
ทาให้วัตถุมีน้าหนัก รวมทั้งคานวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 3. เข้าใจแรงไฟฟ้าและกฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า
ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และกฎของโอห์ม
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้าและกาลังไฟฟ้า
การเปลีย่ นพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก
แรงแม่เหล็กที่กระทากับประจุไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้า
การเหนี่ยวนาแม่เหล็กไฟฟ้าและกฎของฟาราเดย์
ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และการสื่อสาร
รวมทั้งนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์

ผลการเรียนรู้ ม.6
1. สังเกตและอธิบายเส้นสนามแม่เหล็ก อธิบายและคานวณ
ฟลักซ์แม่เหล็กในบริเวณที่กาหนด รวมทั้งสังเกต และอธิบาย
สนามแม่เหล็กทีเ่ กิดจากกระแสไฟฟ้าในลวดตัวนาเส้นตรง และ
โซเลนอยด์
8. สังเกตและอธิบายแรงแม่เหล็กที่กระทาต่ออนุภาคที่มปี ระจุ 2. อธิบายและคานวณแรงแม่เหล็กที่กระทาต่ออนุภาคที่มีประจุ
ไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ในสนาม แม่เหล็ก และแรงแม่เหล็กที่กระทาต่อ ไฟฟ้าเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก แรงแม่เหล็กที่กระทาต่อเส้นลวด
ลวดตัวนาที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านในสนามแม่เหล็ก รวมทั้งอธิบาย
ที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านและวางในสนามแม่เหล็ก รัศมีความโค้งของ
หลักการทางานของมอเตอร์
การเคลื่อนที่เมื่อประจุเคลื่อนที่ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก รวมทั้ง
อธิบายแรงระหว่างเส้นลวดตัวนาคู่ขนานที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน
3. อธิบายหลักการทางานของแกลแวนอมิเตอร์และมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรง รวมทั้งคานวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
9. สังเกตและอธิบายการเกิดอีเอ็มเอฟ รวมทั้งยกตัวอย่างการนา 4. สังเกตและอธิบายการเกิดอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนา กฎการ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
เหนี่ยวนาของฟาราเดย์ และคานวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งนาความรูเ้ รื่องอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนาไปอธิบายการทางาน
ของเครื่องใช้ไฟฟ้า

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจาวัน
ผลของแรงที่กระทาต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ
ของวัตถุ รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด ม.5
10. สืบค้นข้อมูลและอธิบายแรงเข้มและแรงอ่อน

ข้อ 4. เข้าใจความสัมพันธ์ของความร้อนกับการเปลี่ยนอุณหภูมิ
และสถานะของสสาร สภาพยืดหยุ่นของวัสดุ และมอดุลสั
ของยัง ความดันในของไหล แรงพยุง และหลักของอาร์คมิ ีดสี
ความตึงผิวและแรงหนืดของของเหลว ของไหลอุดมคติ และ
สมการแบร์นูลลี กฎของแก๊ส ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส อุดมคติและ
พลังงานในระบบ ทฤษฎีอะตอมของโบร์ ปรากฏการณ์
โฟโตอิเล็กทริก ทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค กัมมันตภาพรังสี
แรงนิวเคลียร์ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์ ฟิสิกส์อนุภาค
รวมทั้งนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์
ผลการเรียนรู้ ม.6
15. อธิบายแรงนิวเคลียร์ เสถียรภาพของนิวเคลียส และพลังงาน
ยึดเหนี่ยว รวมทั้งคานวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
18. อธิบายการค้นคว้าวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาค แบบจาลอง
มาตรฐาน และการใช้ประโยชน์จากการค้นคว้าวิจัยด้านฟิสิกส์
อนุภาคในด้านต่าง ๆ

มาตรฐาน ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลง
และการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน
พลังงานในชีวิตประจาวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนาความรู้
ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด ม.5
1. สืบค้นข้อมูลและอธิบายพลังงานนิวเคลียร์ ฟิชชันและฟิวชัน
และความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับพลังงานที่ปลดปล่อยออกมา
จากฟิชชันและฟิวชัน

ข้อ 4. เข้าใจความสัมพันธ์ของความร้อนกับการเปลี่ยนอุณหภูมิ
และสถานะของสสาร สภาพยืดหยุ่นของวัสดุ และมอดุลสั
ของยัง ความดันในของไหล แรงพยุง และหลักของอาร์คมิ ีดสี
ความตึงผิวและแรงหนืดของของเหลว ของไหลอุดมคติ และ
สมการแบร์นูลลี กฎของแก๊ส ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส อุดมคติและ
พลังงานในระบบ ทฤษฎีอะตอมของโบร์ ปรากฏการณ์
โฟโตอิเล็กทริก ทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค กัมมันตภาพรังสี
แรงนิวเคลียร์ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์ ฟิสิกส์อนุภาค
รวมทั้งนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์

ผลการเรียนรู้ ม.6
16. อธิบายปฏิกิริยานิวเคลียร์ ฟิชชัน และฟิวชัน รวมทั้งคานวณ
พลังงานนิวเคลียร์
17. อธิบายประโยชน์ของพลังงานนิวเคลียร์ และรังสี รวมทั้ง
อันตรายและการป้องกันรังสีในด้านต่าง ๆ
มาตรฐาน ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลง ข้อ 3. เข้าใจแรงไฟฟ้าและกฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า
และการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และกฎของโอห์ม
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้าและกาลังไฟฟ้า
พลังงานในชีวิตประจาวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนาความรู้ การเปลีย่ นพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก
แรงแม่เหล็กที่กระทากับประจุไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้า
ไปใช้ประโยชน์
การเหนี่ยวนาแม่เหล็กไฟฟ้าและกฎของฟาราเดย์
ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และการสื่อสาร
รวมทั้งนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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ตัวชี้วัด ม.5
2. สืบค้นข้อมูลและอธิบายการเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็น
พลังงานไฟฟ้า รวมทั้งสืบค้นและอภิปรายเกี่ยวกับเทคโนโลยี
อื่น ๆ ที่นามาแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการทางด้าน
พลังงาน
มาตรฐาน ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลง
และการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน
พลังงานในชีวิตประจาวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนาความรู้
ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด ม.5
3. สังเกตและอธิบายการสะท้อน การหักเห การเลีย้ วเบน และ
การรวมคลื่น

4. สังเกตและอธิบาย ความถี่ธรรมชาติ การสั่นพ้อง และผลที่
เกิดขึ้นจากการสั่นพ้อง
5. สังเกตและอธิบายการสะท้อน การหักเห การเลีย้ วเบน และ
การรวมคลื่นของคลื่นเสียง

6. สืบค้นข้อมูลและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มเสียง
กับระดับเสียงและผลของความถี่กบั ระดับเสียงที่มตี ่อการได้ยิน
เสียง
7. สังเกตและอธิบายการเกิดเสียงสะท้อนกลับ บีต ดอปเพลอร์
และการสั่นพ้องของเสียง
8. สืบค้นข้อมูลและยกตัวอย่างการนาความรู้เกี่ยวกับเสียงไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน

