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ความน า 
กระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศใชห้ลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช ๒๕๔๔  ให้เป็น

หลกัสูตรแกนกลางของประเทศ โดยก าหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบ
ทิศทางในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถ           
ในการแข่งขนัในเวทีระดับโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๔) พร้อมกนัน้ีได้ปรับกระบวนการพฒันา
หลกัสูตรให้มีความสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ          
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจทางการศึกษาให้ท้องถ่ินและ
สถานศึกษาได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ และ               
ความตอ้งการของทอ้งถ่ิน (ส านกันายกรัฐมนตรี, ๒๕๔๒) 

จากการวิจยั และติดตามประเมินผลการใชห้ลกัสูตรในช่วงระยะ ๖ ปีที่ผ่านมา (ส านักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา, ๒๕๔๖ ก., ๒๕๔๖ ข., ๒๕๔๘ ก., ๒๕๔๘ ข.; ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, ๒๕๔๗ ; ส านักผูต้รวจราชการและติดตามประเมินผล , ๒๕๔๘; สุวิมล    ว่องวาณิช และ               
นงลกัษณ์  วิรัชชยั, ๒๕๔๗; Nutravong, ๒๐๐๒; Kittisunthorn, ๒๐๐๓) พบว่า หลกัสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๔๔ มีจุดดีหลายประการ เช่น ช่วยส่งเสริมการกระจายอ านาจทางการศึกษาท า
ให้ท้องถ่ินและสถานศึกษามีส่วนร่วมและมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง               
กบัความตอ้งการของทอ้งถ่ิน และมีแนวคิดและหลกัการในการส่งเสริมการพฒันาผูเ้รียนแบบองคร์วม
อยา่งชดัเจน อยา่งไรก็ตาม ผลการศึกษาดงักล่าวยงัไดส้ะทอ้นให้เห็นถึงประเด็นที่เป็นปัญหาและความ 
ไม่ชัดเจนของหลักสูตรหลายประการทั้ งในส่วนของเอกสารหลักสูตร กระบวนการน าหลักสูตร               
สู่การปฏิบัติ และผลผลิตที่เกิดจากการใช้หลักสูตร ได้แก่ ปัญหาความสับสนของผูป้ฏิบัติในระดับ
สถานศึกษาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาส่วนใหญ่ก าหนดสาระและผลการเรียนรู้              
ที่คาดหวงัไวม้าก ท าให้เกิดปัญหาหลกัสูตรแน่น  การวดัและประเมินผลไม่สะทอ้นมาตรฐาน ส่งผลต่อ
ปัญหาการจดัท าเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียน รวมทั้งปัญหาคุณภาพ              
ของผูเ้รียนในดา้นความรู้ ทกัษะ ความสามารถและคุณลกัษณะที่พงึประสงคอ์นัยงัไม่เป็นที่น่าพอใจ  

นอกจากนั้ นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ ( พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔)              
ได้ช้ีให้เห็นถึงความจ าเป็นในการปรับเปล่ียนจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให้ มี
คุณธรรม และมีความรอบรู้อย่างเท่าทัน  ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา  อารมณ์ และ
ศีลธรรม สามารถกา้วทนัการเปล่ียนแปลงเพือ่น าไปสู่สงัคมฐานความรู้ไดอ้ยา่งมัน่คง  แนวการพฒันาคน
ดงักล่าวมุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนให้มีพื้นฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ  พร้อมทั้งมีสมรรถนะ ทกัษะ
และความรู้พื้นฐานที่จ  าเป็นในการด ารงชีวิต อันจะส่งผลต่อการพฒันาประเทศแบบยัง่ยนื (สภาพฒันา
เศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ , ๒๕๔๙)  ซ่ึ งแน วทางดังก ล่ าวสอดคล้อ งกับนโยบายขอ ง
กระทรวงศึกษาธิการในการพฒันาเยาวชนของชาติเขา้สู่โลกยคุศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุ่งส่งเสริมผูเ้รียนมี
คุณธรรม รักความเป็นไทย ให้มีทกัษะการคิดวิเคราะห์  สร้างสรรค ์มีทกัษะดา้นเทคโนโลย ี สามารถ



 

 

 

 

ท างานร่วมกับผูอ่ื้น และสามารถอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นในสังคมโลกได้อย่างสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
๒๕๕๑)   

