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	 ด้วยทาง	สพฐ.	ได้ท�าการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551	ในบางกลุ่มสาระ	และ

ได้มีค�าสัง่เม่ือเดอืนสงิหาคม	พ.ศ.	2560	ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีว้ดักลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์	วทิยาศาสตร์	

และสาระภูมิศาสตร์	(ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	2560	)	แทน	ซึ่งทางบริษัทฯ	ก็ได้จัดท�าเอกสาร	“ท�าความเข้าใจ	หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551	(ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	2560)”	ขึ้นมา	เพื่อช่วยเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานและ

ตัวชี้วัดที่ปรับปรุงใหม่	ให้ครูอาจารย์	บุคลากรทางการศึกษา	น�าไปใช้ประโยชน์เป็นกรอบในการวางแผนและพัฒนาหลักสูตร

ของสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนต่อไป

 อย่างไรกต็าม	เมือ่เดอืนมกราคม	พ.ศ.	2560	ทาง	สพฐ.	ได้มีค�าส่ัง	ให้เปล่ียนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีว้ดักลุม่

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	และวิทยาศาสตร์	(ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	2560)	และมีประกาศในเรื่องการบริหารจัดการหลักสูตร 

สถานศึกษา	กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	และวิทยาศาสตร์	(ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.		2560	)	ดังนั้น	เพื่อให้สอดคล้องตรงกับ 

ค�าสัง่และประกาศทีอ่อกมาใหม่	ทางบรษิทัฯ	จึงได้ด�าเนนิการแก้ไขปรับปรุงข้อมลูในเล่มเดมิให้ทนัสมยั	ถกูต้อง	ปรับเพิม่จ�านวน

หน้า	เพื่อช่วยขยายสร้างความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น	รวมทั้งปรับเปลี่ยนชื่อเอกสารเป็น	“ท�ำควำมเข้ำใจ มำตรฐำนกำรเรียนรู้ 

และตัวชี้วัดกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สำระภูมิศำสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)” 

 ทั้งนี้	 แนวคิดในการจัดท�ายังคงมุ่งเน้นให้สื่อสารท�าความเข้าใจ	 มองเห็นภาพรวม	 และอ่านท�าความเข้าใจได้ง่าย	 

โดยสรุปย่อมาจากหลักสูตรเต็มเล่มและ	PowerPoint	 ประกอบการประชุมสร้างความเข้าใจหลักสูตรฯ	 ของส�านักวิชาการ 

และมาตรฐานการศึกษา	ทั้งนี้ในการใช้งาน	ควรศึกษาเพิ่มเติมจาก

 ตัวชี้วัดและสำระกำรเรียนรู้แกนกลำง กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

 ตัวชี้วัดและสำระกำรเรียนรู้แกนกลำง กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

 ตัวชี้วัดและสำระกำรเรียนรู้แกนกลำง สำระกำรเรียนรู้ภูมิศำสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

 http://academic.obec.go.th

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 เอกสารเล่มนี้	 จะเป็นประโยชน์ต่อครูอาจารย์	 บุคลากร	 ที่ดูแลรับผิดชอบในการจัดการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน	ส�าหรับใช้ท�าความเข้าใจ	เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาต่อไป

บริษัท อักษรเจริญทัศน์ (อจท.) จ�ำกัด
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เศรษฐกิจ

สอดคล้องกับ

ประเทศไทย	4.0	

โลกในศตวรรษ

ที่	21	และ

ทัดเทียม

กับนานาชาติ

มีศักยภาพ

ในการแข่งขันและ

ด�ารงชีวิตอย่าง

สร้างสรรค์ใน

ประชาคมโลก

ยกระดับ

การศึกษา

ให้มีคุณภาพและ

มาตรฐาน

ระดับสากล

จัดการศึกษา

ให้สอดคล้องกับ

การเปลี่ยนแปลง

ในด้านต่าง	ๆ 	เช่น

สังคม วัฒนธรรม

สภำพแวดล้อม

วิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยี

ที่มาของการประกาศใช้มาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัดคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

“ประเทศมีความมั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน	เป็นประเทศพัฒนาแล้ว	ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

เช่น	PISA	สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยมีปัญหาด้านคุณภาพการศึกษา	และความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา

เสรมิสร้างและพฒันาศกัยภาพคนไทยให้ได้รบัการศกึษาทีม่คีณุภาพสูงตามมาตรฐานสากล	และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนือ่ง

การใช้ความรู ้เพื่อสร้างนวัตกรรม	 พัฒนาศักยภาพคน	 

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ทางด้านเศรษฐกจิ	สังคม	วฒันธรรม	สภาพแวดล้อม	และความรู้

ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีีเ่จรญิก้าวหน้าอย่างรวดเรว็

เป็นผู้มีความรู้	ทักษะ	ความสามารถสูง

พฒันาผูเ้รยีนทกุคนให้มคีณุลกัษณะและทกัษะการเรียนรู้

ในศตวรรษที่	21

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 4.0

ผลกำรทดสอบระดับนำนำชำติ

ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี

สภำพกำรเปลี่ยนแปลง

คนไทย 4.0 มศีกัยภำพสูง

แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564

การศึกษาเพื่อเตรียมคนไทยสู่ Thailand 4.0*

	 *	ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.	PowerPoint ประกอบกำรประชุมสร้ำงควำมเข้ำใจหลักสูตร คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และภูมิศำสตร์ 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560),	Slide	2. 3



สรุปภาพรวมการประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)*

สรุปสาระส�าคัญ

ปรบัมาตรฐาน	ตวัชีว้ดั/ลด	ทอน	เนือ้หา/ปรบัเลือ่นเนือ้หา
ระหว่างชั้น/เพิ่มเนื้อหาใหม่ในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์	 

วิทยาศาสตร์	และสาระภูมิศาสตร์

ย้ำยสาระที่	2	(การออกแบบและเทคโนโลยี)	สาระที่	3	
(เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร)	จากกลุม่การงาน

อาชีพและเทคโนโลยี	ไปรวมกับกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

วชิำทีมี่กำรปรบัปรงุ /เพิม่ขึน้ใหม่ ยงัคงเป็นคณติศาสตร์	
วิทยาศาสตร์	 การออกแบบและเทคโนโลยี วิทยาการ

ค�านวณ**	ภูมิศาสตร์

กำรจัดรำยวิชำ	ประถม	(1	กลุ่มสาระ	จัด	1	รายวิชา)
ม.ต้น	(1	กลุ่มสาระ	จัด	1	รายวิชา	หรือมากกว่า)	

ม.ปลาย	(1	กลุ่มสาระ	จัด	1	รายวิชา	หรือมากกว่า)

โครงสร้ำงเวลำเรียนรำยวิชำพื้นฐำน 
ให้ยืดหยุ่นใน		8	กลุ่มสาระ	ประถม	840	ชั่วโมง/ปี	

ม.ต้น	880	ชั่วโมง/ปี	ม.ปลาย	1,640	ชั่วโมง/3	ปี

*ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://academic.obec.go.th **ชื่อวิชำอำจเรียกแตกต่ำงกัน

สำระภมูศิำสตร์ ยงัคงใช้ตามประกาศวนัที	่7	สงิหาคม	60

คงเดิม
ยกเลิกการใช้	 ผู้เรียนเน้นวิทยาศาสตร์	 และผู้เรียนที่ 
ไม่เน้นวิทยาศาสตร์

มำตรฐำนกำรเรยีนรูแ้ละตวัชีว้ดั ส�าหรบัผูเ้รียนทีเ่น้น
วิทยาศาสตร์	ให้ใช้	“ผลกำรเรียนรู้”	แทน	โดยจัดอยู่ใน