ผลการเรียนรู้ ม.5
11. อธิบายการเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า
รวมทั้งสืบค้นและอภิปรายเกีย่ วกับเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่นามา
แก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการทางด้านพลังงาน
ข้อ 2. เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกส์อย่างง่าย ธรรมชาติ
ของคลื่น เสียงและการได้ยิน ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง
แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสง รวมทั้ง
นาความรู้ไปใช้ประโยช
ผลการเรียนรู้ ม.5
3. อธิบายปรากฏการณ์คลื่น ชนิดของคลื่น ส่วนประกอบของ
คลื่น การแผ่ของหน้าคลื่นด้วยหลักการของฮอยเกนส์ และการ
รวมกันของคลื่นตามหลักการซ้อนทับ พร้อมทั้งคานวณอัตราเร็ว
ความถี่ และความยาวคลื่น
4. สังเกตและอธิบายการสะท้อน การหักเห การแทรกสอด
และการเลีย้ วเบนของคลื่นผิวน้า รวมทั้งคานวณปริมาณต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
2. อธิบายความถี่ธรรมชาติของวัตถุและการเกิดการสั่นพ้อง
5. อธิบายการเกิดเสียง การเคลื่อนที่ของเสียง ความสัมพันธ์
ระหว่างคลื่นการกระจัดของอนุภาคกับคลื่นความดัน
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วของเสียงในอากาศที่ขึ้นกับ
อุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียส สมบัติของคลื่นเสียง ได้แก่ การ
สะท้อน การหักเห การแทรกสอด การเลี้ยวเบน รวมทั้งคานวณ
ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. อธิบายความเข้มเสียง ระดับเสียง องค์ประกอบของการได้ยิน
คุณภาพเสียง และมลพิษทางเสียง รวมทั้งคานวณปริมาณต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
7. ทดลองและอธิบายการเกิดการสั่นพ้องของอากาศในท่อ
ปลายเปิดหนึ่งด้าน รวมทั้งสังเกตและอธิบายการเกิดบีต คลื่นนิ่ง
ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คลื่นกระแทกของเสียง คานวณ
ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนาความรู้เรื่องเสียงไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

9. สังเกตและอธิบายการมองเห็นสีของวัตถุและความผิดปกติ
13. สังเกตและอธิบายการมองเห็นแสงสี สีของวัตถุ การผสมสารสี
ในการมองเห็นสี
และการผสมแสงสี รวมทั้งอธิบายสาเหตุของการบอดสี
10. สังเกตและอธิบายการทางานของแผ่นกรองแสงสี การผสม
แสงสี การผสมสารสีและการนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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มาตรฐาน ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลง
และการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน
พลังงานในชีวิตประจาวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนาความรู้
ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด ม.5
11. สืบค้นข้อมูลและอธิบายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าส่วนประกอบ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และ หลักการทางานของอุปกรณ์บางชนิดที่
อาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

12. สืบค้นข้อมูลและอธิบายการสือ่ สารโดยอาศัยคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าในการส่งผ่านสารสนเทศและเปรียบเทียบการ
สื่อสารด้วยสัญญาณแอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล

ข้อ 3. เข้าใจแรงไฟฟ้าและกฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า
ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และกฎของโอห์ม
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้าและกาลังไฟฟ้า
การเปลีย่ นพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก
แรงแม่เหล็กที่กระทากับประจุไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้า
การเหนี่ยวนาแม่เหล็กไฟฟ้าและกฎของฟาราเดย์
ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และการสื่อสาร
รวมทั้งนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์
ผลการเรียนรู้ ม.6
7. อธิบายการเกิดและลักษณะเฉพาะของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
แสงไม่โพลาไรส์ แสงโพลาไรส์เชิงเส้น และแผ่นโพลารอยด์
รวมทั้งอธิบายการนาคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงความถี่ต่าง ๆ
ไปประยุกต์ใช้และหลักการทางานของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
8. สืบค้นและอธิบายการสื่อสารโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าใน
การส่งผ่านสารสนเทศ และเปรียบเทียบการสื่อสารด้วยสัญญาณ
แอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทลั

4. สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ กับ สาระโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
ตัวชี้วัดในสาระพื้นฐาน

ผลการเรียนรู้ในสาระเพิ่มเติม

มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด
และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ
รวมทั้งปฏิสมั พันธ์ภายในระบบสุรยิ ะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ

ข้อ 3. เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิดและ
วิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ
ความสัมพันธ์ของดาราศาสตร์กับมนุษย์จากการศึกษาตาแหน่ง
ดาวบนทรงกลมฟ้าและปฏิสมั พันธ์ภายในระบบสุรยิ ะ รวมทั้ง
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ

ตัวชี้วัด ม.6
1. อธิบายการกาเนิดและการเปลีย่ นแปลงพลังงาน สสาร
ขนาด อุณหภูมิของเอกภพหลังเกิดบิกแบงในช่วงเวลาต่าง ๆ
ตามวิวัฒนาการของเอกภพ
2. อธิบายหลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง จากความสัมพันธ์
ระหว่างความเร็วกับระยะทางของกาแล็กซี รวมทั้งข้อมูลการ
ค้นพบไมโครเวฟพื้นหลังจากอวกาศ

ผลการเรียนรู้ ม.6
1. อธิบายการกาเนิดและการเปลีย่ นแปลงพลังงาน สสาร
ขนาดอุณหภูมิของเอกภพหลังเกิดบิกแบงในช่วงเวลาต่าง ๆ
ตามวิวัฒนาการของเอกภพ
2. อธิบายหลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง จากความสัมพันธ์
ระหว่างความเร็วกับระยะทางของกาแล็กซี รวมทั้งข้อมูลการ
ค้นพบไมโครเวฟพื้นหลังจากอวกาศ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

www.ipst.ac.th

14

ตัวชี้วัดในสาระพื้นฐาน

ผลการเรียนรู้ในสาระเพิ่มเติม

3. อธิบายโครงสร้างและองค์ประกอบของกาแล็กซีทางช้างเผือก
และระบุตาแหน่งของระบบสุรยิ ะพร้อมอธิบายเชื่อมโยงกับการ
สังเกตเห็นทางช้างเผือกของคนบนโลก
4. อธิบายกระบวนการเกิดดาวฤกษ์ โดยแสดงการเปลี่ยนแปลง
ความดัน อุณหภูมิ ขนาด จากดาวฤกษ์ก่อนเกิดจนเป็นดาวฤกษ์

3. อธิบายโครงสร้างและองค์ประกอบของกาแล็กซีทางช้างเผือก
และระบุตาแหน่งของระบบสุรยิ ะพร้อมอธิบายเชื่อมโยงกับการ
สังเกตเห็นทางช้างเผือกของคนบนโลก
4. อธิบายกระบวนการเกิดดาวฤกษ์ โดยแสดงการเปลี่ยนแปลง
ความดัน อุณหภูมิ ขนาด จากดาวฤกษ์ก่อนเกิดจนเป็นดาวฤกษ์
5. อธิบายกระบวนการสร้างพลังงานของดาวฤกษ์และผลที่เกิดขึ้น
โดยวิเคราะห์ปฏิกิรยิ าลูกโซ่โปรตอน-โปรตอน และวัฏจักร
คาร์บอน-ไนโตรเจน ออกซิเจน
6. ระบุปัจจัยทีส่ ่งผลต่อความส่องสว่างของดาวฤกษ์ และอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างความส่องสว่างกับโชติมาตรของดาวฤกษ์
7. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสี อุณหภูมผิ ิว และสเปกตรัมของ
ดาวฤกษ์
8. อธิบายวิธีการหาระยะทางของดาวฤกษ์ด้วยหลักการ
แพรัลแลกซ์ พร้อมคานวณหาระยะทางของดาวฤกษ์
9. อธิบายลาดับวิวัฒนาการทีส่ ัมพันธ์กับมวลตั้งต้น และ
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการของดาวฤกษ์ใน
ลาดับวิวัฒนาการ จากแผนภาพเฮิร์ซปรุง-รัสเซลล์
10. อธิบายกระบวนการเกิดระบบสุริยะ การแบ่งเขตบริวารของ
ดวงอาทิตย์ และลักษณะของดาวเคราะห์ที่เอื้อต่อการดารงชีวิต
11. อธิบายการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ด้วย
กฏเคพเลอร์ และกฎความโน้มถ่วงของนิวตัน พร้อมคานวณ
คาบการโคจรของดาวเคราะห์
12. อธิบายโครงสร้างของดวงอาทิตย์ การเกิดลมสุริยะ พายุสุริยะ
และวิเคราะห์ นาเสนอปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกีย่ วข้อง
กับผลของลมสุรยิ ะ และพายุสรุ ิยะที่มีต่อโลกรวมทั้งประเทศไทย