จากขอ้คน้พบในการศึกษาวิจยัและติดตามผลการใชห้ลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 
๒ ๕๔๔  ที่ ผ่ าน ม า   ป ระก อบ กับ ข้อ มู ล จ าก แผนพัฒ น าเศ รษ ฐ กิ จแล ะสั งค ม แ ห่ งช า ติ                              
ฉบับที่  ๑๐ เก่ียวกับแนวทางการพัฒนาคนในสังคมไทย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการใน              
การพฒันาเยาวชนสู่ศตวรรษที่ ๒๑ จึงเกิดการทบทวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 
๒๕๔๔  เพื่อน าไปสู่การพฒันาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑ ที่มีความ
เหมาะสม ชดัเจน ทั้งเป้าหมายของหลกัสูตรในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน และกระบวนการน าหลกัสูตร
ไปสู่การปฏิบติัในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยได้มีการก าหนดวิสัยทศัน์ จุดหมาย 
สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัที่ชดัเจน เพือ่ใช้
เป็นทิศทางในการจดัท าหลกัสูตร การเรียนการสอนในแต่ละระดบั  นอกจากนั้นไดก้ าหนดโครงสร้าง
เวลาเรียนขั้นต ่าของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละชั้นปีไวใ้นหลกัสูตรแกนกลาง และเปิดโอกาสให้
สถานศึกษาเพิ่มเติมเวลาเรียนได้ตามความพร้อมและจุดเน้น อีกทั้ งได้ปรับกระบวนการวดัและ
ประเมินผลผูเ้รียน เกณฑ์การจบการศึกษาแต่ละระดับ และเอกสารแสดงหลักฐานทางการศึกษาให้มี
ความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้ และมีความชดัเจนต่อการน าไปปฏิบติั 
 เอกสารหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑ น้ี จดัท าขึ้นส าหรับทอ้งถ่ิน
และสถานศึกษาไดน้ าไปใชเ้ป็นกรอบและทิศทางในการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา และจดัการเรียน 
การสอนเพือ่พฒันาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมี้คุณภาพดา้นความรู้ และ
ทกัษะที่จ  าเป็นส าหรับการด ารงชีวติในสงัคมที่มีการเปล่ียนแปลง และแสวงหาความรู้เพือ่พฒันาตนเอง
อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ  

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวดัที่ก  าหนดไวใ้นเอกสารน้ี ช่วยท าให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง               
ในทุกระดับเห็นผลคาดหวงัที่ตอ้งการในการพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนที่ชัดเจนตลอดแนว ซ่ึงจะ
สามารถช่วยให้หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งในระดับทอ้งถ่ินและสถานศึกษาร่วมกนัพฒันาหลกัสูตรไดอ้ยา่ง
มัน่ใจ ท าใหก้ารจดัท าหลกัสูตรในระดบัสถานศึกษามีคุณภาพและมีความเป็นเอกภาพยิง่ขึ้น อีกทั้งยงัช่วย
ให้เกิดความชัดเจนเร่ืองการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ และช่วยแก้ปัญหาการเทียบโอนระหว่าง
สถานศึกษา  ดงันั้นในการพฒันาหลกัสูตรในทุกระดบัตั้งแต่ระดบัชาติจนกระทัง่ถึงสถานศึกษา จะตอ้ง
สะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวดัที่ก  าหนดไวใ้นหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้ นพื้นฐาน รวมทั้ งเป็นกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ และครอบคลุมผู ้เรียน 
ทุกกลุ่มเป้าหมายในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน      

การจดัหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวงัได ้ทุกฝ่าย        
ที่เก่ียวขอ้งทั้งระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลตอ้งร่วมรับผิดชอบ โดยร่วมกนัท างานอยา่งเป็น
ระบบ และต่อเน่ือง ในการวางแผน ด าเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแกไ้ข 
เพือ่พฒันาเยาวชนของชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก  าหนดไว ้
 



 

 

 

 

วสัิยทศัน์ 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นก าลงัของชาติใหเ้ป็น

มนุษยท์ี่มีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก 
ยดึมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข   มีความรู้และทกัษะ
พื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ  าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวติ  โดยมุ่งเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญับนพื้นฐานความเช่ือวา่ ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ  

หลกัการ 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลกัการที่ส าคญั  ดงัน้ี 
              ๑.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้                   
เป็นเป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐาน              
ของความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 

๒.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค 
และมีคุณภาพ 

๓.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา                      
ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

๔ . เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้ งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัด           
การเรียนรู้ 

๕.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  
๖.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั  ครอบคลุม

ทุกกลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์   

จุดหมาย 

             หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข    
มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพ   จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผูเ้รียน  เม่ือจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   ดงัน้ี 

๑.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค ์เห็นคุณค่าของตนเอง   มีวนิยัและปฏิบติัตน
ตามหลกัธรรมของพระพทุธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนบัถือ  ยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง   

๒. มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา   การใชเ้ทคโนโลย ี และมีทกัษะ
ชีวติ  

๓.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสยั และรักการออกก าลงักาย 
๔.  มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ           

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 



 

 

 

 

๕.  มีจิตส านึกในการอนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย   การอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม  
มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงที่ดีงามในสงัคม และอยูร่่วมกนัในสงัคมอยา่งมีความสุข     

สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 ในการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเนน้พฒันาผูเ้รียนใหมี้
คุณภาพตามมาตรฐานที่ก  าหนด  ซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญัและคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ 
ดงัน้ี 

 สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญั ๕ ประการ ดงัน้ี 

 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวฒันธรรมในการใช้
ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเองเพือ่แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร
และประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสงัคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพือ่ขจดั
และลดปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผลและความถูกตอ้ง 
ตลอดจนการเลือกใชว้ธีิการส่ือสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสงัคม 
 ๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด 
อยา่งสร้างสรรค ์ การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองคค์วามรู้หรือ
สารสนเทศเพือ่การตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา  เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ              
ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ เขา้ใจ
ความสัมพนัธแ์ละการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยกุตค์วามรู้มาใช้
ในการป้องกนัและแก้ไขปัญหา และมีการตดัสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น        
ต่อตนเอง สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใชใ้น 
การด าเนินชีวติประจ าวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  การท างาน และการอยูร่่วมกนั
ในสงัคมดว้ยการสร้างเสริมความสมัพนัธอ์นัดีระหวา่งบุคคล การจดัการปัญหาและความขดัแยง้ต่าง ๆ 
อยา่งเหมาะสม การปรับตวัใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงของสงัคมและสภาพแวดลอ้ม และการรู้จกั
หลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พงึประสงคท์ี่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช ้เทคโนโลยดีา้นต่าง ๆ 
และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลย ีเพื่อการพฒันาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร  
การท างาน  การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้ง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 
 
