
การวิเคราะหหลักสูตรและตัวชี้วัด

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑



- ทําความเขาใจกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

- การบริหารจัดการหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

๒.   การวิเคราะหตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู เพื่อนาํไปสูการจัดทําโครงสรางรายวิชา

๑. การนํามาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

(ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) ไปสูการปฏิบัติ



การนํามาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ไปสูการปฏิบัติ



หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางไร



๑.  การเปลี่ยนแปลงสาระการเรียนรู



กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. ๒๕๕๑

สาระที่ ๑ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต

สาระที่ ๒ ชีวิตกับสิ่งแวดลอม

สาระที่ ๓ สารและสมบัติของสาร

สาระที่ ๔ แรงและการเคลื่อนที่

สาระที่ ๕ พลังงาน

สาระที่ ๖ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก

สาระที่ ๗ ดาราศาสตรและอวกาศ

สาระที่ ๘ ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐

สาระที่ ๑ วิทยาศาสตรชีวภาพ

สาระที่ ๒ วิทยาศาสตรกายภาพ

สาระที่ ๓ วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ

สาระชีววิทยา

สาระเคมี

สาระฟสิกส

สาระโลก ดาราศาสตร และอวกาศ

สาระที่ ๔  เทคโนโลยี



สาระท่ี ๓

วิทยาศาสตร

โลกและอวกาศ

สาระท่ี ๒

วิทยาศาสตร

กายภาพ
สาระท่ี ๑

วิทยาศาสตร

ชีวภาพ

ชีววิทยา

เคมี

ฟสิกส

โลก ดาราศาสตร

และอวกาศ

สาระท่ี ๔

เทคโนโลยี

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร

ทักษะกระบวนการ

สาระพ้ืนฐาน

สาระเพ่ิมเติม



สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

สาระการเรียนรูพื้นฐานวิทยาศาสตร 

เนนความรูท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน และความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีในดานตาง ๆ ท่ีเพียงพอตอการปรบัตัวใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง  

 สาระท่ี ๑  วิทยาศาสตรชวีภาพ

 สาระท่ี ๒  วิทยาศาสตรกายภาพ

 สาระท่ี ๓  วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ



สาระการเรียนรูเพิ่มเติมวิทยาศาสตร 

เนนใหนักเรียนท่ีมีเปาหมายจะศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพในสาขาวิชาท่ีใชวทิยาศาสตร

เปนฐาน  มีความรูและทักษะในดานดังกลาวเพียงพอท่ีจะตอยอดความรูในระดับท่ีสูงขึ้น

 สาระชีววิทยา

 สาระเคมี

 สาระโลก  ดาราศาสตร  และอวกาศ

 สาระฟสกิส



๒. ภาพรวมของเนื้อหาของหลักสตูร

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย



๑. ลดความซ้ําซอนของเนื้อหาที่เรยีนระหวางสาระ

 เรื่องสารชวีโมเลกุล เดิมเรยีนทั้งในวิชาเคมีและวิชาชวีวิทยา ปรับใหอยูที่วิชาชีววิทยา 

 เรื่องปโตรเลียม เดิมเรียนทั้งในวิชาเคมีและวิชาโลก ดาราศาสตรและอวกาศ 

ปรับใหอยูที่วิชาโลก ดาราศาสตรและอวกาศ

 เรื่องกฎของบอยล กฎของชารล ไอโซโทปกัมมันตรังสี ปรับใหเรียนอยูที่วิชาเคมี และ

พลังงานนิวเคลยีรในวิชาเคมี ปรับใหเรียนในวิชาฟสกิส ซึ่งเดิมเปนเนื้อหาทับซอนกันทัง้ใน

วิชาเคมีและวิชาฟสิกส 

 เรื่องการทดลองของทอมสัน และการทดลองของมิลลแิกน  ตัดออกจากวิชาฟสิกส 
ใหไปเรียนในวิชาเคมี  เนื่องจากมีความซ้ําซอนกัน



๒. ลดความซํ้าซอนของเนื้อหาท่ีเรียนระหวางชวงชั้น

 เรื่องระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมในวิชาชีววิทยา  มีเนื้อหาและกิจกรรมท่ี