5. ระบุปัจจัยทีส่ ่งผลต่อความส่องสว่างของดาวฤกษ์ และอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างความส่องสว่างกับโชติมาตรของดาวฤกษ์
6. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสี อุณหภูมผิ ิว และสเปกตรัมของ
ดาวฤกษ์

7. อธิบายลาดับวิวัฒนาการทีส่ ัมพันธ์กับมวลตั้งต้น และ
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการของดาวฤกษ์
8. อธิบายกระบวนการเกิดระบบสุริยะ และการแบ่งเขตบริวาร
ของดวงอาทิตย์ และลักษณะของดาวเคราะห์ที่เอื้อต่อการ
ดารงชีวิต

9. อธิบายโครงสร้างของดวงอาทิตย์ การเกิดลมสุริยะ พายุสรุ ิยะ
และสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ นาเสนอปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับผลของลมสุริยะ และพายุสรุ ิยะที่มตี ่อโลกรวมทั้ง
ประเทศไทย
10 สืบค้นข้อมูล อธิบายการสารวจอวกาศโดยใช้กล้อง
โทรทรรศน์ในช่วงความยาวคลื่นต่าง ๆ ดาวเทียม ยานอวกาศ
สถานีอวกาศ และนาเสนอแนวคิดการนาความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีอวกาศมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันหรือในอนาคต

มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของ
ระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก และบนผิวโลก
ธรณีพิบัตภิ ัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและ
ภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

18. สืบค้นข้อมูล อธิบายการสารวจอวกาศโดยใช้กล้อง
โทรทรรศน์ในช่วงความยาวคลื่นต่าง ๆ ดาวเทียม ยานอวกาศ
สถานีอวกาศ และนาเสนอแนวคิดการนาความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีอวกาศมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันหรือในอนาคต
19. สืบค้นข้อมูล ออกแบบและนาเสนอกิจกรรมการสังเกตดาว
บนท้องฟ้าด้วยตาเปล่าและ/หรือกล้องโทรทรรศน์
ข้อ 1. เข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก ธรณีพิบัติภัย
และผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม การศึกษาลาดับชั้นหิน
ทรัพยากรธรณี แผนที่ และการนาไปใช้ประโยชน์
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ตัวชี้วัดชั้นปี ม.6
1. อธิบายการแบ่งชั้นและสมบัติของโครงสร้างโลก พร้อม
ยกตัวอย่างข้อมูลที่สนับสนุน
2. อธิบายหลักฐานทางธรณีวิทยาที่สนับสนุนการเคลื่อนที่ของ
แผ่นธรณี

ผลการเรียนรู้ ม.4
1. อธิบายการแบ่งชั้นและสมบัติของโครงสร้างโลก พร้อมยกตัวอย่าง
ข้อมูลที่สนับสนุน
2. อธิบายหลักฐานทางธรณีวิทยาที่สนับสนุนการเคลื่อนที่ของ
แผ่นธรณี

3. ระบุสาเหตุ และอธิบายรูปแบบแนวรอยต่อของแผ่นธรณีที่
สัมพันธ์การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี พร้อมยกตัวอย่างหลักฐาน
ทางธรณีวิทยาที่พบ
4. อธิบายสาเหตุกระบวนการเกิดภูเขาไฟระเบิด รวมทั้งสืบค้น
ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบและนาเสนอแนวทางการเฝ้าระวัง
และการปฏิบัตติ นให้ปลอดภัย

3. ระบุสาเหตุและอธิบายรูปแบบการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีที่
สัมพันธ์กับการเกิดลักษณะธรณีสณ
ั ฐานและธรณีโครงสร้างแบบ
ต่าง ๆ
5. อธิบายสาเหตุกระบวนการเกิดภูเขาไฟระเบิดและปัจจัยที่ทา
ให้ความรุนแรงของการปะทุและรูปร่างของภูเขาไฟแตกต่างกัน
รวมทั้งสืบค้นข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบและนาเสนอแนวทาง
การเฝ้าระวังและการปฏิบัตติ นให้ปลอดภัย
5. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิด ขนาดและความรุนแรง และ 6. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิด ขนาดและความรุนแรง และ
ผลจากแผ่นดินไหว รวมทั้งสืบค้นข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบ ผลจากแผ่นดินไหว รวมทั้งสืบค้นข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบ
และนาเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัตติ นให้ปลอดภัย และนาเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัตติ นให้ปลอดภัย
6. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิด และผลจากสึนามิ รวมทั้ง
7. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิด และผลจากสึนามิ รวมทั้ง
สืบค้นข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบและนาเสนอแนวทาง
สืบค้นข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบและนาเสนอแนวทาง
การเฝ้าระวังและการปฏิบัตติ นให้ปลอดภัย
การเฝ้าระวังและการปฏิบัตติ นให้ปลอดภัย
มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของ
ข้อ 2. เข้าใจสมดุลพลังงานของโลก การหมุนเวียนของอากาศ
ระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก และบนผิวโลก บนโลก การหมุนเวียนของน้าในมหาสมุทร การเกิดเมฆ
ธรณีพิบัตภิ ัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและ
การเปลีย่ นแปลงภูมิอากาศโลกและผลต่อสิ่งมีชีวิตและ
ภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพยากรณ์อากาศ
ตัวชี้วัด ม.6
7. อธิบายปัจจัยสาคัญที่มผี ลต่อการได้รับพลังงานจากดวง
อาทิตย์แตกต่างกันในแต่ละบริเวณของโลก

8. อธิบายการหมุนเวียนของอากาศที่เป็นผลมาจากความแตกต่าง
ของความกดอากาศ
9. อธิบายทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศที่เป็นผลมาจากการ
หมุนรอบตัวเองของโลก
10 อธิบายการหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจดู และผลทีม่ ี
ต่อภูมิอากาศ

ผลการเรียนรู้ ม.5
1. อธิบายปัจจัยสาคัญที่มผี ลต่อการรับและคายพลังงานจากดวง
อาทิตย์แตกต่างกันและผลที่มตี ่ออุณหภูมิอากาศในแต่ละบริเวณ
ของโลก
2. อธิบายกระบวนการที่ทาให้เกิดสมดุลพลังงานของโลก
3. อธิบายผลของแรงเนื่องจากความแตกต่างของความกดอากาศ
แรงคอริออลิส แรงสู่ศูนย์กลาง และแรงเสียดทานที่มีต่อการ
หมุนเวียนของอากาศ
4. อธิบายการหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูด และผลที่มี
ต่อภูมิอากาศ

11. อธิบายปัจจัยที่ทาให้เกิดการหมุนเวียนของน้าผิวหน้าใน
6. อธิบายปัจจัยที่ทาให้เกิดการหมุนเวียนของน้าในมหาสมุทร
มหาสมุทรและรูปแบบการหมุนเวียนของน้าผิวหน้าในมหาสมุทร และรูปแบบการหมุนเวียนของน้าในมหาสมุทร
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ตัวชี้วัดในสาระพื้นฐาน

ผลการเรียนรู้ในสาระเพิ่มเติม

12. อธิบายผลของการหมุนเวียนของอากาศและน้าผิวหน้าใน
มหาสมุทรที่มีต่อลักษณะภูมิอากาศ ลมฟ้าอากาศ สิ่งมีชีวิต และ
สิ่งแวดล้อม
13. อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสมดุลพลังงานและ
ภูมิอากาศของโลก พร้อมทั้งนาเสนอแนวปฏิบัติเพื่อลดกิจกรรม
ของมนุษย์ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก

14. แปลความหมายสัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศที่สาคัญจากแผนที่
อากาศ และนาข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ มาวางแผนการดาเนิน
ชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพลมฟ้าอากาศ

7. อธิบายผลของการหมุนเวียนของน้าในมหาสมุทรทีม่ ีต่อ
ลักษณะภูมิอากาศ ลมฟ้าอากาศ สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม
10. อธิบายปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลีย่ นแปลงภูมิอากาศ
ของโลก พร้อมยกตัวอย่างข้อมูลสนับสนุน
11. วิเคราะห์ และอภิปรายเหตุการณ์ที่เป็นผลจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก และนาเสนอแนวปฏิบตั ิของ
มนุษย์ที่มีส่วนช่วยในการชะลอการเปลีย่ นแปลงภูมิอากาศโลก
12. แปลความหมายสัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศบนแผนที่อากาศ
13. วิเคราะห์ และคาดการณ์ลักษณะลมฟ้าอากาศเบื้องต้นจาก
แผนที่อากาศและข้อมูลสารสนเทศ เพื่อวางแผนในการประกอบ
อาชีพและการดาเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพลมฟ้าอากาศ
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การเทียบเคียงตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในหลักสูตรแกนกลางฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
การเปลี่ ย นแปลงมาตรฐานการเรี ย นรู้ แ ละตั ว ชี้ วั ด กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ในหลั ก สู ต รแกนกลางฯ
(ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560) ได้ ป รั บ ปรุ ง มาตรฐานและตั ว ชี้ วั ด ขึ้ น มาใหม่ และเพิ่ ม สาระเทคโนโลยี ซึ่ งประกอบด้ ว ย
การออกแบบและเทคโนโลยี และวิทยาการคานวณ ทั้งนี้ เป้าหมายของการปรับเปลี่ยนมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ดังกล่าวคือมุ่งหวังให้สถานศึกษาได้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึง
นโยบายในการพัฒนาประเทศของรัฐบาล โดยมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดใหม่มีเป้า หมายและจุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียน
ที่แตกต่างจากตัวชี้วัดเดิมที่ระบุในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้เรียนผ่านการเรียนรู้
ตามตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใหม่นี้แล้ว จะมีความรู้ และทักษะที่ระบุในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เนื่องจากตัวชี้วัดที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้ ได้ขยายความรู้และทักษะของผู้เรียนจากการเป็นเพียงผู้ใช้
เทคโนโลยีไปสู่การเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีได้ด้วยตัวเองจากการประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนั้น ๆ รวมถึงการพัฒนาทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อการดารงชีวิตในสังคมยุค
ใหม่ที่มีการแข่งขันสูงอย่างมีความสุขและเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพ
ในช่วงเปลี่ยนผ่านการใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศั กราช
2551 ไปหลักสูตรแกนกลางฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ยังไม่มีคาสั่งยกเลิก สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี
และสาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ดังนั้น กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ยังคง 4 สาระเหมือนเดิม
ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู ผู้ ส อนสามารถจั ด หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย น
ให้ครบถ้วนตามข้อกาหนดในโครงสร้างเวลาเรียนและเกณฑ์การจบตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
จึงได้จัดทาการทียบเคียงตัวชี้วัดทั้ง ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ รายละเอียดดังนี้
1. การเทียบเคียงสาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี จากกลุม่ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กับ สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ และสาระเทคโนโลยี มาตรฐาน ๔.๑
การออกแบบและเทคโนโลยี จากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้น
ป.๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ในหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. ๒๕๕๑
ง 2.1 ป.2/๑ บอกประโยชน์ของสิ่งของเครื่องใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในหลักสูตร
แกนกลางฯ พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)
ว ๒.๑ ป.๑/๑ อธิบายสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่ใช้
ทาวัตถุซึ่งทาจากวัสดุชนิดเดียวกันหรือหลายชนิด
ประกอบกันโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

ง 2.1 ป.2/๒ สร้างของเล่นของใช้อย่างง่าย
โดยกาหนดปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล
ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง ๒ มิติ
ลงมือสร้าง และประเมินผล
ง 2.1 ป.2/๓ นาความรูเ้ กี่ยวกับการใช้อุปกรณ์
เครื่องมือ ที่ถูกวิธีไปประยุกต์ใช้ในการสร้างของเล่น
ของใช้อย่างง่าย
ง 2.1 ป.2/๔ มีความคิดสร้างสรรค์อย่างน้อย
๑ ลักษณะ ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ
สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)
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ชั้น
ป.๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ในหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. ๒๕๕๑
ง 2.1 ป.3/๑ สร้างของเล่นของใช้อย่างง่าย
โดยกาหนด ปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล
ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง ๒ มิติ
ลงมือสร้างและประเมินผล
ง 2.1 ป.3/๒ เลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจาวัน
อย่างสร้างสรรค์

ง 2.1 ป.3/๓ มีการจัดการสิ่งของเครื่องใช้ด้วยการนา
กลับมาใช้ซา

ป.๕

ง 2.1 ป.5/๑ อธิบายความหมายและวิวัฒนาการ
ของเทคโนโลยี

ง 2.1 ป.5/๒ สร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามความสนใจ
อย่างปลอดภัย โดยกาหนดปัญหาหรือความต้องการ
รวบรวมข้อมูลเลือกวิธีการ ออกแบบโดยถ่ายทอด
ความคิดเป็นภาพร่าง ๓ มิติ ลงมือสร้าง และ
ประเมินผล

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในหลักสูตร
แกนกลางฯ พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)
ว ๒.๑ ป.๒/๓ เปรียบเทียบสมบัตทิ ี่สังเกตได้ของวัสดุ
เพื่อนามาทาเป็นวัตถุในการใช้งานตามวัตถุประสงค์
และอธิบายการนาวัสดุที่ใช้แล้วนากลับมาใช้ใหม่
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
ว ๒.๑ ป.๒/๔ ตระหนักถึงประโยชน์ของการนาวัสดุ
ที่ใช้แล้วนากลับมาใช้ใหม่ โดยการนาวัสดุที่ใช้แล้วนา
กลับมาใช้ใหม่
ว ๒.๓ ป.๓/๓ ตระหนักในประโยชน์และโทษของ
ไฟฟ้า โดยนาเสนอวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด
และปลอดภัย
ว ๒.๑ ป.๒/๓ เปรียบเทียบสมบัตทิ ี่สังเกตได้ของวัสดุ
เพื่อนามาทาเป็นวัตถุในการใช้งานตามวัตถุประสงค์
และอธิบายการนาวัสดุที่ใช้แล้วนากลับมาใช้ใหม่
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
ว ๓.๑ ป.๖/๒ อธิบายพัฒนาการของเทคโนโลยี
อวกาศ และยกตัวอย่างการนาเทคโนโลยีอวกาศมาใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน จากข้อมูลที่รวบรวมได้
ว ๒.๑ ป.๔/๑ เปรียบเทียบสมบัตทิ างกายภาพ
ด้านความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การนาความร้อน
และการนาความร้อน และการนาไฟฟ้าของวัสดุ
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์จากการทดลองและ
ระบุการนาสมบัติเรื่องความแข็ง สภาพยืดหยุ่น
การนาความร้อน และการนาไฟฟ้าของวัสดุไปใช้
ในชีวิตประจาวัน ผ่านกระบวนการออกแบบชินงาน
ว ๒.๑ ป.๔/๑ เปรียบเทียบสมบัตทิ างกายภาพ
ด้านความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การนาความร้อน
และการนาความร้อน และการนาไฟฟ้าของวัสดุ
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์จากการทดลองและ
ระบุการนาสมบัติเรื่องความแข็ง สภาพยืดหยุ่น
การนาความร้อน และการนาไฟฟ้าของวัสดุไปใช้
ในชีวิตประจาวัน ผ่านกระบวนการออกแบบชินงาน
ว ๒.๑ ป.๔/๒ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่น
โดยการอภิปรายเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของวัสดุ
อย่างมีเหตุผลจากการทดลอง
ว๒.๓ ป.๕/๕ ตระหนักในคุณค่าของความรู้เรื่อง
ระดับเสียง โดยเสนอแนะแนวทางในการหลีกเลี่ยง
และลดมลพิษทางเสียง

สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)

www.ipst.ac.th

3

ชั้น
ป.๕

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ในหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. ๒๕๕๑
ง 2.1 ป.5/๓ นาความรู้และทักษะการสร้างชินงาน
ไปประยุกต์ในการสร้างสิ่งของเครือ่ งใช้

ง 2.1 ป.5/๔ มีความคิดสร้างสรรค์อย่างน้อย
๒ ลักษณะในการแก้ปญ
ั หาหรือสนองความต้องการ

ง 2.1 ป.5/๕ เลือกใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
อย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม และมีการจัดการ
สิ่งของเครื่องใช้ ด้วยการแปรรูปแล้วนากลับมา ใช้ใหม่

ป.๖

ง 2.1 ป.6/๑ อธิบายส่วนประกอบของระบบ
เทคโนโลยี
ง 2.1 ป.6/๒ สร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามความสนใจ
อย่างปลอดภัย โดยกาหนดปัญหา หรือความต้องการ
รวบรวมข้อมูล เลือกวิธีการ ออกแบบโดยถ่ายทอด
ความคิดเป็นภาพร่าง ๓ มิติ หรือแผนที่ความคิด
ลงมือสร้าง และ ประเมินผล

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในหลักสูตร
แกนกลางฯ พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)
ว ๒.๑ ป.๔/๑ เปรียบเทียบสมบัตทิ างกายภาพ
ด้านความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การนาความร้อน
และการนาความร้อน และการนาไฟฟ้าของวัสดุ
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์จากการทดลองและ
ระบุการนาสมบัติเรื่องความแข็ง สภาพยืดหยุ่น
การนาความร้อน และการนาไฟฟ้าของวัสดุไปใช้
ในชีวิตประจาวัน ผ่านกระบวนการออกแบบชินงาน
ว ๒.๑ ป.๔/๑ เปรียบเทียบสมบัตทิ างกายภาพ
ด้านความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การนาความร้อน
และการนาความร้อน และการนาไฟฟ้าของวัสดุ
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์จากการทดลองและ
ระบุการนาสมบัติเรื่องความแข็ง สภาพยืดหยุ่น
การนาความร้อน และการนาไฟฟ้าของวัสดุไปใช้
ในชีวิตประจาวัน ผ่านกระบวนการออกแบบชินงาน
ว ๒.๑ ป.๔/๑ เปรียบเทียบสมบัตทิ างกายภาพด้าน
ความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การนาความร้อน และการนา
ความร้อน และการนาไฟฟ้าของวัสดุโดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์จากการทดลองและระบุการนาสมบัติ
เรื่องความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การนาความร้อน และ
การนาไฟฟ้าของวัสดุไปใช้ในชีวิตประจาวัน ผ่าน
กระบวนการออกแบบชินงาน
ว ๒.๓ ป.๖/๑ ระบุส่วนประกอบและบรรยายหน้าที่
ของแต่ละส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
จากหลักฐานเชิงประจักษ์
ว ๒.๑ ป.๖/๑ อธิบายและเปรียบเทียบการแยกสาร
ผสม โดยการหยิบออก การร่อน การใช้แม่เหล็กดึงดูด
การรินออก การกรอง และการตกตะกอน โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทังระบุวิธีแก้ปัญหา
ในชีวิตประจาวันเกี่ยวกับการแยกสาร
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ป.6

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ในหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. ๒๕๕๑
ง 2.1 ป.6/๓ นาความรู้และทักษะการสร้างชินงาน
ไปประยุกต์ในการสร้างสิ่งของเครือ่ งใช้

ม.๑

-

ชั้น

ม.๒

ง 2.1 ม.2/๑ อธิบายกระบวนการเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในหลักสูตร
แกนกลางฯ พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)
ว๒.๑ ป.๖/๑ อธิบายและเปรียบเทียบการแยกสาร
ผสม โดยการหยิบออก การร่อน การใช้แม่เหล็กดึงดูด
การรินออก การกรอง และการตกตะกอน โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทังระบุวิธีแก้ปัญหา
ในชีวิตประจาวันเกี่ยวกับการแยกสาร
ว ๒.๓ ป.๖/๖ ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของ
การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน
โดยบอกประโยชน์ ข้อจากัด และการประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวัน
ว 4.1 ม.1/๑ อธิบายแนวคิดหลักของเทคโนโลยี
ในชีวิตประจาวันและวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ว 4.1 ม.1/๒ ระบุปัญหาหรือความต้องการใน
ชีวิตประจาวัน รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิด
ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
ว 4.1 ม.1/๓ ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์
เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จาเป็น
นาเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ วางแผน
และดาเนินการแก้ปญ
ั หา
ว 4.1 ม.1/๔ ทดสอบ ประเมินผล และระบุ
ข้อบกพร่องที่เกิดขึน พร้อมทังหาแนวทางการปรับปรุง
แก้ไข และนาเสนอผลการแก้ปัญหา
ว 4.1 ม.1/๕ ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์
เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย
ว 4.1 ม.2/๑ คาดการณ์แนวโน้มเทคโนโลยีที่จะเกิดขึน
โดยพิจารณาจากสาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และวิเคราะห์ เปรียบเทียบ
ตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี โดยคานึงถึงผลกระทบ
ที่เกิดขึนต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
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ชั้น
ม.2

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ในหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. ๒๕๕๑
ง 2.1 ม.2/๒ สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ
ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย ออกแบบ
โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง ๓ มิติหรือภาพฉาย
เพื่อนาไปสู่ การสร้างต้นแบบของสิ่งของเครื่องใช้หรือ
ถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจาลองความคิด
และการรายงานผลเพื่อนาเสนอวิธีการ

ง 2.1 ม.2/๓ มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา
หรือสนองความต้องการในงานที่ผลิตเอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในหลักสูตร
แกนกลางฯ พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)
ว 4.1 ม.2/๒ ระบุปัญหาหรือความต้องการในชุมชน
หรือท้องถิ่น สรุปกรอบของปัญหา รวบรวม วิเคราะห์
ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
ว 4.1 ม.2/๓ ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์
เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จาเป็นภายใต้
เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู่ นาเสนอแนวทางการ
แก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ วางแผนขันตอนการทางาน
และดาเนินการแก้ปญ
ั หาอย่างเป็นขันตอน
ว 4.1 ม.2/๔ ทดสอบ ประเมินผล และอธิบายปัญหา
หรือข้อบกพร่องที่เกิดขึน ภายใต้กรอบเงื่อนไข
พร้อมทังหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และนาเสนอ
ผลการแก้ปัญหา
ว 4.1 ม.2/๕ ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และปลอดภัย
ว 4.1 ม.2/๒ ระบุปัญหาหรือความต้องการในชุมชน
หรือท้องถิ่น สรุปกรอบของปัญหา รวบรวม วิเคราะห์
ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
ว 4.1 ม.2/๓ ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์
เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จาเป็นภายใต้
เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู่ นาเสนอแนวทางการ
แก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ วางแผนขันตอนการทางาน
และดาเนินการแก้ปญ
ั หาอย่างเป็นขันตอน
ว 4.1 ม.2/๔ ทดสอบ ประเมินผล และอธิบายปัญหา
หรือข้อบกพร่องที่เกิดขึน ภายใต้กรอบเงื่อนไข
พร้อมทังหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และนาเสนอ
ผลการแก้ปัญหา
ว 4.1 ม.2/๕ ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และปลอดภัย
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ชั้น
ม.2