 
 



 

 

 

 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์เพือ่ให้

สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดงัน้ี 
๑.  รักชาต ิ ศาสน์ กษตัริย ์
๒.  ซ่ือสตัยสุ์จริต 
๓.  มีวนิยั 
๔. ใฝ่เรียนรู้ 
๕. อยูอ่ยา่งพอเพยีง 
๖.  มุ่งมัน่ในการท างาน 
๗.  รักความเป็นไทย 
๘.  มีจิตสาธารณะ 
นอกจากน้ี สถานศึกษาสามารถก าหนดคุณลกัษณะอันพึงประสงค์เพิ่มเติมให้สอดคล้องตาม

บริบทและจุดเนน้ของตนเอง     

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 การพฒันาผูเ้รียนให้เกิดความสมดุล ตอ้งค  านึงถึงหลักพฒันาการทางสมองและพหุปัญญา 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงก าหนดใหผู้เ้รียนเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดงัน้ี  

๑. ภาษาไทย 
๒. คณิตศาสตร์ 
๓. วทิยาศาสตร์  
๔. สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
๕. สุขศึกษาและพลศึกษา 
๖. ศิลปะ 
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
๘. ภาษาต่างประเทศ 
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ไดก้  าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าคญัของการพฒันา

คุณภาพผูเ้รียน มาตรฐานการเรียนรู้ระบุส่ิงที่ผูเ้รียนพึงรู้  ปฏิบติัได ้ มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม            
ที่พึงประสงค์เม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้ นมาตรฐานการเรียนรู้ยงัเป็นกลไกส าคัญ                
ในการขบัเคล่ือนพฒันาการศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะทอ้นให้ทราบว่าตอ้งการ
อะไร จะสอนอย่างไร และประเมินอย่างไร รวมทั้งเป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาโดยใชร้ะบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ซ่ึงรวมถึง  
การทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการทดสอบระดับชาติ ระบบการตรวจสอบเพื่อประกัน
คุณภาพดังกล่าวเป็นส่ิงส าคญัที่ช่วยสะทอ้นภาพการจดัการศึกษาว่าสามารถพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพ
ตามที่มาตรฐานการเรียนรู้ก าหนดเพยีงใด 



 

 

 

 

ตัวช้ีวดั 

ตวัช้ีวดัระบุส่ิงที่นักเรีียนพึงรู้และปฏิบติัได้ รวมทั้งคุณลักษณะของผูเ้รียนในแต่ละระดับชั้น               
ซ่ึ งสะท้อนถึ งมาตรฐานการเรียน รู้ มี ความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรม  น าไปใช ้                                
ในการก าหนดเน้ือหา  จดัท าหน่วยการเรียนรู้ จดัการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์ส าคญัส าหรับการวดั
ประเมินผลเพือ่ตรวจสอบคุณภาพผูเ้รียน   

๑. ตัวช้ีวดัชั้นปี   เป็นเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียนแต่ละชั้นปีในระดับการศึกษาภาคบังคับ          
(ประถมศึกษาปีที่ ๑ – มธัยมศึกษาปีที่ ๓)             

๒. ตวัช้ีวดัช่วงชั้น  เป็นเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย
(มธัยมศึกษาปีที่ ๔- ๖)  

 
หลกัสูตรไดมี้การก าหนดรหสัก ากบัมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั เพือ่ความเขา้ใจและให้

ส่ือสารตรงกนั ดงัน้ี 
 

ว ๑.๑ ป. ๑/๒ 
ป.๑/๒        ตวัช้ีวดัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ขอ้ที่ ๒ 
๑.๑            สาระที่ ๑  มาตรฐานขอ้ที่ ๑      
ว                กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

 

ต ๒.๒ ม.๔-๖/ ๓ 
ม.๔-๖/๓      ตวัช้ีวดัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  ขอ้ที่ ๓ 
๒.๓            สาระที่ ๒  มาตรฐานขอ้ที่ ๒ 
ต                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 

 
 
 



 

 

 

 

สาระการเรียนรู้ 
  

สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย องค์ความรู้   ทกัษะหรือกระบวนการเรียนรู้  และคุณลักษณะ            
อนัพงึประสงค ์ ซ่ึงก าหนดให้ผูเ้รียนทุกคนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานจ าเป็นตอ้งเรียนรู้ โดยแบ่งเป็น 
๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดงัน้ี 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ความรู้ ทักษะส าคัญ 

และคุณลักษณะ 

ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษา 

ขัน้พืน้ฐาน 

วิทยาศาสตร์   :   การน าความรู้ 
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ไปใช้ในการศกึษา ค้นคว้าหา
ความรู้ และแก้ปัญหาอยา่งเป็น
ระบบ การคิดอยา่งเป็นเหตเุป็นผล  
คิดวิเคราะห์  
คิดสร้างสรรค์  และจิต
วิทยาศาสตร์ 
 
สังคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  :    การอยูร่่วมกนัใน
สงัคมไทยและสงัคมโลกอยา่งสนัติ
สขุ  การเป็นพลเมืองดี  ศรัทธาใน
หลกัธรรมของศาสนา   
การเห็นคณุคา่ของทรัพยากรและ
สิง่แวดล้อม ความรักชาติ และ
ภมิูใจในความเป็นไทย 
 

ศิลปะ : ความรู้และ
ทกัษะในการคิดริเร่ิม  
จินตนาการ สร้างสรรค์
งานศิลปะ  สนุทรียภาพ
และการเห็นคณุคา่ทาง
ศิลปะ 
 

ภาษาไทย   :  ความรู้  ทกัษะ 

และวฒันธรรมการใช้ภาษา   
เพื่อ การสือ่สาร   ความช่ืนชม    
การเห็นคณุคา่ภมิูปัญญา ไทย     
และภมิูใจในภาษาประจ าชาติ 

ภาษาต่างประเทศ   :    
ความรู้ทกัษะ  เจตคติ และ
วฒันธรรม การใช้
ภาษาตา่งประเทศในการ
สือ่สาร  การแสวงหาความรู้ 
และการประกอบอาชีพ 
 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
:        ความรู้  ทกัษะ และเจต
คติ 

ในการท างาน  การจดัการ                   
การด ารงชีวิต  การประกอบ
อาชีพ  และการใช้เทคโนโลยี 
 

สุขศึกษาและพลศึกษา   :   
ความรู้ ทกัษะและเจตคติในการ
สร้างเสริมสขุภาพพลานามยัของ
ตนเองและผู้ อ่ืน  การปอ้งกนัและ
ปฏิบติัตอ่ 

สิง่ตา่ง ๆ  ท่ีมีผลตอ่สขุภาพอยา่ง 

ถกูวิธีและทกัษะในการด าเนิน
ชีวิต 

คณิตศาสตร์  :   การน า
ความรู้ทกัษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ใน                   
การแก้ปัญหา การด าเนิน
ชีวิต  และศกึษาตอ่ การมี
เหตมีุผล            มีเจตคติท่ีดี
ตอ่คณิตศาสตร์ พฒันาการ
คิดอยา่งเป็นระบบและ
สร้างสรรค์ 
 



 

 

 

 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
                                 ๑.  รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์  
 ๒. ซ่ือสัตยสุ์จริต 
 ๓.  มีวนิัย 
                                 ๔.  ใฝ่เรียนรู้ 
 ๕. อยู่อย่างพอเพียง 
 ๖.  มุ่งมัน่ในการท างาน 
                      ๗.  รักความเป็นไทย 
                                      ๘. มีจิตสาธารณะ 

สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 

๑. ความสามารถในการส่ือสาร 
๒. ความสามารถในการคิด 
๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา 
๔. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ 
๕. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี

จุดหมาย 
๑.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พงึประสงค ์เห็นคุณค่าของตนเอง   มีวนิยัและปฏิบติั

ตนตามหลกัธรรมของพระพทุธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนบัถือ  ยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง   
                  ๒.  มีความรู้อนัเป็นสากลและมีความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา  การใช้
เทคโนโลยแีละมีทกัษะชีวติ  

๓.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสยั และรักการออกก าลงักาย 
             ๔.  มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ยดึมัน่ในวถีิชีวติและการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  
                  ๕.  มีจิตส านึกในการอนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย   การอนุรักษแ์ละพฒันา
ส่ิงแวดลอ้ม                  มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงที่ดีงามในสงัคม และอยูร่่วมกนัใน
สงัคมอยา่งมีความสุข   
  
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๑.กิจกรรมแนะแนว 

๒.กิจกรรมนกัเรียน 

๓. กิจกรรมเพือ่สงัคม
และสาธารณประโยชน์ 

วิสัยทัศน์ 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นก าลงัของชาติให้เป็น

มนุษยท์ี่มีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก 
ยดึมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข   มีความรู้และทกัษะ
พื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ  าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวติ  โดยมุ่งเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญับนพื้นฐานความเช่ือวา่ ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ 

ความสัมพนัธ์ของการพฒันาคุณภาพผู้เรียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

                มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด   ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้                                                             
                     ๑. ภาษาไทย      ๒. คณิตศาสตร์    ๓. วทิยาศาสตร์                                                                                
 ๔. สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม   ๕. สุขศึกษาและพลศึกษา     ๖.  ศิลปะ                                        
                    ๗. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี      ๘. ภาษาต่างประเทศ 
 

คุณภาพของผู้เรียนระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 

 

 

 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  

จ  านวน ๖๗ มาตรฐาน ดงัน้ี   

ภาษาไทย 
สาระที่ ๑ การอ่าน 
มาตรฐาน ท ๑.๑      ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพือ่น าไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหา 
   ในการด าเนินชีวติและมีนิสยัรักการอ่าน 
สาระที่ ๒  การเขียน 
 มาตรฐาน ท  ๒.๑  ใชก้ระบวนการเขียน เขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ  ยอ่ความ และเขียนเร่ืองราว 
  ในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้ควา้ 
  อยา่งมีประสิทธิภาพ 
สาระที่ ๓ การฟัง  การดู  และการพูด 
มาตรฐาน ท ๓.๑      สามารถเลือกฟังและดูอยา่งมีวจิารณญาณ  และพดูแสดงความรู้ ความคิด  

ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อยา่งมีวจิารณญาณ และสร้างสรรค ์
สาระที่ ๔  หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน ท ๔.๑     เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลงั 
  ของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษา ภาษาไทยไวเ้ป็นสมบตัิของชาติ                                   
สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท ๕.๑     เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น วจิารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอยา่ง 
  เห็นคุณค่าและน ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 

คณติศาสตร์ 
สาระที่ ๑  จ านวนและการด าเนินการ 
มาตรฐาน ค ๑.๑   เขา้ใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใชจ้  านวนในชีวติจริง 
มาตรฐาน ค ๑.๒   เขา้ใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการของจ านวนและความสมัพนัธร์ะหวา่ง  

การด าเนินการต่าง ๆ  และใชก้ารด าเนินการในการแกปั้ญหา  
มาตรฐาน ค ๑.๓    ใชก้ารประมาณค่าในการค านวณและแกปั้ญหา 
มาตรฐาน ค ๑.๔   เขา้ใจระบบจ านวนและน าสมบติัเก่ียวกบัจ านวนไปใช ้ 
สาระที่ ๒   การวัด 
มาตรฐาน ค ๒.๑   เขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบัการวดั   วดัและคาดคะเนขนาดของส่ิงที่ตอ้งการวดั 

มาตรฐาน ค ๒.๒   แกปั้ญหาเก่ียวกบัการวดั  
 



 

 

 

 

สาระที่ ๓  เรขาคณติ 
มาตรฐาน ค ๓.๑    อธิบายและวเิคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
มาตรฐาน ค ๓.๒   ใช้การนึกภาพ (visualization)  ใช้เหตุผลเก่ียวกับปริภูมิ (spatial reasoning)  

และใชแ้บบจ าลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแกปั้ญหา 
สาระที่ ๔  พีชคณติ 
มาตรฐาน ค ๔.๑    เขา้ใจและวเิคราะห์แบบรูป (pattern)  ความสมัพนัธ ์ และฟังกช์นั 
มาตรฐาน ค ๔.๒    ใชนิ้พจน์  สมการ  อสมการ  กราฟ  และตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์   

(mathematical   model) อ่ืน  ๆ  แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมาย 
และน าไปใชแ้กปั้ญหา 

สาระที่ ๕  การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค ๕.๑    เขา้ใจและใชว้ธีิการทางสถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล  
มาตรฐาน ค ๕.๒   ใชว้ธีิการทางสถิติและความรู้เก่ียวกบัความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได ้

อยา่งสมเหตุสมผล 
มาตรฐาน ค ๕.๓    ใชค้วามรู้เก่ียวกบัสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตดัสินใจและแกปั้ญหา  
สาระที่ ๖  ทักษะและกระบวนการทางคณติศาสตร์ 
มาตรฐาน ค  ๖.๑    มีความสามารถในการแกปั้ญหา  การใหเ้หตุผล    การส่ือสาร  การส่ือ 
   ความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ  

ทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ   และมีความคิด 
ริเร่ิมสร้างสรรค ์

วิทยาศาสตร์ 
สาระที่ ๑  ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
มาตรฐาน ว ๑.๑   เขา้ใจหน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวติ ความสมัพนัธข์องโครงสร้าง และหนา้ที่ของ 

ระบบต่างๆ ของส่ิงมีชีวติที่ท  างานสมัพนัธก์นั มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้   
ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใชใ้นการด ารงชีวติของตนเองและดูแล 
ส่ิงมีชีวติ 

มาตรฐาน ว ๑.๒     เขา้ใจกระบวนการและความส าคญัของการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม  
วิ ว ัฒ น าก ารข อ ง ส่ิ ง มี ชี วิ ต  ค ว าม ห ล ากห ล ายท าง ชี วภ าพ  ก าร ใช้
เทคโนโลยชีีวภาพที่มีผลกระทบต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม มีกระบวนการ 
สืบเสาะหาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์ ส่ือสาร ส่ิงที่เรียนรู้ และน าความรู้ 
ไปใชป้ระโยชน์ 

 



 

 

 

 

สาระที่ ๒  ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม 
มาตรฐาน ว ๒.๑   เขา้ใจส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน   ความสมัพนัธร์ะหวา่งส่ิงแวดลอ้มกบัส่ิงมีชีวติ    

ความสมัพนัธร์ะหวา่งส่ิงมีชีวติต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะ  
หาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์  

มาตรฐาน ว ๒.๒    เขา้ใจความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติ การใชท้รัพยากรธรรมชาติในระดบั 
ทอ้งถ่ิน ประเทศ และโลกน าความรู้ไปใชใ้นในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 

สาระที่ ๓ สารและสมบัติของสาร 
มาตรฐาน ว ๓.๑   เขา้ใจสมบติัของสาร   ความสัมพนัธร์ะหว่างสมบติัของสารกบัโครงสร้างและ

แรงยดึเหน่ียวระหวา่งอนุภาค  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ 
จิตวทิยาศาสตร์ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้ น าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