คอนขางซํ้าซอนในระหวางชวงชั้นท่ี ๓ (ม.ตน) จึงปรับใหสาระการเรียนรู 

เนื้อหา และกิจกรรมแตกตางกันตามความเหมาะสมของระดับผูเรียนใน

แตละชวงชั้น

 เรือ่งเทคโนโลยีอวกาศ การเกิดลม การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก พายุ

และมรสุม ไดมีการทบทวนเพื่อใหเกิดความตอเนื่องของหลักสูตรในระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน กับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยไมเรียนเนื้อหาท่ีซอนทับกัน



๓. ลดทอนเนื้อหาท่ียาก เพื่อใหเหมาะสมกับกลุมของผูเรียน

 เรื่องสมบัติดาวฤกษ การโคจรของดาวเคราะหตามกฎเคพเลอร ตําแหนงปรากฏของ

ดาวเคราะห  ตัดเนื้อหาบางสวนออกจากรายวิชาพืน้ฐานวิชาวิทยาศาสตรโลก และอวกาศ

 เรื่องระบบดาวคู การคํานวณเก่ียวกับสมบัติของดาวฤกษทีย่าก การระบุพิกัดดาวโดยใช

ระบบสรุิยวิถี เวลาดาราคติ ไดตัดเนื้อหาออกจากรายวิชาเพิ่มเติม

 เรื่องการเคลื่อนทีแ่บบหมุน  ตัดออกจากวิชาฟสิกส เนื่องจากนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา  

ยังไมสามารถเรียนรูเรือ่งนี้ไดดีและเม่ือเขาไปเรยีนตอในมหาวิทยาลยัตองมีการสอนซ้ําใหม

เกือบทั้งหมด



๔. มีการเพิ่มเนื้อหาดานตาง ๆ ที่มีความทันสมัย สอดคลองตอการดํารงชวิีตในปจจุบันและ

อนาคตมากขึ้น

 เรื่องการดํารงชีวิตของพชื เชน การใชประโยชนจากสารตางๆ  ที่พืชบางชนิดสรางขึน้ และ
สารควบคุมการเจรญิเติบโตของพืชที่มนุษยสงัเคราะหขึ้น รวมทั้งการนํามาประยุกตใชทางดาน

การเกษตรของพชื มีเนื้อหาเพิ่มขึ้นในรายวิชาพืน้ฐานวิชาวิทยาศาสตรชวีภาพ

 เรื่องเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอที่มีตอมนุษยและสิง่แวดลอม  มีเนื้อหาและรายละเอียดที่เพิม่ขึ้นใน
รายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยา

 เรื่องการนําความรูทางเคมีไปใชในชีวิตประจําวันและอุตสาหกรรม ไดเพิ่มเนื้อหาเก่ียวกับ

สารประกอบอินทรยี ซึ่งทําใหอธิบายปรากฏการณในชีวิตประจําวันไดดีขึ้นสําหรับรายวิชา

พื้นฐานวิทยาศาสตรกายภาพ (เคมี) รวมทั้งเพิ่มเนื้อหาเก่ียวกับทักษะและความปลอดภัยใน

ปฏิบัติการเคมี นวัตกรรมและการแกปญหาที่เนนการบูรณาการในรายวิชาเพิม่เติมเคมี



 เรื่องเทคโนโลยีดานพลังงานไดเพิม่เนือ้หาเก่ียวกับแบตเตอรี่ เซลลสุรยิะ การใชเซลลสรุิยะ

ในการใหพลังงานไฟฟากับทีอ่ยูอาศัย เพื่อใหการใชพลงังานไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ

ในรายวิชาพื้นฐาน

เพิ่มเนื้อหาดานการสื่อสารดวยสัญญาณดิจิทัลที่เหมาะสมกับสงัคมและเศรษฐกิจดิจิทัลในปจจุบัน 

รวมทั้งเนื้อหาเก่ียวกับการคนควาวิจัยดานฟสิกสอนุภาค ในรายวิชาเพิม่เติม เพื่อความสอดคลอง

กับความกาวหนาของวิชาฟสกิสในปจจุบัน

 เรื่องปจจัยและกระบวนการตางๆ ที่สงผลตอลักษณะลมฟาอากาศบนโลก การเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ และการคาดการณลกัษณะอากาศ รวมทั้งเนื้อหาเก่ียวกับการคนพบดาวเคราะห