ม.๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ในหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. ๒๕๕๑
ง 2.1 ม.2/๔ เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อ
ชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีการจัดการเทคโนโลยี
ด้วยการลดการใช้ทรัพยากร หรือเลือกใช้เทคโนโลยี ที่
ไม่มผี ลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในหลักสูตร
แกนกลางฯ พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)
ว 4.1 ม.2/๑ คาดการณ์แนวโน้มเทคโนโลยีที่จะ
เกิดขึนโดยพิจารณาจากสาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี และวิเคราะห์
เปรียบเทียบ ตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี โดยคานึงถึง
ผลกระทบที่เกิดขึนต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม

ง 2.1 ม.3/๑ อธิบายระดับของเทคโนโลยี

ว 4.1 ม.3/๑ วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี และความสัมพันธ์
ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์
หรือคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางการแก้ปัญหา
หรือพัฒนางาน
ว 4.1 ม.3/๒ ระบุปัญหาหรือความต้องการของชุมชน
หรือท้องถิ่น เพื่อพัฒนางานอาชีพ สรุปกรอบของปัญหา
รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหา โดยคานึงถึงความถูกต้องด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญา
ว 4.1 ม.3/๓ ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์
เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จาเป็นภายใต้
เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู่ นาเสนอแนวทาง
การแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยเทคนิคหรือวิธีการ
ที่หลากหลาย วางแผนขันตอนการทางานและ
ดาเนินการแก้ปญ
ั หาอย่างเป็นขันตอน
ว 4.1 ม.3/๔ ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์และ
ให้เหตุผลของปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึนภายใต้
กรอบเงื่อนไข พร้อมทังหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข
และนาเสนอผลการแก้ปญ
ั หา
ว 4.1 ม.3/๕ ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ให้ถูกต้องกับลักษณะของงาน และปลอดภัย
เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน

ง 2.1 ม.3/๒ สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ
ตาม กระบวนการเทคโนโลยี อย่างปลอดภัย
ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉาย
เพื่อนาไปสู่การสร้างต้นแบบและแบบจาลองของ
สิ่งของเครื่องใช้หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการ
เป็นแบบจาลองความคิดและการรายงานผล

ม.๔-๖

ง 2.1 ม.๔-๖/๑ อธิบายและเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างเทคโนโลยีกบั ศาสตร์อื่น ๆ

ว 4.1 ม.4/๑ วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี
ความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์
หรือคณิตศาสตร์ รวมทังประเมินผลกระทบที่จะ
เกิดขึนต่อมนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยี

สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)
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ชั้น
ม.๔-๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ในหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. ๒๕๕๑
ง 2.1 ม.๔-๖/๒ วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในหลักสูตร
แกนกลางฯ พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)
ว 4.1 ม.4/๒ ระบุปัญหาหรือความต้องการ
ที่มีผลกระทบต่อสังคม รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล
และแนวคิดทีเ่ กี่ยวข้องกับปัญหาทีม่ ีความซับซ้อน
เพื่อสังเคราะห์วิธีการ เทคนิคในการแก้ปัญหา
โดยคานึงถึงความถูกต้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ว 4.1 ม.4/๓ ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์
เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จาเป็นภายใต้
เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู่ นาเสนอแนวทางการ
แก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยเทคนิคหรือวิธีการที่
หลากหลาย โดยใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบ
วางแผนขันตอนการทางานและดาเนินการแก้ปัญหา
ว 4.1 ม.4/๔ ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์และ
ให้เหตุผลของปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึนภายใต้
กรอบเงื่อนไข หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และ
นาเสนอผลการแก้ปัญหา พร้อมทังเสนอแนวทาง
การพัฒนาต่อยอด
ง 2.1 ม.๔-๖/๓ สร้างและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้
ว 4.1 ม.4/๒ ระบุปัญหาหรือความต้องการ
หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย ที่มีผลกระทบต่อสังคม รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล
โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉายและแบบจาลอง
และแนวคิดทีเ่ กี่ยวข้องกับปัญหาทีม่ ีความซับซ้อน
เพื่อนาไปสู่การสร้างชินงาน หรือถ่ายทอดความคิด
เพื่อสังเคราะห์วิธีการ เทคนิคในการแก้ปัญหา
ของวิธีการเป็นแบบจาลองความคิดและการรายงานผล โดยคานึงถึงความถูกต้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา
โดยใช้ซอฟแวร์ช่วยในการออกแบบหรือนาเสนอ
ว 4.1 ม.4/๓ ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์
ผลงาน
เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จาเป็นภายใต้
เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู่ นาเสนอแนวทางการ
แก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยเทคนิคหรือวิธีการที่
หลากหลาย โดยใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบ
วางแผนขันตอนการทางานและดาเนินการแก้ปัญหา
ว 4.1 ม.4/๔ ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์และ
ให้เหตุผลของปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึนภายใต้
กรอบเงื่อนไข หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และ
นาเสนอผลการแก้ปัญหา พร้อมทังเสนอแนวทาง
การพัฒนาต่อยอด
ว 4.1 ม.4/๕ ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
และเทคโนโลยีที่ซับซ้อนในการแก้ปัญหาหรือพัฒนา
งาน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย
สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)
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ชั้น
ม.๔-๖

ม.๕
ม.๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในหลักสูตร
ในหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. ๒๕๕๑
แกนกลางฯ พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)
ง 2.1 ม.๔-๖/๔ มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา ว 4.1 ม.4/๒ ระบุปัญหาหรือความต้องการ
หรือสนองความต้องการในงานที่ผลิตเอง หรือการพัฒนา ทีม่ ีผลกระทบต่อสังคม รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล
และแนวคิดทีเ่ กี่ยวข้องกับปัญหาทีม่ ีความซับซ้อน
ผลิตภัณฑ์ที่ผู้อื่นผลิต
เพื่อสังเคราะห์วิธีการ เทคนิคในการแก้ปัญหา
โดยคานึงถึงความถูกต้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ว 4.1 ม.4/๓ ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์
เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จาเป็นภายใต้
เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู่ นาเสนอแนวทางการ
แก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยเทคนิคหรือวิธีการที่
หลากหลาย โดยใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบ
วางแผนขันตอนการทางานและดาเนินการแก้ปัญหา
ว 4.1 ม.4/๔ ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์และ
ให้เหตุผลของปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึนภายใต้
กรอบเงื่อนไข หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และ
นาเสนอผลการแก้ปัญหา พร้อมทังเสนอแนวทาง
การพัฒนาต่อยอด
ว 4.1 ม.4/๑ วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี
ง 2.1 ม.๔-๖/๕ วิเคราะห์และเลือกใช้เทคโนโลยี
ที่เหมาะสมกับชีวิตประจาวันอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต ความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์
หรือคณิตศาสตร์ รวมทังประเมินผลกระทบที่จะ
สังคม และสิ่งแวดล้อม และมีการจัดการเทคโนโลยี
เกิดขึนต่อมนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืนด้วยวิธีการของเทคโนโลยีสะอาด
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยี
ว 4.1 ม.5/๑ ประยุกต์ใช้ความรูแ้ ละทักษะ
จากศาสตร์ต่าง ๆ รวมทังทรัพยากร ในการทาโครงงาน
เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน
-

สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)
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2. การเทียบเคียงสาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จากกลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
กับ สาระเทคโนโลยี มาตรฐาน ๔.2 วิทยาการคานวณ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้น
ป.๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ในหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. ๒๕๕๑
ง 3.1 ป.1/๑ บอกข้อมูลที่สนใจและแหล่งข้อมูลที่อยู่
ใกล้ตัว
ง 3.1 ป.1/๒ บอกประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ป.1

-

ป.๒

ง 3.2 ป.2/๑ บอกประโยชน์ของข้อมูลและรวบรวม
ข้อมูลที่สนใจจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เชื่อถือได้
ง 3.2 ป.2/๒ บอกประโยชน์และการรักษาแหล่งข้อมูล
ง 3.2 ป.2/๓ บอกชื่อและหน้าทีข่ องอุปกรณ์พื้นฐาน
ที่เป็นส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์

ป.๓

ง 3.2 ป.3/๑ ค้นหาข้อมูลอย่างมีขั้นตอน และนาเสนอ
ข้อมูลในลักษณะต่าง ๆ
ง 3.2 ป.3/๒ บอกวิธีดูแลและรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ป.3

-

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในหลักสูตร
แกนกลางฯ พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)
ว 4.2 ป.๓/๔ รวบรวม ประมวลผล และนาเสนอ
ข้อมูล โดยใช้ซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์
ว 4.2 ป.๑/๕ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกันดูแล
รักษาอุปกรณ์เบื้องต้น
ว 4.2 ป.๑/๑ แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การลองผิด
ลองถูก การเปรียบเทียบ
ว 4.2 ป.๑/๒ แสดงลาดับขั้นตอนการทางานหรือ
การแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์
หรือข้อความ
ว 4.2 ป.๑/๓ เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์
หรือสื่อ
ว 4.2 ป.๓/๔ รวบรวม ประมวลผล และนาเสนอ
ข้อมูล โดยใช้ซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์
ว 4.2 ป.๓/๔ รวบรวม ประมวลผล และนาเสนอ
ข้อมูล โดยใช้ซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์
ว 4.2 ป.๑/๔ ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดเก็บ
เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์
ว 4.2 ป.๒/๑ แสดงลาดับขั้นตอนการทางานหรือ
การแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์
หรือข้อความ
ว 4.2 ป.๒/๒ เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์
หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม
ว 4.2 ป.๓/๓ ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้
ว 4.2 ป.๓/๔ รวบรวม ประมวลผล และนาเสนอ
ข้อมูล โดยใช้ซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์
ว 4.2 ป.๒/๔ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
ปฏิบัติตามข้อตกลง ในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน
ดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งานอย่างเหมาะสม
ว 4.2 ป.๓/๑ แสดงอัลกอริทึมในการทางานหรือ
การแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์
หรือข้อความ
ว 4.2 ป.๓/๒ เขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์
หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม
ว 4.2 ป.๓/๕ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้อินเทอร์เน็ต
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ชั้น
ป.๔

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ในหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. ๒๕๕๑
ง 3.1 ป.4/๑ บอกชื่อและหน้าทีข่ องอุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ง 3.2 ป.4/๒ บอกหลักการทางานเบื้องต้นของ
คอมพิวเตอร์
ง 3.2 ป.4/๓ บอกประโยชน์และโทษจากการใช้งาน
คอมพิวเตอร์
ง 3.2 ป.4/๔ ใช้ระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
เพื่อการทางาน
ง 3.2 ป.4/๕ สร้างภาพหรือชิ้นงานจากจินตนาการ
โดยใช้โปรแกรมกราฟิกด้วยความรับผิดชอบ
ป.๕

ง 3.1 ป.5/๑ ค้นหา รวบรวมข้อมูลที่สนใจ และเป็น
ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เชื่อถือได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในหลักสูตร
แกนกลางฯ พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)
ว 4.2 ป.๑/๔ ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดเก็บ
เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์
ว 4.2 ป.๔/๑ ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา
การอธิบายการทางาน การคาดการณ์ผลลัพธ์
จากปัญหาอย่างง่าย
ว 4.2 ป.๔/๒ ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย
โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาด
และแก้ไข
ว 4.2 ป.๔/๕ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น
แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม
*ว4.2 ม.๒/๓ อภิปรายองค์ประกอบและหลักการ
ทางานของระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการ
สื่อสาร เพื่อประยุกต์ใช้งานหรือแก้ปัญหาเบื้องต้น
ว 4.2 ป.๑/๕ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
ปฏิบัติตามข้อตกลง ในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน
ดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น
ว 4.2 ป.๒/๓ ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดหมวดหมู่
ค้นหา จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์
ว 4.2 ป.๔/๔ รวบรวม ประเมิน นาเสนอข้อมูลและ
สารสนเทศ โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย เพื่อ
แก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน
ว 4.2 ป.๓/๓ ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้
ว 4.2 ป.๔/๓ ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ และ
ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ว 4.2 ป.๕/๓ ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล
ติดต่อสื่อสารและทางานร่วมกัน ประเมินความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล
ว 4.2 ป.๕/๑ ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา
การอธิบายการทางาน การคาดการณ์ผลลัพธ์
จากปัญหาอย่างง่าย
ว 4.2 ป.๕/๒ ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช้
เหตุผลเชิงตรรกะอย่างง่าย ตรวจหาข้อผิดพลาดและ
แก้ไข
ว 4.2 ป.๕/๕ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
มีมารยาท เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิ
ของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่
เหมาะสม
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ป.5

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ในหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. ๒๕๕๑
ง 3.1 ป.5/๒ สร้างงานเอกสารเพือ่ ใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจาวันด้วยความรับผิดชอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในหลักสูตร
แกนกลางฯ พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)
ว 4.2 ป.๕/๔ รวบรวม ประเมิน นาเสนอ ข้อมูลและ
สารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือ
บริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย เพื่อแก้ปัญหา
ในชีวิตประจาวัน

ป.๖

ง 3.1 ป.6/๑ บอกหลักการเบื้องต้นของการแก้ปัญหา

ว 4.2 ป.๖/๒ ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย
เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน ตรวจหาข้อผิดพลาด
ของโปรแกรมและแก้ไข
ว 4.2 ป.๖/๓ ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูล
อย่างมีประสิทธิภาพ
ว 4.2 ป.๕/๔ รวบรวม ประเมิน นาเสนอ ข้อมูล
และสารสนเทศตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ซอฟต์แวร์
หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย
เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน
ว 4.2 ป.๕/๔ รวบรวม ประเมิน นาเสนอ ข้อมูล
และสารสนเทศตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ซอฟต์แวร์
หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย
เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน
ว 4.2 ป.๕/๔ รวบรวม ประเมิน นาเสนอ ข้อมูล
และสารสนเทศตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ซอฟต์แวร์
หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย
เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน
ว 4.2 ป.๖/๔ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางานร่วมกัน
อย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพ
ในสิทธิของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมือ่ พบข้อมูลหรือ
บุคคลที่ไม่เหมาะสม
ว 4.2 ป.๖/๑ ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและ
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจาวัน
ว 4.2 ม.๒/๓ อภิปรายองค์ประกอบและหลักการ
ทางานของระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการ
สื่อสาร เพื่อประยุกต์ใช้งานหรือแก้ปัญหาเบื้องต้น
ว 4.2 ม.๑/๔ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
ใช้สื่อและแหล่งข้อมูลตามข้อกาหนดและข้อตกลง
ว 4.2 ม.๑/๓ รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ประมวลผล
ประเมินผล นาเสนอข้อมูลและสารสนเทศ
ตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการ
บนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย

ชั้น

ง 3.1 ป.6/๒ ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล
ง 3.1 ป.6/๓ เก็บรักษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ในรูปแบบต่าง ๆ
ง 3.1 ป.6/๔ นาเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม
โดยเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์
ง 3.1 ป.6/๕ ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจาก
จินตนาการหรืองานที่ทาในชีวิตประจาวันอย่างมี
จิตสานึก และความรับผิดชอบ

ม.๑

ง 3.2 ม.1/๑ อธิบายหลักการทางาน บทบาทและ
ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
ง 3.2 ม.1/๒ อภิปรายลักษณะสาคัญ และผลกระทบ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ง 3.2 ม.1/๓ ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ
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ชั้น
ม.๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ในหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. ๒๕๕๑
ง 3.2 ม.2/๑ อธิบายหลักการเบือ้ งต้นของการสื่อสาร
ข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ง 3.2 ม.2/๒ อธิบายหลักการ และวิธีการแก้ปัญหา
ด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ง 3.2 ม.2/๓ ค้นหาข้อมูล และติดต่อสื่อสารผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม

ง 3.2 ม.2/๔ ใช้ซอฟต์แวร์ในการทางาน

ม.๓

ง 3.2 ม.2/๑ อธิบายหลักการทาโครงงานที่มีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ง 3.2 ม.2/๒ เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน

ง 3.2 ม.2/๓ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนาเสนองาน
ในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน

ง 3.2 ม.2/๔ ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจาก
จินตนาการหรืองานที่ทาในชีวิตประจาวัน ตามหลักการ
ทาโครงงานอย่างมีจิตสานึกและความรับผิดชอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในหลักสูตร
แกนกลางฯ พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)
ว 4.2 ม.๒/๓ อภิปรายองค์ประกอบและหลักการ
ทางานของระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่อสาร
เพื่อประยุกต์ใช้งานหรือแก้ปญ
ั หาเบื้องต้น
ว 4.2 ม.๑/๑ ออกแบบอัลกอริทมึ ที่ใช้แนวคิด
เชิงนามธรรมเพื่อแก้ปัญหาหรืออธิบายการทางาน
ที่พบในชีวิตจริง
ว 4.2 ม.๒/๑ ออกแบบอัลกอริทมึ ที่ใช้แนวคิด
เชิงคานวณในการแก้ปัญหา หรือการทางานที่พบ
ในชีวิตจริง
ว 4.2 ป.๖/๓ ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูล
อย่างมีประสิทธิภาพ
ว 4.2 ม.๒/๔ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
มีความรับผิดชอบ สร้างและแสดงสิทธิในการเผยแพร่
ผลงาน
ว 4.2 ม.๑/๓ รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ประมวลผล
ประเมินผล นาเสนอข้อมูลและสารสนเทศ
ตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการ
บนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย
ว 4.2 ม.๓/๑ พัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการ บูรณาการ
กับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์
ว 4.2 ม.๑/๒ ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย
เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์
ว 4.2 ม.๒/๒ ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่ใช้ตรรกะ
และฟังก์ชันในการแก้ปัญหา
ว 4.2 ม.๓/๒ รวบรวมข้อมูล ประมวลผล ประเมินผล
นาเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์
โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ต
ที่หลากหลาย
ว 4.2 ม.๓/๑ พัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการบูรณาการ
กับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์
ว 4.2 ม.๓/๔ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติตามกฎหมาย
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรม
ว 4.2 ม.๓/๓ ประเมินความน่าเชือ่ ถือของข้อมูล
วิเคราะห์สื่อ และผลกระทบจากการให้ข่าวสารที่ผิด
เพื่อการใช้งานอย่างรู้เท่าทัน
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ชั้น
ม.๔-๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ในหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. ๒๕๕๑
ง 3.2 ม.4-6/๑ อธิบายองค์ประกอบของระบบ
สารสนเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในหลักสูตร
แกนกลางฯ พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)
ว 4.2 ม.5/1 รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล
และใช้ความรูด้ ้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล
เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปญ
ั หาหรือเพิ่มมูลค่า
ให้กับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตจริง
อย่างสร้างสรรค์

ง 3.2 ม.4-6/๒ อธิบายองค์ประกอบและหลักการ
ทางานของคอมพิวเตอร์

ว 4.2 ม.4/๑ ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคานวณ
ในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่น
อย่างสร้างสรรค์ และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง
ว 4.2 ม.4/๑ ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคานวณ
ในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่น
อย่างสร้างสรรค์ และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง
ว 4.2 ม.4/๑ ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคานวณ
ในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่น
อย่างสร้างสรรค์ และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง
ว 4.2 ม.5/๒ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล
และใช้ความรูด้ ้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล
เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปญ
ั หาหรือเพิ่มมูลค่า
ให้กับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตจริง
อย่างสร้างสรรค์
ว 4.2 ม.4/๑ ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคานวณ
ในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่น
อย่างสร้างสรรค์ และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง
ว 4.2 ม.4/๑ ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคานวณ
ในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่น
อย่างสร้างสรรค์ และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง
ว 4.2 ม.4/๑ ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคานวณ
ในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่น
อย่างสร้างสรรค์ และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง
ว 4.2 ม.5/๒ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล
และใช้ความรูด้ ้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล
เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปญ
ั หาหรือเพิ่มมูลค่า
ให้กับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตจริง
อย่างสร้างสรรค์
ว 4.2 ม.6/๓ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอ
และแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย มีจริยธรรม และ
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผล
ต่อการดาเนินชีวิต อาชีพ สังคม และวัฒนธรรม

ง 3.2 ม.4-6/๓ อธิบายระบบสื่อสารข้อมูลสาหรับ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ง 3.2 ม.4-6/๔ บอกคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ง 3.2 ม.4-6/๕ แก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

ง 3.2 ม.4-6/๖ เขียนโปรแกรมภาษา
ง 3.2 ม.4-6/๗ พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์
ง 3.2 ม.4-6/๘ ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้
เหมาะสมกับงาน

ง 3.2 ม.4-6/๙ ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่าน
อินเทอร์เน็ต ใช้คอมพิวเตอร์ในการ
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ชั้น
ม.๔-๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ในหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. ๒๕๕๑
ง 3.2 ม.4-6/๑๐ ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ
เพื่อประกอบการตัดสินใจ

ง 3.2 ม.4-6/๑๑ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนาเสนองาน
ในรูปแบบที่เหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในหลักสูตร
แกนกลางฯ พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)
ว 4.2 ม.5/1 รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และใช้ความรู้
ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจทิ ัล เทคโนโลยี
สารสนเทศในการแก้ปญ
ั หาหรือเพิม่ มูลค่าให้กับ
บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตจริง
อย่างสร้างสรรค์
ว 4.2 ม.5/1 รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และใช้ความรู้
ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจทิ ัล เทคโนโลยี
สารสนเทศในการแก้ปญ
ั หาหรือเพิม่ มูลค่าให้กับ
บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตจริงอย่างสร้างสรรค์

ง 3.2 ม.4-6/๑๒ ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้าง ชิ้นงานหรือ ว 4.2 ม.4/1 ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคานวณ
โครงงานอย่างมีจิตสานึกและความรับผิดชอบ
ในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่น
อย่างสร้างสรรค์ และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง
ง 3.2 ม.4-6/๑๓ บอกข้อควรปฏิบัติสาหรับผู้ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ว 4.2 ม.6/1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอ
และแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย มีจริยธรรม
และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มีผลต่อการดาเนินชีวิต อาชีพ สังคม และวัฒนธรรม
ว 4.2 ม.4/๑ ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคานวณ
ในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่น
อย่างสร้างสรรค์ และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง
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