มาตรฐาน ว ๓.๒     เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงสถานะของสาร  การเกิด
สารละลาย การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ 
ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้ และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

สาระที่ ๔  แรงและการเคล่ือนที่ 
มาตรฐาน ว ๔.๑    เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์             

มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ส่ือสารส่ิงที่ เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์อยา่งถูกตอ้งและมีคุณธรรม    

มาตรฐาน ว ๔.๒    เขา้ใจลักษณะการเคล่ือนที่แบบต่างๆ ของวตัถุในธรรมชาติมีกระบวนการ            
สืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์   ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

สาระที่ ๕  พลังงาน 
มาตรฐาน ว ๕.๑   เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างพลงังานกบัการด ารงชีวิต การเปล่ียนรูปพลงังาน 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน  ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและ
ส่ิงแวดล้อม   มีกระบวน การสืบเสาะหาความรู้  ส่ือสารส่ิงที่ เรียนรู้และ                  
น าความรู้ไปใชป้ระโยชน์  

สาระที่ ๖ :  กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
มาตรฐาน ว ๖.๑   เขา้ใจกระบวนการต่าง ๆ   ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพนัธ์

ของกระบวนการต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และ
สณัฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสาร
ส่ิงที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์  

 



 

 

 

 

สาระที่ ๗  ดาราศาสตร์และอวกาศ 
มาตรฐาน ว ๗.๑  เขา้ใจวิวฒันาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพการปฏิสัมพนัธภ์ายใน

ระบบสุริยะและผลต่อส่ิงมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ
จิตวทิยาศาสตร์  การส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

มาตรฐาน ว ๗.๒  เขา้ใจความส าคญัของเทคโนโลยอีวกาศที่น ามาใชใ้นการส ารวจอวกาศและ 
ทรัพยากรธรรมชาติ ดา้นการเกษตรและการส่ือสาร  มีกระบวนการสืบเสาะ 
หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงที่ เรียน รู้และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์อยา่งมีคุณธรรมต่อชีวติและส่ิงแวดลอ้ม 

สาระที่ ๘  ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว ๘.๑  ใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ 

การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้ นส่วนใหญ่มีรูปแบบ             
ที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได ้ภายใตข้อ้มูลและเคร่ืองมือที่มีอยู่
ในช่วงเวลานั้นๆ เขา้ใจว่า วิทยาศาสตร์  เทคโนโลย ีสังคม และส่ิงแวดล้อม              
มีความเก่ียวขอ้งสมัพนัธก์นั 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สาระที่ ๑  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส ๑.๑    รู้ และเขา้ใจประวตัิ ความส าคญั ศาสดา หลกัธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ

ศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกตอ้ง ยึดมั่น และปฏิบัติตาม
หลกัธรรม เพือ่อยูร่่วมกนัอยา่งสนัติสุข 

มาตรฐาน ส ๑.๒   เข้าใจ  ตระหนักและปฏิบัติ ตน เป็นศาสนิกชนที่ ดี   และธ ารงรักษา
พระพทุธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนบัถือ 

สาระที่ ๒  หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส ๒.๑     เขา้ใจและปฏิบติัตนตามหนา้ที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และ 

ธ ารงรักษาประเพณีและวฒันธรรมไทย  ด ารงชีวติอยูร่่วมกนัในสังคมไทย และ 
สงัคมโลกอยา่งสนัติสุข                       

มาตรฐาน  ส ๒.๒      เขา้ใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั  ยดึมัน่  ศรัทธา  และธ ารง
รักษาไวซ่ึ้งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย ์ทรงเป็น
ประมุข 
 
 
 



 

 

 

 

สาระที่ ๓  เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๓.๑           เขา้ใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค  การใช ้ 
  ทรัพยากรที่มีอยูจ่  ากดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า  รวมทั้งเขา้ใจหลกัการ 

ของเศรษฐกิจพอเพยีง  เพือ่การด ารงชีวติอยา่งมีดุลยภาพ  
มาตรฐาน ส ๓.๒   เขา้ใจระบบ และสถาบนัทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ และ

ความจ าเป็นของการร่วมมือกนัทางเศรษฐกิจในสงัคมโลก 
สาระที่ ๔  ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๔.๑     เขา้ใจความหมาย  ความส าคญัของเวลาและยคุสมัยทางประวตัิศาสตร์  สามารถ

ใชว้ธีิการทางประวติัศาสตร์มาวเิคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อยา่งเป็นระบบ 
มาตรฐาน ส ๔.๒     เขา้ใจพฒันาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบนั  ในดา้นความสมัพนัธแ์ละ

การเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเน่ือง ตระหนักถึงความส าคัญและ
สามารถวเิคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

มาตรฐาน ส ๔.๓     เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภู มิ ปัญญาไทย   มีความรัก                  
ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 

สาระที่ ๕  ภูมิศาสตร์                                                             
มาตรฐาน ส ๕.๑     เขา้ใจลกัษณะของโลกทางกายภาพ  และความสมัพนัธ์ของสรรพส่ิงซ่ึงมีผล ต่อ

กนัและกนัในระบบของธรรมชาติ  ใชแ้ผนที่และเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ ในการ
คน้หา วเิคราะห์ สรุป และใชข้อ้มูลภูมิสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ                                                                                                                          