คณิตศาสตร์เพิ่มเติมและวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม

“สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง”	 ส�าหรับผู้เรียนท่ีเน้น
วทิยาศาสตร์	ให้ใช้	“สำระกำรเรยีนรูเ้พิม่เตมิ”	แทน	โดยจดั

อยู่ในคณิตศาสตร์เพิ่มเติมและวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม

คณิตศำสตร์ สาระที่	1,	2,	3	 น�าไปจัดเป็นรำยวิชำ 

พืน้ฐำน ส่วนผลการเรยีนรูท้ีเ่ชือ่มโยงกบัมาตรฐานในสาระ 

ที	่1,	2,	3	และสาระแคลคลัูส	น�าไปจดัเป็นรำยวชิำเพิม่เตมิ

วิทยำศำสตร	์สาระที่	1	วิทย์ฯ	ชีวภาพ	สาระที่	2	วิทย์ฯ	
กายภาพ	สาระที่	3	วิทย์ฯ	โลก	และอวกาศ	สาระที่	4	

วิทย์ฯ	เทคโนโลยี	น�าไปจัดเป็นรำยวิชำพื้นฐำน

 “ผลกำรเรียนรู้”	 สาระชีววิทยา	 เคมี	 ฟิสิกส์	 โลก		

ดาราศาสตร์	และอวกาศ	น�าไปจัดเป็นรำยวิชำเพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลงใหม่

การ
เปลี่ยนแปลง

ค�าสัง่	สพฐ.	ให้เปลีย่นแปลงมาตรฐานการเรียนรู้

และตัวชี้วัด	 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร	์

และวิทยาศาสตร์	(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ประกาศ	 สพฐ.	 การบริหารจัดการหลักสูตร 

สถานศึกษา	 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร	์

และวิทยาศาสตร์

การประชุมทางไกล	(Conference)	สร้างความ

เข้าใจการน�ามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด	

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)	สู่การปฏิบัติ

ค�าสัง่	สพฐ.	ให้ใช้มาตรฐาน 

การเรียนรู ้และตัวชี้ วัด 

กลุ ่ มสาระการ เ รี ยนรู ้	 

คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์	

แ ล ะ ส า ร ะ ภู มิ ศ า ส ต ร ์	 

(ฉบบัปรบัปรงุ	พ.ศ.	2560)

7 สิงหาคม 2560

5 
มกราคม 
2561

8 
มกราคม 
2561

26 
มกราคม 
2561
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สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

การงานอาชพี
และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระใดบ้างที่มีการปรับปรุง

 

• ลดทอนเนื้อหา	

•	 ปรับเลื่อนเนื้อหาระหว่างชั้น	

•	 เพิ่มเนื้อหาใหม่	

•	 	ม.ปลาย	ยังคงแยกออกเป็นรายวิชาพื้นฐาน

	 กบัรายวิชาเพิม่เตมิ	ตามหลกัสตูรแกนกลาง	’51

•	 	ย้ายสาระที่	2	(การออกแบบและเทคโนโลยี)	

และสาระที่	3	(เทคโนโลยีสารสนเทศและ

	 การสื่อสาร)	จากกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน	

	 อาชีพและเทคโนโลยี	มารวมกับกลุ่มสาระ

	 การเรียนรู้วิทยาศาสตร์

•	 ลดทอนเนื้อหา	

•	 ปรับเลื่อนเนื้อหาระหว่างชั้น	

•	 เพิ่มเนื้อหาใหม่	

•	 ม.ปลาย	ยังคงแยกออกเป็นรายวิชาพื้นฐาน

	 กับรายวิชาเพิ่มเติม	ตามหลกัสตูรแกนกลาง	’51

•	 ปรับตัวชี้วัด	สาระการเรียนรู้แกนกลาง	’51	สาระภูมิศาสตร์	

•	 เน้น	Geo	-	Literacy	

กลุ่มสาระการเรียนรู้: 
วิทยาศาสตร

กลุ่มสาระการเรียนรู้: 
คณิตศาสตร

กลุ่มสาระการเรียนรู้: 
สังคมศึกษาฯ

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เป็นอย่างไร

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

การออกแบบ
และเทคโนโลยี

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

สาระที่ไม่ได้มีการปรับปรุง

ภูมิศาสตร์
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โครงสร้างการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระ 
ที่มีการปรับปรุง เป็นอย่างไร

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา
ตอนต้น

(รายวชิาพืน้ฐาน) (รายวิชาเพิ่มเติม)

•	 คณิตศาสตร์

•	 วิทยาศาสตร์

•	 วิทยาการ	

	 ค�านวณ

•	 สังคมศึกษา/

	 ภูมิศาสตร์

•	 คณิตศาสตร์

•	 วิทยาศาสตร์

•	 การออกแบบ	

	 และเทคโนโลย*ี

•	 วิทยาการ

	 ค�านวณ*

•	 สังคมศึกษา/

	 ภูมิศาสตร์

•	 คณิตศาสตร์
•	 วิทยาศาสตร์
	 1.	 วิทย์ฯ	ชีวภาพ
	 2.	 วิทย์ฯ	กายภาพ	
	 	 (เคมี)
	 3.	 วิทย์ฯ	กายภาพ	
	 	 (ฟิสิกส์)
	 4.	 วิทย์ฯ	โลก
	 	 และอวกาศ
•	 	การออกแบบและ
เทคโนโลยี

•	 วิทยาการค�านวณ

• ภูมิศาสตร์

•	 คณิตศาสตร์
•	 วิทยาศาสตร์
	 1.	 ชีววิทยา
	 2.	 เคมี
	 3.	 ฟิสิกส์
	 4.	 โลก	ดาราศาสตร์
	 	 และอวกาศ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

	 *	ชื่อสาระ/ชื่อสื่อที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนอาจเรียกแตกต่างกัน

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ใช้เมื่อใด

ปีกำรศึกษำ
2561

ปีกำรศึกษำ
2562

ปีกำรศึกษำ
2563

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

 ม.1  ม.2  ม.3   ม.1  ม.2  ม.3   ม.1  ม.2  ม.3  

 ม.4  ม.5  ม.6   ม.4  ม.5  ม.6   ม.4  ม.5  ม.6  

ประถมศึกษำ

มัธยมศึกษำ
ตอนต้น

มัธยมศึกษำ
ตอนปลำย
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การบริหารจัดการหลักสูตรยังเป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551

เป้ำหมำยกำรพัฒนำผู้เรียน ตัวชี้วัด

รำยวิชำพื้นฐำน รำยวิชำเพิ่มเติม

มาตรฐาน

การเรียนรู้/

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ชั้นปี

ตัวชี้วัด

ชั้นปี
ผลการเรียนรู้

ประถมศึกษำ -
มัธยมศึกษำตอนต้น

มัธยมศึกษำ
ตอนปลำย

มัธยมศึกษำตอนปลำย  1 กลุ่มสำระ จัด 1 รำยวิชำ หรือมำกกว่ำ
  เรียนภำคเรียนใด ปีใด ขึ้นอยู่กับสถำนศึกษำ

มัธยมศึกษำตอนต้น  1 กลุ่มสำระ จัด 1 รำยวิชำ หรือมำกกว่ำ

ประถมศึกษำ  1 กลุ่มสำระ จัด 1 รำยวิชำ

กำรจัดรำยวิชำ

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เรียนอะไร

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม

สำระที่ 1 จ�ำนวนและพีชคณิต สำระจ�ำนวนและพีชคณิต

สำระที่ 2 กำรวัดและเรขำคณิต สำระกำรวัดและเรขำคณิต

สำระที่ 3 สถิติและควำมน่ำจะเป็น สำระสถิติและควำมน่ำจะเป็น

สำระแคลคูลัส

ตัวชี้วัดและสำระกำรเรียนรู้ ผลกำรเรียนรู้และสำระกำรเรียนรู้เพิ่มเติม

การบริหารจัดการหลักสูตร
ของสถานศึกษาเป็นอย่างไร
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กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เรียนอะไร