นอกระบบสุริยะ แนวคิดเก่ียวกับเขตที่เอ้ือตอการดํารงชีวิต ไดเพิ่มเนื้อหาเพื่อเปนพืน้ฐาน

แนวคิดในการวิเคราะหขอมูลของดาวตาง ๆ ที่จะมีโอกาสพบสิ่งมีชีวิตในรายวิชาเพิม่เติม

โลก ดาราศาสตร และอวกาศ 



๕. ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู และสาระการเรียนรู มีความชัดเจนและสอดคลองกัน 

 มีการระบุสมการทางคณติศาสตรทีใ่ชในการแกปญหาในวิชาฟสกิสในสาระการเรียนรู  
เพื่อเปนการกําหนดกรอบของการคาํนวณ  และเพือ่ความชัดเจนในการสอนของคร ู

 มีความหลากหลายของตัวชีวั้ดหรือผลการเรียนรูที่สะทอนพฤติกรรมการวัดและประเมินผลทีเ่นน
ความคิดระดับสูง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑  ที่สอดคลอง

และเหมาะสมกับเนือ้หา

เปรียบเทียบ  วิเคราะห  วิเคราะหและบอกแนวโนม  คาดคะเน  เลือกและใช  กําหนดปญหาและ  

นําเสนอแนวทาง  แปลความหมายสัญลกัษณ  สรางแบบจําลอง  ออกแบบและนําเสนอ   



แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร

การจัดโครงสรางรายวิชา และโครงสรางเวลาเรียน

มีแนวทางอยางไร 



๑.  ใหใชหลักการบริหารจัดการตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

เรื่องการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑



๒. ตองเปนไปตามเกณฑการจบการศกึษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

(๑) ผูเรียนเรียนรายวิชาพืน้ฐานและเพิม่เติม โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน ๔๑ หนวยกิต

และรายวิชาเพิม่เติมตามที่สถานศกึษากําหนด

(๒) ผูเรียนตองไดหนวยกิต ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๗๗ หนวยกิต โดยเปนรายวิชา

พื้นฐาน ๔๑ หนวยกิต และเปนรายวิชาเพิม่เติม ไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต

๓.  ตองเปดรายวิชาพืน้ฐานที่กําหนด  และผูเรียนตองผานทุกตัวชี้วัดของรายวิชาพืน้ฐาน

๔. ใชโครงสรางเวลาเรียนตามคําสัง่สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ที่ ๙๒๒/๒๕๖๑

ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑





ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

๑) ปรับเวลาเรยีนพืน้ฐานของแตละกลุมสาระการเรียนรูไดตามความเหมาะสมสอดคลอง

กับบริบท จุดเนนของสถานศกึษาและศกัยภาพของผูเรียน  โดยจัดเวลาเรียนพื้นฐานสําหรบั

สาระประวัติศาสตรรวม ๓ ป จํานวน ๘๐ ชั่วโมง หรือ ๒ หนวยกิต ทั้งนี้ตองมีเวลาเรียน

พื้นฐานรวม ๓ ปจํานวน ๑,๖๔๐ ชั่วโมงหรือ ๔๑ หนวยกิต และผูเรียนตองมีคุณภาพตาม

มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดที่กําหนดและสอดคลองกับเกณฑการจบหลกัสูตร

๒) จัดเวลาเรียนเพิม่เติม  โดยจัดเปนรายวิชาเพิ่มเติม หรือกิจกรรมเพิ่มเติมใหสอดคลอง

กับจุดเนนและความพรอมของสถานศึกษา และเกณฑการจบหลักสตูร

๓) จัดเวลาสําหรับกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน รวม ๓ ป จํานวน ๓๖๐ ชั่วโมง

๔) จัดเวลาเรียนรวมทั้งหมด  ใหเปนไปตามความเหมาะสมของสถานศกึษา  ทั้งนี้ควร

คํานึงถึงศักยภาพและการพฒันาตามชวงวัยของผูเรยีนและเกณฑการจบหลกัสตูร



โครงสรางเวลาเรยีนตามหลกัสูตรแกนกลางฯ พุทธศักราช ๒๕๕๑



โครงสรางเวลาเรียนตามประกาศปรับปรุงโครงสรางเวลาเรียนหลักสูตรแกนกลางฯ ๒๕๕๑

กลุมสาระการเรียนรู/

กิจกรรม

กลุมสาระการเรียนรู

-ภาษาไทย

-คณิตศาสตร

-วิทยาศาสตร

-สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม*

-สุขศึกษา และพลศึกษา

-ศิลปะ

-การงานอาชีพและเทคโนโลยี

-ภาษาตางประเทศ**

รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน)