มาตรฐาน ส ๕.๒    เข้าใจปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์ับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ ก่อให้เกิด 
การสร้างสรรคว์ฒันธรรม  มีจิตส านึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร
และส่ิงแวดลอ้ม  เพือ่การพฒันาที่ย ัง่ยนื 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
สาระที่  ๑ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
มาตรฐาน พ ๑.๑   เขา้ใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพฒันาการของมนุษย ์
สาระที่  ๒  ชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน  พ ๒.๑   เขา้ใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว  เพศศึกษา และมีทกัษะในการด าเนิน

ชีวติ 
สาระที่  ๓ การเคล่ือนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
มาตรฐาน  พ ๓.๑  เขา้ใจ มีทกัษะในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม และกีฬา 
มาตรฐาน  พ ๓.๒  รักการออกก าลังกาย การเล่นเกม  และการเล่นกีฬา  ปฏิบัติเป็นประจ าอย่าง

สม ่ าเสมอ  มีวินัย  เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน ้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณใน 
การแข่งขนั  และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 



 

 

 

 

สาระที่  ๔  การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกันโรค 
มาตรฐาน พ ๔.๑   เห็นคุณค่าและมีทกัษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การด ารงสุขภาพ การป้องกนั

โรคและการสร้างเสริมสมรรถภาพเพือ่สุขภาพ 
สาระที่  ๕ ความปลอดภัยในชีวิต 
มาตรฐาน พ ๕.๑  ป้องกนัและหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียง พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ อุบติัเหตุ การใช ้

ยาสารเสพติด และความรุนแรง 
ศิลปะ                                                                                                                       
สาระที่ ๑ ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ ๑.๑  สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ 

วพิากษ ์วจิารณ์คุณค่างานทศันศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิดต่องานศิลปะ
อยา่งอิสระ  ช่ืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 

มาตรฐาน ศ ๑.๒  เขา้ใจความสมัพนัธร์ะหวา่งทศันศิลป์ ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม เห็นคุณค่า
งานทศันศิลป์ที่เป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและ
สากล 

สาระที่ ๒  ดนตรี 
มาตรฐาน ศ ๒.๑  เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์จิารณ์คุณค่า

ดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ช่ืนชม และประยกุต ์              
ใชใ้นชีวติประจ าวนั 

มาตรฐาน ศ ๒.๒  เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างดนตรี ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม เห็นคุณค่า
ของดนตรีที่เป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและ
สากล 

สาระที่ ๓ นาฏศิลป์ 
มาตรฐาน ศ ๓.๑  เขา้ใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษ ์วิจารณ์

คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอยา่งอิสระ ช่ืนชม และประยกุตใ์ช้
ในชีวติประจ าวนั 

มาตรฐาน ศ ๓.๒  เขา้ใจความสมัพนัธร์ะหวา่งนาฏศิลป์ ประวติัศาสตร์และวฒันธรรม เห็นคุณค่า  
ของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและ
สากล 

 

 

 



 

 

 

 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
สาระที่ ๑ การด ารงชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน ง ๑.๑   เข้าใจการท างาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการท างาน   ทักษะ          

การจดัการ   ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา  ทกัษะการท างานร่วมกนั และทกัษะ              
การแสวงหาความรู้   มีคุณธรรม   และลักษณะนิสัยในการท างาน   มีจิตส านึก           
ในการใชพ้ลงังาน ทรัพยากร และส่ิงแวดลอ้ม   เพือ่การด ารงชีวติและครอบครัว  

สาระที ่ ๒ การออกแบบและเทคโนโลยี   
มาตรฐาน ง ๒.๑  เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสร้างส่ิงของ

เคร่ืองใช ้    หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยอียา่งมีความคิดสร้างสรรค ์ 
เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต  สังคม ส่ิงแวดล้อม และมี              
ส่วนร่วมในการจดัการเทคโนโลยทีี่ย ัง่ยนื 

สาระที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
มาตรฐาน ง ๓.๑          เขา้ใจ เห็นคุณค่า และใชก้ระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูล     
   การเรียนรู้  การส่ือสาร  การแกปั้ญหา  การท างาน  และอาชีพอยา่งมีประสิทธิภาพ  
   ประสิทธิผล และมีคุณธรรม  
สาระที่  ๔ การอาชีพ   
มาตรฐาน  ง ๔.๑   เข้าใจ มีทักษะที่ จ  า เป็น   มีประสบการณ์   เห็นแนวทางในงานอาชีพ  

ใชเ้ทคโนโลยเีพือ่พฒันาอาชีพ   มีคุณธรรม  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
ภาษาต่างประเทศ                                                                                                                                              
สาระที่ ๑ ภาษาเพ่ือการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑   เขา้ใจและตีความเร่ืองที่ฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น

อยา่งมีเหตุผล  

มาตรฐาน ต ๑.๒   มีทกัษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก
และความคิดเห็นอยา่งมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ต ๑.๓  น าเสนอข้อมูลข่าวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ          
โดยการพดูและการเขียน       

สาระที่ ๒ ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต ๒.๑  เขา้ใจความสัมพนัธร์ะหวา่งภาษากบัวฒันธรรมของเจา้ของภาษา และน าไปใช้

ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบักาลเทศะ 
มาตรฐาน ต ๒.๒  เขา้ใจความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งภาษาและวฒันธรรมของเจา้ของ 