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม

สำระที่ 1 วิทยำศำสตร์ชีวภำพ สำระชีววิทยำ

สำระที่ 2 วิทยำศำสตร์กำยภำพ สำระเคมี

สำระที่ 3 วิทยำศำสตร์โลก และอวกำศ

สำระที่ 4 เทคโนโลยี

สำระฟิสิกส์

สำระโลก ดำรำศำสตร์ และอวกำศ

ตัวชี้วัดและสำระกำรเรียนรู้แกนกลำง ผลกำรเรียนรู้และสำระกำรเรียนรู้เพิ่มเติม

สาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ เน้นอะไร

สำระที่ 1 ศำสนำ ศีลธรรม จริยธรรม

สำระที่ 2 หน้ำที่พลเมือง

สำระที่ 3 เศรษฐศำสตร์

สำระที่ 4 ประวัติศำสตร์

สำระที่ 5 ภูมิศำสตร์
เน้นกำรรู้เรื่อง

ภูมิศำสตร์ Geo -
Literacy

มำตรฐำน  ส 5.1

มำตรฐำน ส 5.2
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ตัดเนื้อหาบางเรื่อง

ที่อาจจะซ�้าซ้อนกับ

เนื้อหาในวิชาอื่น

เพิ่มเติมเนื้อหาบางเรื่อง

ที่มีความจ�าเป็นส�าหรับ

ผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น

เน้นการเชื่อมโยง

เนื้อหาคณิตศาสตร์

กับการแก้ปัญหา

ในชีวิตจริง

เลื่อนไหลบางเนื้อหาให้มี

ความเหมาะสมต่อผู้เรียน

ในแต่ละระดับชั้น

จัดล�าดับของเนื้อหาตาม

ความยาก	-	ง่ายและความซับซ้อน	

เพื่อให้เหมาะสมต่อพัฒนาการ

ของผู้เรียน
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ม.1 - ม.3, ม.4 - 6 แบ่งเป็นรำยวิชำพื้นฐำน

และรำยวิชำเพิ่มเติม

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

และรำยวิชำเพิ่มเติม

หลักสูตรแกนกลำง   ’51

หลักสูตรแกนกลำง   ’51

ฉบับปรับปรุง   ’60*

ฉบับปรับปรุง   ’60

1.	จ�านวนและการด�าเนนิการ

2.	การวดั

3.	เรขาคณติ

4.	พชีคณติ

5.	การวเิคราะห์ข้อมลูและความน่าจะเป็น

6.	ทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร์

คณิตศำสตร์พื้นฐำน

1.	จ�านวนและพีชคณิต

2.	การวัดและเรขาคณิต

3.	สถิติและความน่าจะเป็น

คณิตศำสตร์เพิ่มเติม

1.	จ�านวนและพีชคณิต

2.	การวัดและเรขาคณิต

3.	สถิติและความน่าจะเป็น

4.	แคลคูลัส

สำระกำรเรียนรู้ กลุ่มผู้เรียน

1.	จ�านวนและการด�าเนนิการ

ป.1	-	ม.6

2.	การวัด

3.	เรขาคณิต

4.	พีชคณิต

5.		การวิเคราะห์ข้อมูล
	 และความน่าจะเป็น

6.		ทักษะและกระบวนการ	
ทางคณิตศาสตร์

สำระกำรเรียนรู้ กลุ่มผู้เรียน

1.	จ�านวนและพีชคณิต

ป.1	-	ม.6	2.	การวัดและเรขาคณิต

3.	สถิติและความน่าจะเป็น

สำระกำรเรียนรู้ กลุ่มผู้เรียน

1.	จ�านวนและพีชคณิต

ม.4	-	ม.6
(แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์)	

2.	การวัดและเรขาคณิต

3.	สถิติและความน่าจะเป็น

4.	แคลคูลัส

ประเด็น

ประเด็น

เปรียบเทียบมาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระ ของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
หลักสูตรแกนกลาง ’51 กับ ฉบับปรับปรุง ’60ตัวอย่าง

1

กำรจัดกลุ่ม

สำระ

กำรเรียนรู้

2

กำรก�ำหนดสำระ

กำรเรยีนรู้

ส�ำหรบั

กลุ่มผู้เรียน

	 *	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กระทรวงศึกษาธิการ.	ตัวชี้วัดและสำระกำรเรียนรู้แกนกลำง กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551.	(กรุงเทพมหานคร	:	โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย,	2560)	
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หลักสูตรแกนกลำง   ’51 ฉบับปรับปรุง  ’60

•	ช่วงเวลาในแต่ละวัน	(ป.1)

•	จ�านวนวันและชื่อวันในสัปดาห์ (ป.1)

•	การนบัเพิม่ทลีะ	3	ทลีะ	4	ทลีะ	25	ทลีะ	50	(ป.3)

•	การนับลดทีละ	3	ทีละ	4	ทีละ	25	ทีละ	50	(ป.3)

•	ทิศ	(ป.6)

•	การบอกต�าแหน่งโดยใช้ทิศ	(ป.6)

•	ระบบตัวเลขฐานต่าง	ๆ 	(ม.1)

•		การวาด	หรือประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติที่

ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์	เมื่อก�าหนดภาพ 

สองมิติที่ได้จากการมองด้านหน้า	ด้านข้าง	 

และด้านบน	(ม.1)

•	การให้เหตุผล (ม.4 - 6)

•	ทฤษฎีจ�านวนเบื้องต้น (ม.4 - 6)

•	ก�าหนดการเชิงเส้น	(ม.4 - 6)

•	การส�ารวจความคิดเห็น	(ม.4 - 6)

•	ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล	(ม.4 - 6)

•	ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น	(ม.4 - 6)

ไม่มี

ประเด็น

เปรียบเทียบมาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระ ของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
หลักสูตรแกนกลาง ’51 กับ ฉบับปรับปรุง ’60

ตัวอย่าง

3

กำรเปลี่ยนแปลง

เนือ้หำ

• ตัดเนือ้หำ
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•	การบอกอันดับที่	(ป.1)

•		การแสดงจ�านวนนบัไม่เกนิ	20	ในรปูความสมัพนัธ์

	 ของจ�านวนแบบส่วนย่อย	-	ส่วนรวม

		(Part	-	Whole	Relationship) (ป.1)

•		การวัดและเปรียบเทียบปริมาตรและความจุ

	 เป็นช้อนชา	ช้อนโต๊ะ	ถ้วยตวง	(ป.2)

•		แบบรูปของจ�านวนที่เกิดจากการคูณ	การหาร

	 ด้วยจ�านวนเดียวกัน	(ป.3)

•	การเขียนตารางทางเดียว	(ป.3)

•	ระนาบ	(ป.4)

•	การอ่านตารางสองทาง	(ป.4)

•	ความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม		

 (ป.6)

•	ค�าถามทางสถิติ	(ม.1)

•	แผนภาพจุด	(ม.2)

•	ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน	(ม.5 พื้นฐำน)

•	การแจกแจงความน่าจะเป็นเบือ้งต้น	(ม.6 เพิม่เตมิ)

หลักสูตรแกนกลำง   ’51

• เพิ่มเนือ้หำ

ไม่มี

ประเด็น ฉบับปรับปรุง   ’60

เปรียบเทียบมาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระ ของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
หลักสูตรแกนกลาง ’51 กับ ฉบับปรับปรุง ’60ตัวอย่าง
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•	ความหมายเศษส่วน	การเขียน	และการอ่าน

	 เศษส่วน	(ป.4)

•	เปรียบเทียบและเรียงล�าดับเศษส่วนที่มีตัวส่วน

	 เท่ากัน (ป.4)

•	การบวกและการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน 

 (ป.4)