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

รายวิชา/กิจกรรม ท่ีสถานศึกษาจัดเพ่ิมเติม

ตามความพรอมและจุดเนน

กลุมสาระการเรียนรู

รวมเวลาเรียนท้ังหมด

เวลาเรียน

ระดับประถมศึกษา

ปรับเวลา

ไดตามความเหมาะสม

840 ช่ัวโมง/ ป

120 ช่ัวโมง/ ป

สถานศึกษากําหนด

สถานศึกษากําหนด

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

ปรับเวลา

ไดตามความเหมาะสม

880 ช่ัวโมง/ ป

840 ช่ัวโมง/ ป

สถานศึกษากําหนด

สถานศึกษากําหนด

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ปรับเวลา

ไดตามความเหมาะสม

รวม 3 ป 1,640 ช่ัวโมง

รวม 3 ป 360 ช่ัวโมง

สถานศึกษากําหนด

สถานศึกษากําหนด

* ประวัติศาสตร ป.1 – ม.3  จํานวน 40 ช่ัวโมง/ป   ม.4 – 6 รวม 3 ป จํานวน 80 ช่ัวโมง          ** ภาษาอังกฤษ ป.1 – 3  มีทางเลือกตามประกาศ 

***  การกําหนดเวลาเรียนตองสอดคลองกับเกณฑการจบ



หลักสูตรฉบับปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

โลก ดาราศาสตร และ

อวกาศ

รายวิชาเพิ่มเติม

ชีววิทยา

เคมี

ฟสิกส

เนื่องจากผลการเรียนรูใน

สาระเพิม่เติม เปนการหลอมรวม

ตัวชี้วัดในสาระพื้นฐานกับ

องคความรูที่ขยายใหเขมขนขึ้น  

เพื่อใหเหมาะกับผูเรียนใน

แผนการเรียนวิทยาศาสตร

สามารถใชการเทียบเคยีง

ระหวางตัวชี้วัดของรายวิชา

พื้นฐาน และผลการเรยีนรูของ

รายวิชาเพิ่มเติมในการจัด

รายวิชา

รายวิชาพื้นฐาน

วิทยาศาสตรชีวภาพ

วิทยาศาสตรกายภาพ (ฟสิกส)

วิทยาศาสตรโลก และอวกาศ

วิทยาศาสตรกายภาพ (เคมี)



การเทียบเคียงตัวชี้วดัในสาระพื้นฐานและผลการเรียนรูในสาระเพิ่มเตมิ



ตัวอยาง รายละเอียดในการเทียบเคยีง





ตัวอยาง รายละเอียดในการเทียบเคยีง





ตัวอยาง รายละเอียดในการเทียบเคยีง





ตัวอยาง รายละเอียดในการเทียบเคยีง



๒.   การวิเคราะหตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู เพื่อนาํไปสูการจัดทําโครงสรางรายวิชา

โครงสรางหลกัสูตร

แกนกลาง

การศกึษาขั้นพืน้ฐาน

กลุมสาระการเรียนรู.....วิทยาศาสตร

สาระที.่....๑ วิทยาศาสตรชีวภาพ

มาตรฐาน ว....๑.๑  (ตามดวยรายละเอียดของมาตรฐาน)

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง





การจัดทําโครงสรางรายวิชา

วิเคราะหตัวชี้วัด

กําหนดจุดประสงคการเรียนรู

กําหนดกิจกรรมการเรียนรู

กําหนดจุดประสงค

ของกิจกรรม

เนื้อหา

กิจกรรม (ถามี)

กําหนดจํานวนชั่วโมง

จัดทําคําอธิบายรายวิชา

K  P   A





คูมือการใชหลักสูตร

รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร

ม. ปลาย



คูมือการใชหลักสูตร

รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร 

เคมี



คูมือการใชหลักสูตร

รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร 

ชีววิทยา



คูมือการใชหลักสูตร

รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร 

ฟสิกส



คูมือการใชหลักสูตร

รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร 

โลก ดาราศาสตร ฯ



ตัวอยาง





Q  &  A
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