•		ความหมายเศษส่วน	การเขียน	และการอ่าน	

	 เศษส่วนแท้	เศษเกิน	จ�านวนคละ (ป.5)

•	เศษส่วนที่เท่ากับจ�านวนนับ	เศษส่วนที่เท่ากัน

	 เศษส่วนอย่างต�่า (ป.5)

•		การเปรยีบเทยีบและเรยีงล�าดบัเศษส่วนทีต่วัส่วน	

ตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง	(ป.5)

•		การบวก	การลบเศษส่วนที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็น

	 พหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง	(ป.5)

•	เศษส่วนของพหุนาม (ม.2, ม.3)

•	อัตราส่วนตรีโกณมิติ	(ม.4 - 6)

•	แผนภาพต้น	-	ใบ (ม.4 - 6)

•	แผนภาพกล่อง (ม.4 - 6)

•	ความหมายเศษส่วน	การเขยีน	และการอ่าน

	 เศษส่วน	(ป.3)

•		เปรียบเทียบและเรียงล�าดับเศษส่วนที่ตัวเศษ

	 เท่ากนั	โดยทีต่วัเศษน้อยกว่า	หรอืเท่ากบัตวัส่วน	

 (ป.3)

•	การบวกและการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน

 (ป.3)

•		ความหมายเศษส่วน	การเขียน	และการอ่าน

	 เศษส่วนแท้	เศษเกิน	จ�านวนคละ	(ป.4)

•		เศษส่วนที่เท่ากัน	เศษส่วนอย่างต�่า	และเศษส่วน

	 ทีเ่ท่ากบัจ�านวนนบั	(ป.4)

•		การเปรียบเทยีบและเรียงล�าดบัเศษส่วนทีต่วัส่วน	

	 ตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง	(ป.4)

•		การบวก	การลบเศษส่วนที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็น

	 พหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง	(ป.4)

•	เศษส่วนของพหุนาม (ม.4 เพิ่มเติม)

•	อัตราส่วนตรีโกณมิติ	(ม.3)

•	แผนภาพต้น	-	ใบ	(ม.2)

•	แผนภาพกล่อง	(ม.3)

•	ทิศและแผนผัง	(คณิต, สังคม)

•	ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย	(ป.6, ม.1)

•	ทิศและแผนผัง	(สังคม)

•	ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย	(ป.6)

หลักสูตรแกนกลำง   ’51

หลักสูตรแกนกลำง   ’51 ฉบับปรับปรุง   ’60

• กำรเลื่อนไหล

ของเนือ้หำ

• ลดควำม

 ซ�้ำซ้อน

 ของเนือ้หำ

ประเด็น

ประเด็น

ฉบับปรับปรุง   ’60

เปรียบเทียบมาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระ ของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
หลักสูตรแกนกลาง ’51 กับ ฉบับปรับปรุง ’60

ตัวอย่าง
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สาระการเรียนรู้
•	 จัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ใหม่

•	 เปลี่ยนชื่อสาระการเรียนรู้

•	 	แบ่งออกเป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐานกับ

	 สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

•	 น�าสาระเทคโนโลยี	(จากกลุ่มสาระฯ	การงานอาชีพฯ)	

	 มารวมกับกลุ่มสาระฯ	วิทยาศาสตร์

เนื้อหา
•	 เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะในศตวรรษที่	21

•	 เน้นความรู้ที่ทันสมัย	สอดคล้องต่อการด�ารงชีวิตในปัจจุบันและอนาคต

ตัดเนื้อหา/

ลดทอนเนื้อหา

ที่ยาก

โยกย้ายเนื้อหา

ข้ามระดับชั้น/

ข้ามวิชา

เพิ่มเนื้อหา

ที่ทันสมัย

ลดความซ�้าซ้อน

ของเนื้อหา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชพีและเทคโนโลยี

 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์

สาระที่	2	การออกแบบและเทคโนโลยี

สาระที่	3	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาระที่	4	เทคโนโลยี

หลักสูตร
แกนกลำง

’51

มำตรฐำนฯ
และตัวชี้วัด

(ฉบับปรับปรุง ’60)

มาตรฐาน ว 4.1
การออกแบบและเทคโนโลยี ม.1 - ม.5

มาตรฐาน ว 4.2
วิทยาการค�านวณ ป.1 - ม.6

ควำมรู้และ

ควำมเข้ำใจ กระบวนกำร

ควำมรู้และทักษะ

พื้นฐำนเฉพำะด้ำน

ICT

Digital 

Literacy

Computing

Science

เรียนรู้และท�าความ

เข้าใจเทคโนโลยี

รวบรวมข้อมลู

	ประมวลผล	ประเมนิผล

ข้อมลู	หรอืสารสนเทศ

เพือ่แก้ปัญหาในชวีติจรงิ

เรียนรู้และฝึกทักษะการใช้

เครื่องมือพื้นฐานเฉพาะด้าน

อย่างถูกต้องและปลอดภัย

แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและ

เป็นระบบ	ใช้แนวคิดเชิงค�านวณ

ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ�าวัน

ลงมือปฏิบัติโดยใช้

กระบวนการออกแบบ	

(Design	process)

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารอย่าง

ปลอดภัย

D & T CS
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หลักสูตรแกนกลำง   ’51ประเด็น

เปรียบเทียบมาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระ ของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
หลักสูตรแกนกลาง ’51 กับ ฉบับปรับปรุง ’60ตัวอย่าง

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ประกอบด้วย 

8 สำระ ดังนี้

1.	สิง่มชีวีติกบักระบวนการด�ารงชวีติ

2.	ชวีติกบัสิง่แวดล้อม

3.	สารและสมบตัขิองสาร

4.	แรงและการเคลือ่นที่

5.	พลงังาน

6.	กระบวนการเปลีย่นแปลงของโลก

7.	ดาราศาสตร์และอวกาศ

8.	ธรรมชาตขิองวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี

ประกอบด้วย 4 สำระ ดงันี้

1.	การด�ารงชวีติและครอบครวั

2.	การออกแบบและเทคโนโลยี

3.	เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

4.	การอาชพี

จดักลุม่สำระกำรเรยีนรูใ้หม่ เปลีย่นชือ่สำระกำรเรยีนรู้ 

ดังนี้

•	มาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชีว้ดั	(รายวชิาพืน้ฐาน)

	 1.	วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

	 2.	วิทยาศาสตร์กายภาพ

	 3.	วิทยาศาสตร์โลก	และอวกาศ

	 4.	เทคโนโลยี

•	ผลการเรียนรู้	(รายวิชาเพิ่มเติม)

	 1.	สาระชีววิทยา

	 2.	สาระเคมี

	 3.	สาระฟิสิกส์

	 4.	สาระโลก	ดาราศาสตร์	และอวกาศ

1

กำรจัดกลุ่ม

สำระ

กำรเรียนรู้

ฉบับปรับปรุง   ’60*

	 *	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กระทรวงศึกษาธิการ.	ตัวชี้วัดและสำระกำรเรียนรู้แกนกลำง กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551.	(กรุงเทพมหานคร	:	โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย,	2560)	
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หลักสูตรแกนกลำง   ’51ประเด็น

เปรียบเทียบมาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระ ของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
หลักสูตรแกนกลาง ’51 กับ ฉบับปรับปรุง ’60

ตัวอย่าง

สำระกำรเรียนรู้

1.	สิง่มชีวีติกบักระบวนการด�ารงชีวิต

2.	ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

3.	สารและสมบัติของสาร

4.	แรงและการเคลื่อนที่

5.		พลังงาน

6.		กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก

7.	ดาราศาสตร์และอวกาศ

8.	ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์	และเทคโนโลยี

สำระกำรเรียนรู้ (รำยวิชำพื้นฐำน)

1.	วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

2.	วิทยาศาสตร์กายภาพ	(เคมี)	

3.	วิทยาศาสตร์กายภาพ	(ฟิสิกส์)

4.	วิทยาศาสตร์โลก	และอวกาศ

5.	การออกแบบและเทคโนโลยี

6.	วิทยาการค�านวณ

สำระกำรเรียนรู้ (รำยวิชำเพิ่มเติม)

สาระชวีวทิยา

สาระเคมี

สาระฟิสิกส์

สาระโลก	ดาราศาสตร์	และอวกาศ

2

กำรก�ำหนดสำระ

กำรเรยีนรู้

ส�ำหรบั

กลุ่มผู้เรียน

ฉบับปรับปรุง   ’60
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หลักสูตรแกนกลำง   ’51

หลักสูตรแกนกลำง   ’51

ประเด็น

ประเด็น

เปรียบเทียบมาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระ ของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
หลักสูตรแกนกลาง ’51 กับ ฉบับปรับปรุง ’60ตัวอย่าง

•	การส�ารวจพืชและสัตว์ในบริเวณต่าง	ๆ  (ป.1)

•	กลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์ (ป.4)

•	มวลของวัตถุที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง

	 การเคลื่อนที่ของวัตถุ	(ป.4)

•	สารสังเคราะห์จากพืช	

 (วิทยำศำสตร์ชีวภำพ พื้นฐำน ม.4)

•	สารประกอบอินทรีย์ 

 (วิทยำศำสตร์กำยภำพ (เคมี) พื้นฐำน ม.5)

•		ทักษะและความปลอดภัยในปฏิบัติการเคมี	

 (เคมี เพิ่มเติม ม.4)

•		พลังงานทดแทน	เทคโนโลยีด้านพลังงาน	

 (ฟิสิกส์ เพิ่มเติม ม.6)

วิชำวิทยำศำสตร์

วิชำวิทยำศำสตร์

•	อาหารและสารเสพติด	(ม.2)

•	การเคลื่อนที่แบบหมุน	

 (ฟิสิกส์ เพิ่มเติม ม.5)

•	วิวัฒนาการของมนุษย์	

 (ชีววิทยำ เพิ่มเติม ม.5)

•	การวิเคราะห์ดีเอ็นเอและการศึกษาจีโนม

 (ชีววิทยำ เพิ่มเติม ม.5)

ไม่มี

ไม่มี

• เพิ่มเนือ้หำ

3

กำรเปลี่ยนแปลง

เนือ้หำ

• ตัดเนือ้หำ

ฉบับปรับปรุง   ’60

ฉบับปรับปรุง   ’60
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หลักสูตรแกนกลำง   ’51ประเด็น

เปรียบเทียบมาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระ ของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
หลักสูตรแกนกลาง ’51 กับ ฉบับปรับปรุง ’60

ตัวอย่าง

วิชำวิทยำศำสตร์

•	ลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต	(ป.2)

•	แรงโน้มถ่วงของโลก	(ป.4)

•	การขึ้นตกของดวงจันทร์	(ป.4)

•	การเกดิเสยีงและทศิทางของเสยีง	(ป.1)

•	สัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

 (ป.4)

•	พืชดอกและพืชไม่มีดอก	(ป.4)

•	วัฏจักรชีวิตของพืชดอก	(ป.2)

•	ปัจจัยที่จ�าเป็นต่อการเจริญเติบโตของคน

	 และสัตว์	(ป.3)

•	วัฏจักรชีวิตของสัตว์	(ป.3)

•	สมบัติทางกายภาพของวัสดุ	(ป.4)

•	สมบัติของสสารทั้ง	3	สถานะ	(ป.4)

•	การเปลี่ยนสถานะของสาร	(ป.5)

•	การปรากฏของดวงจันทร์	(ป.4)

•	การเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งก�าเนิดแสง	(ป.2)

•	แสง (ม.3)

•	ของแข็ง	ของเหลว	แก๊ส	(เคมี เพิ่มเติม ม.5)

•	สภาพยืดหยุ่น	(ฟิสิกส์ เพิ่มเติม ม.6)

•	คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	(ฟิสิกส์ เพิ่มเติม ม.6)

•	ลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต	(ป.1)

•	แรงโน้มถ่วงของโลก	(ป.3)

•	การขึ้นตกของดวงจันทร์ (ป.3)

•	เสียงและทิศทางของเสียง	(ป.5)

•	สัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 

 (ป.5)

•	พืชดอกและพืชไม่มีดอก	(ป.5)

•	วัฏจักรชีวิตของพืชดอก	(ป.5)

•	ปัจจัยที่จ�าเป็นต่อการเจริญเติบโตของคน

	 และสัตว์	(ป.2)

•	วัฏจักรชีวิตของสัตว์	(ป.5)

•	สมบัติทางกายภาพของวัสดุ	(ป.5)

•	สมบัติของสสารทั้ง	3	สถานะ	(ป.6)

•	การเปลี่ยนสถานะของสาร	(ป.6)

•	ข้างขึ้นข้างแรม	(ป.6)

•	การเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งก�าเนิดแสง	(ป.4)

•	แสง	(ม.2)

•	ของแข็ง	ของเหลว	แก๊ส	(เคมี เพิ่มเติม ม.4)

•	สภาพยืดหยุ่น	(ฟิสิกส์ เพิ่มเติม ม.4)

•	คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	(ฟิสิกส์ เพิ่มเติม ม.5)

• กำรเลื่อนไหล 

 ของเนือ้หำ

ฉบับปรับปรุง  ’60
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หลักสูตรแกนกลำง   ’51

หลักสูตรแกนกลำง   ’51

ประเด็น

ประเด็น

วิชำวิทยำศำสตร์

วิชำกำรออกแบบและเทคโนโลยี*

เปรียบเทียบมาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระ ของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
หลักสูตรแกนกลาง ’51 กับ ฉบับปรับปรุง ’60ตัวอย่าง

•	การออกแบบและเทคโนโลยี

	 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

•	เข้าใจแนวคดิหลกัของเทคโนโลย	ีเพือ่น�าไปใช้

	 ในการด�ารงชวีติในสงัคมทีม่กีารเปลีย่นแปลง

	 อย่างรวดเรว็

•	ใช้ความรูแ้ละทกัษะของวชิาวทิยาศาสตร์	

	 คณติศาสตร์	และวชิาอืน่	ๆ 	มาใช้ในการแก้ปัญหา

	 หรอืพฒันางานด้วยกระบวนการออกแบบ

	 เชงิวศิวกรรม

•	เลอืกใช้เทคโนโลยอีย่างเหมาะสม	โดยค�านงึถงึ

	 ผลกระทบต่อชวีติ	สงัคม	และสิง่แวดล้อม

• ชื่อวิชำ

•	พลังงานนิวเคลียร์	(ฟิสิกส์ เพิ่มเติม ม.6)

•	สารชีวโมเลกุล	(ชีววิทยำ เพิ่มเติม ม.4)

•	ปิโตรเลียม (โลก ดำรำศำสตร์ และอวกำศ

 เพิ่มเติม ม.4)

•	พลังงานนิวเคลียร์	(ฟิสิกส์ เพิ่มเติม ม.6, 

 เคมี เพิ่มเติม ม.4)

•	สารชีวโมเลกุล	(ชีววิทยำ เพิ่มเติม ม.4, 

 เคมี เพิ่มเติม ม.6)

•		ปิโตรเลียม	(โลก ดำรำศำสตร์ และอวกำศ 

 เพิ่มเติม ม.4, เคมี เพิ่มเติม ม.6)

• ลดควำม

 ซ�้ำซ้อน

 ของเนือ้หำ

•	เข้าใจเทคโนโลยเีพือ่น�าไปออกแบบสร้างสิง่ของ

	 อย่างสร้างสรรค์

•	เลอืกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชวีติ

	 สงัคม	และสิง่แวดล้อม

• เป้ำหมำย

 กำรเรียนรู้

•	การออกแบบและเทคโนโลยี

 ย้ำยมำเป็นสำระที่ 4 เทคโนโลยี ในกลุ่มสำระ 

 วิทยำศำสตร์

	 *	ชื่อสาระ/ชื่อสื่อที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนอาจเรียกแตกต่างกัน

ฉบับปรับปรุง   ’60

ฉบับปรับปรุง   ’60
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หลักสูตรแกนกลำง   ’51ประเด็น

วิชำกำรออกแบบและเทคโนโลยี

เปรียบเทียบมาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระ ของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
หลักสูตรแกนกลาง ’51 กับ ฉบับปรับปรุง ’60

ตัวอย่าง

•	ฝึกใช้อุปกรณ์และเครือ่งมือ	เพือ่สร้างสรรค์ชิน้งาน

แบ่งตามกลุม่เนือ้หาได้	3	กลุม่	ดงันี้

•	ธรรมชาตขิองเทคโนโลยี

•	กระบวนการเทคโนโลยี

•	การเลอืกใช้เทคโนโลยี

ตวัชีว้ดัเน้น	

•	การบอก

•	การอธบิาย	หรอือภปิราย

ไม่ได้ระบุเกี่ยวกับการเชื่อมโยงความรู้ในวิชาอื่น

ตัวชี้วัดไม่ได้เชื่อมโยงกับทักษะในศตวรรษที่	21

•	ฝึกทกัษะการแก้ปัญหา	การคดิอย่างมวีจิารณญาณ	

	 ความคดิสร้างสรรค์	การคดิเชงิระบบ	เพือ่พฒันา	

	 นวตักรรม	หรอืเทคโนโลยด้ีวยกระบวนการออกแบบ

	 เชงิวศิวกรรม

•	เน้นการบรูณาการความรู้กบัศาสตร์ต่าง	ๆ 	โดยเฉพาะ

	 วชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์	เพือ่ให้สอดคล้อง

	 กับนโยบายประเทศไทย	4.0

•	เลือกใช้วัสดุ	อุปกรณ์	และเครื่องมือได้อย่าง

	 ถูกต้องและปลอดภัย

ตวัชีว้ดัเน้นทกัษะในศตวรรษที	่21	เช่น	การแก้ปัญหา	

ความคิดสร้างสรรค์	การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

เป็นต้น

ตวัชีว้ดัได้ระบเุกีย่วกบัการเชือ่มโยงความรูก้บัวิชาอืน่

ตวัชีว้ดัเน้น

•	ฝึกทกัษะปฏบิตัิ

•	ฝึกทกัษะการแก้ปัญหา

•	ฝึกทกัษะการคดิ

•	การประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหา	

	 หรือพัฒนางานผ่าน	Project	-	Based	หรือ	

	 Problem	-	Based

แบ่งตามกลุม่ความรูไ้ด้	3	กลุม่	ดงันี้

•	ความรู	้ความเข้าใจ

•	กระบวนการ

•	ความรูแ้ละทกัษะเฉพาะด้าน

• จุดเน้นของ 

 วิชำ

• ทักษะใน 

 ศตวรรษที่ 21

• กำรเชื่อมโยง

 กับวิชำอื่น

• กำรก�ำหนด

 ตัวชี้วัด

• สำระหลัก

ฉบับปรับปรุง   ’60
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หลักสูตรแกนกลำง   ’51ประเด็น

วิชำวิทยำกำรค�ำนวณ*

เปรียบเทียบมาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระ ของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
หลักสูตรแกนกลาง ’51 กับ ฉบับปรับปรุง ’60ตัวอย่าง

•		เน้นให้ผู้เรียนสามารถเลือกใช้ฮาร์ดแวร์และ

	 ซอฟต์แวร์ได้อย่างเหมาะสม

•	เน้นให้ผู้เรียนมีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี	 	

	 สารสนเทศ

•		เน้นให้ผูเ้รยีนมทีกัษะการแก้ปัญหาผ่านการเขยีน

	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์

	 	เน้นให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

	 การสือ่สารในการแก้ปัญหา	และการสร้างชิน้งาน

	 อย่างเหมาะสมและมีจริยธรรม

•	เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์	การแก้

	 ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน	และสร้างทางเลือกใน

	 การตัดสินใจ

•	เน้นให้ผูเ้รยีนน�าสารสนเทศไปใช้ในการแก้ปัญหา

•	เน้นให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงค�านวณ

	 เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง

•	เน้นให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

	 สื่อสารอย่างปลอดภัย

•		เน้นให้ผู้เรียนสามารถคดิวเิคราะห์	แก้ปัญหาอย่างเป็น

	 ขั้นตอนและเป็นระบบ

•		เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการค้นหาข้อมูล

	 หรือสารสนเทศ	ประเมิน	จัดการ	วิเคราะห์	

	 สังเคราะห์	ข้อมูล

•		เน้นให้ผูเ้รียนน�าสารสนเทศไปใช้ในการแก้ปัญหา	

ประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง

•		เน้นให้ผู้เรียนท�างานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์

	 เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง	หรือสังคม

•		เน้นให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง

	 ปลอดภยั	รูเ้ท่าทนั	มคีวามรบัผดิชอบ	มจีรยิธรรม

• ชื่อวิชำ

• เป้ำหมำย

 กำรเรียนรู้

• จุดเน้นของ 

 วิชำ

ฉบับปรับปรุง   ’60

	 *	ชื่อสาระ/ชื่อสื่อที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนอาจเรียกแตกต่างกัน

•	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 	

	 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

•	วิทยาการค�านวณ

 ย้ำยมำเป็นสำระที่ 4 เทคโนโลยี ในกลุ่มสำระ 

 วิทยำศำสตร์
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หลักสูตรแกนกลำง   ’51ประเด็น

วิชำวิทยำกำรค�ำนวณ

เปรียบเทียบมาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระ ของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
หลักสูตรแกนกลาง ’51 กับ ฉบับปรับปรุง ’60

ตัวอย่าง

แบ่งตามกลุ่มเนื้อหาได้	3	กลุ่ม	ดังนี้

•	ข้อมูลและสารสนเทศ	

•	ฮาร์ดแวร์	ซอฟต์แวร์	และเครือข่าย

•	การแก้ปัญหา

•	 ตัวชี้วัดไม่ได้เชื่อมโยงกับทักษะในศตวรรษที่	21

•	ไม่ได้ระบุเกี่ยวกับการเชื่อมโยงความรู้ในวิชาอื่น

•	ตัวชี้วัดขาดการเชื่อมโยงในทุกชั้นปี	เพราะได้

	 ก�าหนดตามกลุ่มเนื้อหา

•	ตัวชี้วัดเน้น	

	 -	 การบอก

	 -	 การอธิบาย	หรืออภิปราย

แบ่งตามกลุ่มความรู้ได้	3	กลุ่ม	ดังนี้

•	วิทยาการคอมพิวเตอร์	

•	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

•	การรู้ดิจิทัล

•	ตัวชี้วัดเน้นทักษะในศตวรรษที่	21	เช่น	

	 การท�างานร่วมกนัอย่างสร้างสรรค์	การแก้ปัญหา

	 ที่ก�าหนดระดับของปัญหาตามวุฒิภาวะ	เป็นต้น

•	ตัวชี้วัดได้ระบุเกี่ยวกับการเชื่อมโยงความรู้กับ

	 วิชาอื่น

•		ตัวชี้วัดเน้นวัดทักษะการคิด	วิเคราะห์ในกลุ่ม

	 ความรู้ทั้ง	3	กลุ่ม	โดยมีการเชื่อมโยงกันใน

	 ทุกชั้นปี

•	ตัวชี้วัดเน้น	

	 -	 ฝึกทักษะปฏิบัติ

	 -	 ฝึกทักษะการแก้ปัญหา

	 -	 การประยุกต์ใช้ความรู้

	 -	 ตัวชี้วัดก�าหนดให้แก้ปัญหาผ่าน	

	 	 Project	-	Based	หรือ	Problem	-	Based

• สำระหลัก

• ทักษะใน 

 ศตวรรษที่ 21

• กำรเชื่อมโยง

 กับวิชำอื่น

• กำรก�ำหนด

 ตัวชี้วัด 

ฉบับปรับปรุง   ’60
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

เป้าหมาย
การเรียนรู้

สาระ
ภูมิศาสตร์

ความรู้
ความ

สามารถ

กระบวนการ
ทักษะ

ความ
สามารถทาง
ภูมิศาสตร์

กระบวนการ
ทางภูมิศาสตร์

Geo -
Literacy

ทักษะทาง
ภูมิศาสตร์

WHAT IS GEO -
LITERACY?

การรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo - Literacy)

•	 	ลักษณะทาง

	 กายภาพของโลก

•	 	การใช้แผนทีแ่ละ

	 เครือ่งมอืทางภูมิศาสตร์

•	 กระบวนการทาง	

	 ภูมิศาสตร์

•	 การใช้ภูมิสารสนเทศ

•	 	ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

มนุษย์กับ

	 สิ่งแวดล้อม

	 ทางกายภาพ

ความรู้

•	 ความเข้าใจระบบ	

	 ธรรมชาติและมนุษย์

	 ผ่านปฏิสัมพันธ์

•	 การให้เหตุผลทาง	

	 ภูมิศาสตร์ผ่านการ

	 เชื่อมโยงระหว่างกัน

•	 การตัดสินใจอย่างเป็น	

	 ระบบตามนัย

•	 การตั้งค�าถามเชิง	

	 ภูมิศาสตร์

•	 การรวบรวมข้อมูล

•	 การจัดการข้อมูล

•	 การวิเคราะห์ข้อมูล

•	 การสรุปเพื่อตอบค�าถาม

•	 การสังเกต

•	 การแปลความข้อมูล

	 ทางภูมิศาสตร์

•	 	การใช้เทคนิค	และ

	 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

•	 การคิดเชิงพื้นที่

•	 การคิดแบบองค์รวม

•	 การใช้เทคโนโลยี

•	 การใช้สถิติพื้นฐาน

ความสามารถ
ทางภูมิศาสตร์

กระบวนการ
ทางภูมิศาสตร์

ทักษะ
ทางภูมิศาสตร์
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หลักสูตรแกนกลำง   ’51

หลักสูตรแกนกลำง   ’51

หลักสูตรแกนกลำง   ’51

ประเด็น

ประเด็น

ประเด็น

เปรียบเทียบมาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระ ของสาระภูมิศาสตร์

หลักสูตรแกนกลาง ’51 กับ ฉบับปรับปรุง ’60
ตัวอย่าง

มำตรฐำน ส 5.1
•	 ระบทุศิหลกัและทีต่ัง้ของสิง่ต่าง	ๆ 	(ป.1)
มำตรฐำน ส 5.1
•	 บอกความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพกับ	
	 ลกัษณะทางสงัคมของชมุชน	(ป.3)
มำตรฐำน ส 5.2
•	 ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม
	 ในชุมชน	(ป.3)
มำตรฐำน ส 5.1
•	 	การประเมนิการเปลีย่นแปลงธรรมชาติในโลกว่า
	 เป็นผลมาจากการกระท�าของมนุษย์หรือ
	 ธรรมชาติ	(ม.4 - 6)

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

• เพิ่มเนือ้หำ มำตรฐำน ส 5.2
•	 		อธบิายความสมัพนัธ์ของลกัษณะทางกายภาพกบั
การด�าเนนิชวีติของคนในชมุชน	(ป.3)

•	 มส่ีวนร่วมในการจดัการส่ิงแวดล้อมในชมุชน	(ป.3)

1  กำรจัดกลุ่ม

สำระกำรเรียนรู้

	 *	 ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.	 ตัวชี้วัดและสำระกำรเรียนรู้แกนกลำง สำระภูมิศำสตร์ (ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ. 2560) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 และแนวกำรจัดกิจกรรม 
กำรเรียนรู้. (กรุงเทพมหานคร	:	ม.ป.พ.,	2560).

2

กำรก�ำหนดสำระ

กำรเรยีนรูส้�ำหรบั

กลุ่มผู้เรียน

3

กำรเปลี่ยนแปลง

เนือ้หำ

• ตัดเนือ้หำ

ฉบับปรับปรุง   ’60

ฉบับปรับปรุง   ’60

ฉบับปรับปรุง   ’60*
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เปรียบเทียบมาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระ ของสาระภูมิศาสตร์

หลักสูตรแกนกลาง ’51 กับ ฉบับปรับปรุง ’60
ตัวอย่าง

หลักสูตรแกนกลำง   ’51ประเด็น

มำตรฐำน ส 5.2

•	 สงัเกตและเปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงของ

	 สภาพแวดล้อมทีอ่ยูร่อบตวั (ป.1)

มำตรฐำน ส 5.1

•	 เขยีนแผนผงัง่าย	ๆ 	เพือ่แสดงต�าแหน่ง	ทีต่ัง้ของ

	 สถานทีส่�าคญัในบรเิวณโรงเรยีนและชมุชน	(ป.3)

มำตรฐำน 5.2

•	 อธบิายเกีย่วกบัมลพษิและการก่อให้เกดิมลพษิ

	 โดยมนษุย์	(ป.3)

มำตรฐำน ส 5.1

•	 ระบแุหล่งทรพัยากรและสิง่ต่าง	ๆ 	ในจงัหวดัของ

	 ตนเองด้วยแผนที	่(ป.4)

•	 ใช้แผนทีอ่ธบิายความสมัพนัธ์ของสิง่ต่าง	ๆ 	

	 ทีม่อียู่ในจงัหวดั	(ป.4)

มำตรฐำน ส 5.2

•	 อธบิายสภาพแวดล้อมทางกายภาพของชมุชน

	 ทีส่่งผลต่อการด�าเนนิชวีติของคนในจงัหวดั	(ป.4)

•	 มส่ีวนร่วมในการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมในจงัหวดั

 (ป.4)

มำตรฐำน ส 5.2

•	 สงัเกตและเปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงของ

	 สิง่แวดล้อม	เพือ่การปฏบิตัตินอย่างเหมาะสม	

 (ป.1)

มำตรฐำน ส 5.1

•	 วาดแผนผงัเพือ่แสดงต�าแหน่งทีต่ัง้ของสถานท่ี	

	 ส�าคญัในบรเิวณโรงเรยีนและชมุชน	(ป.3)

มำตรฐำน 5.2

•	 อธบิายสาเหตทุีท่�าให้เกดิมลพษิโดยมนษุย	์(ป.3)

มำตรฐำน ส 5.1

•	 ระบแุหล่งทรพัยากรและสถานทีส่�าคญัในจังหวดั	

	 ของตนด้วยแผนทีแ่ละรปูถ่าย	(ป.4)

•	 	อธิบายลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่ง

ทรพัยากรและสถานทีส่�าคญัในจงัหวดั	(ป.4)

มำตรฐำน ส 5.2

•	 วเิคราะห์สิง่แวดล้อมทางกายภาพทีส่่งผลต่อการ	

	 ด�าเนนิชวีติของคนในจงัหวดั	(ป.4)

•	 น�าเสนอแนวทางการจดัการส่ิงแวดล้อมในจงัหวดั

 (ป.4)

ไม่มี ไม่มี

มำตรฐำน ส 5.2

•	 		ระบแุนวทางการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ

	 และสิง่แวดล้อมในภมูภิาคต่าง	ๆ 	ของโลก	(ม.4 - 6)

•	 	ระบมุาตรการป้องกนัและแก้ไขปัญหา	บทบาทของ

องค์การ	และการประสานความร่วมมอื

	 ทัง้ในประเทศและนอกประเทศเกีย่วกบักฎหมาย

	 สิง่แวดล้อม	การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ

	 สิง่แวดล้อม	(ม.4 - 6)

มำตรฐำน ส 5.2

•	 	ระบมุาตรการป้องกนัและแก้ไขปัญหา	กฎหมาย

	 และนโยบายด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละ

	 สิง่แวดล้อม	บทบาทขององค์การทีเ่กีย่วข้อง	

	 และการประสานความร่วมมอืทัง้ในประเทศ

	 และระหว่างประเทศ	(ม.4 - 6)

• กำรเลื่อนไหล 

 ของเนือ้หำ

• ลดควำม

 ซ�้ำซ้อน

 ของเนือ้หำ

• เปลี่ยนค�ำ

 ให้ชัดเจน

ฉบับปรับปรุง   ’60
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หลักสูตรแกนกลำง   ’51ประเด็น

เปรียบเทียบมาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระ ของสาระภูมิศาสตร์

หลักสูตรแกนกลาง ’51 กับ ฉบับปรับปรุง ’60
ตัวอย่าง

มำตรฐำน ส 5.1

•	 	ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์	(แผนที่	ภาพถ่าย

	 ชนิดต่าง	ๆ )	ระบุลักษณะส�าคัญทางกายภาพ

	 และสังคมของประเทศ	(ป.6)

มำตรฐำน ส 5.2

•	 จัดท�าแผนการใช้ทรัพยากรในชุมชน	(ป.6)

มำตรฐำน ส 5.1

•	 วเิคราะห์เชือ่มโยงสาเหตแุละแนวทางป้องกนัภยั

	 ธรรมชาตแิละการระวงัภยัท่ีเกดิขึน้ในประเทศไทย

	 และทวปีเอเชยี	ออสเตรเลยี	และโอเชยีเนยี	(ม.1)

มำตรฐำน ส 5.2

•	 วิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทาง

	 ธรรมชาติของทวีปเอเชีย		ออสเตรเลีย	และ

	 โอเชียเนีย	(ม.1)

มำตรฐำน ส 5.1

•	 วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางกายภาพ

	 และสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้		

 (ม.3)

มำตรฐำน ส 5.2

•	 ส�ารวจ	อภปิรายประเดน็ปัญหาเกีย่วกบัส่ิงแวดล้อม 

	 ทีเ่กดิขึน้ในทวปีอเมรกิาเหนือและอเมริกาใต้	(ม.3)

มำตรฐำน ส 5.1

•	 ใช้เครือ่งมอืทางภมูศิาสตร์ในการรวบรวม	

	 วเิคราะห์	และน�าเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศ

	 อย่างมีประสิทธิภาพ	(ม.4 - 6)

มำตรฐำน ส 5.2

•	 อธิบายการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการ

	 สร้างสรรค์วัฒนธรรม	อันเป็นเอกลักษณ์ของ

	 ท้องถิ่น	ทั้งในประเทศไทยและโลก	(ม.4 - 6)

มำตรฐำน ส 5.1

•	 	สืบค้นและอธิบายข้อมูลลักษณะทางกายภาพ

ของประเทศไทยด้วยแผนที่	 รูปถ่ายทางอากาศ

และภาพจากดาวเทียม	(ป.6)

มำตรฐำน ส 5.2

•	 น�าเสนอตวัอย่างทีส่ะท้อนให้เหน็ผลจากการรกัษา 

	 และท�าลายทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม	 และเสนอ 

	 แนวทางในการจดัการอย่างยัง่ยนืใประเทศไทย	

 (ป.6)

มำตรฐำน ส 5.1

•	 	วเิคราะห์สาเหตกุารเกดิภยัพบิตัแิละผลกระทบใน

ทวปีเอเชยี	ทวปีออสเตรเลยี	และโอเชยีเนยี	(ม.1)

มำตรฐำน ส 5.2

•	 สืบค้น	อภิปรายประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์	

	 ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ที่		

	 เกิดขึ้นในทวีปเอเชีย	ทวีปออสเตรเลีย	

	 และโอเชียเนีย	(ม.1)

มำตรฐำน ส 5.1

•	 	วเิคราะห์สาเหตกุารเกดิภยัพบิตัแิละผลกระทบใน

ทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้	(ม.3)

มำตรฐำน ส 5.2

•	 วเิคราะห์แนวทางการจดัการภยัพบิตัแิละการจดัการ

	 ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือ		

	 และทวีปอเมริกาใต้อย่างยั่งยืน	(ม.3)

มำตรฐำน ส 5.1

•	 	ใช้แผนทีแ่ละเคร่ืองมอืทางภมูศิาสตร์ในการค้นหา	

วิเคราะห์	และสรุปข้อมูล	ตามกระบวนการทาง

	 ภูมิศาสตร์และน�าภูมิสารสนเทศมาใช้ประโยชน์

	 ในชีวิตประจ�าวัน	(ม.4 - 6)

มำตรฐำน ส 5.2

•	 วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทาง

	 กายภาพกบักจิกรรมของมนษุย์ในการสร้างสรรค์

	 วถิกีารด�าเนินชวีติของท้องถิน่	ทัง้ในประเทศไทย

	 และภมูภิาคต่าง	ๆ 	ของโลก	และเหน็ความส�าคัญ

	 ของส่ิงแวดล้อมทีม่ผีลต่อการด�ารงชวีติของมนษุย์	

 (ม.4 - 6)

ฉบับปรับปรุง   ’60
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Learning
Ecosystem

สื่อเสริม
ต่าง ๆ

Power
Point แบบฝึกหัด

คู่มือครู

แผน
การสอน หนังสือเรียน

ก้าวทัน
การพัฒนา

เน้นเนื้อหา
ตรงสาระ

ฝึกทักษะเพื่อ
ยกระดับผู้เรียน

•	 ให้แนวทางในการจัดการเรียน

•	 ใช้เป็นหลักฐานในการประเมิน

•	 ต่อยอดเนือ้หาในบทเรยีน

•	 มุ่งยกระดับ

	 ผลการเรียนรู้

•	 อ่านสนุก	เข้าใจง่าย

•	 เป็นเครื่องมือประกอบ	

	 การสอน

•	 สรุปรวบยอดองค์ความรู้

•	 ชัดเจน	ครอบคลุม		

	 เข้าใจง่าย

•	 มีเนื้อหาครบถ้วน	ครอบคลุม	ชัดเจน	

•	 	ตรงตามมาตรฐานหลักสูตร

	 ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	2560

•	 น�าเสนอเนื้อหาโดยใช้	Infographic

•	 เตรียมการสอน	

	 ช่วยครู	

•	 ใช้ง่าย	ใช้สะดวก

•	 สอดคล้องกับ	

	 หนังสือเรียน

•	 สร้างกิจกรรมเหมาะกับธรรมชาติวิชา	

•	 เน้นให้เกิดการพัฒนาทักษะต่าง	ๆ

•	 น�าไปต่อยอดในชีวิตประจ�าวัน

อจท. เตรียมสื่อส�าหรับมาตรฐานฯ และตัวชี้วัด 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทุกชั้น ทุกวิชาไว้
พร้อม
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มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สาระภมิูศาสตร์

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 )

คณิตศาสตร์
Mathematics

วิทยาศาสตร์
Science

ภูมิศาสตร์
Geography

วิทยาการคำนวณ
Computing Science

การออกแบบ
และเทคโนโลยี

Design&Technology
บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
142 ถนนตะนาว เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทร. /แฟกซ์. 02 6222 999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย) www.aksorn.com

New ทำความเข้าใจหลักสูตร
รหัสสินค้า 1090158
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