ภาษากบัภาษาและวฒันธรรมไทย และน ามาใชอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม                                                                         



 

 

 

 

สาระที่ ๓  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
มาตรฐาน ต ๓.๑  ใชภ้าษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และเป็น

พื้นฐานในการพฒันา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทศัน์ของตน                                                                 
สาระที่ ๔ ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต ๔.๑  ใชภ้าษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสงัคม 
มาตรฐาน ต ๔.๒  ใชภ้าษาต่างประเทศเป็นเคร่ืองมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ   

และการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัสงัคมโลก 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน มุ่งให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาตนเองตามศกัยภาพ พฒันาอยา่งรอบดา้นเพื่อความ
เป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสงัคม เสริมสร้างใหเ้ป็นผูมี้ศีลธรรม จริยธรรม มี
ระเบียบวนิัย  ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสงัคม สามารถจดัการตนเองได ้และอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข  

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  แบ่งเป็น ๓ ลกัษณะ ดงัน้ี 
 ๑. กิจกรรมแนะแนว  

     เป็นกิจกรรมที่ ส่งเสริมและพัฒนาผูเ้รียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์ส่ิงแวดล้อม สามารถคิด
ตดัสินใจ คิดแกปั้ญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได้
อย่างเหมาะสม นอกจากน้ียงัช่วยให้ครูรู้จกัและเข้าใจผูเ้รียน ทั้ งยงัเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้
ค  าปรึกษาแก่ผูป้กครองในการมีส่วนร่วมพฒันาผูเ้รียน  
 ๒.  กิจกรรมนักเรียน 

       เป็นกิจกรรมที่ มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู ้น าผูต้ามที่ ดี  ความรับผิดชอบ                
การท างานร่วมกัน การรู้จกัแกปั้ญหา  การตดัสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน   
เอ้ืออาทร และสมานฉันท ์ โดยจดัให้สอดคลอ้งกบัความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเ้รียน 
ให้ไดป้ฏิบติัดว้ยตนเองในทุกขั้นตอน ไดแ้ก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบตัิตามแผน ประเมินและ
ปรับปรุงการท างาน เน้นการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวุฒิภาวะของ
ผูเ้รียน บริบทของสถานศึกษาและทอ้งถ่ิน กิจกรรมนกัเรียนประกอบดว้ย 

     ๒.๑  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด ผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ และนกัศึกษาวชิาทหาร   
     ๒.๒ กิจกรรมชุมนุม ชมรม  
๓. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  
     เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมใหผู้เ้รียนบ าเพญ็ตนให้เป็นประโยชน์ต่อสงัคม ชุมชน และทอ้งถ่ิน

ตามความสนใจในลกัษณะอาสาสมคัร เพือ่แสดงถึงความรับผดิชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสงัคม 
มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพฒันาต่าง ๆ  กิจกรรมสร้างสรรคส์งัคม  

 



 

 

 

 

ระดบัการศึกษา 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จดัระดบัการศึกษาเป็น ๓ ระดบั ดงัน้ี 

 ๑. ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖) การศึกษาระดบัน้ีเป็นช่วงแรกของการศึกษา
ภาคบังคับ มุ่งเน้นทักษะพื้นฐานด้านการอ่าน การเขียน การคิดค  านวณ ทักษะการคิดพื้นฐาน  
การติดต่อส่ือสาร กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม และพื้นฐานความเป็นมนุษย ์การพฒันาคุณภาพชีวิต
อย่างสมบูรณ์และสมดุลทั้ งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์  สังคม และวัฒนธรรม  โดยเน้น                       
จดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ  

๒. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓) เป็นช่วงสุดทา้ยของการศึกษาภาค
บงัคบั มุ่งเน้นใหผู้เ้รียนไดส้ ารวจความถนดัและความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการพฒันาบุคลิกภาพส่วน
ตน มีทกัษะในการคิดวิจารณญาณ  คิดสร้างสรรค ์และคิดแกปั้ญหา มีทกัษะในการด าเนินชีวิต มีทกัษะ
การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ มีความรับผดิชอบต่อสงัคม มีความสมดุลทั้งดา้นความรู้ 
ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใชเ้ป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
หรือการศึกษาต่อ     
 ๓. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖) การศึกษาระดบัน้ีเนน้การเพิม่พนู
ความรู้และทกัษะเฉพาะดา้น สนองตอบความสามารถ ความถนดั และความสนใจของผูเ้รียนแต่ละคนทั้ง
ดา้นวชิาการและวชิาชีพ  มีทกัษะในการใชว้ทิยาการและเทคโนโลย ีทกัษะกระบวนการคิดขั้นสูง สามารถ
น าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ มุ่งพฒันาตนและประเทศ
ตามบทบาทของตน สามารถเป็นผูน้ า และผูใ้หบ้ริการชุมชนในดา้นต่าง ๆ   

การจดัเวลาเรียน 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดก้  าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนขั้นต ่าส าหรับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ซ่ึงสถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมไดต้ามความพร้อมและ
จุดเนน้  โดยสามารถปรับใหเ้หมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสภาพของผูเ้รียน ดงัน้ี  
 ๑. ระดบัชั้นประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖) ใหจ้ดัเวลาเรียนเป็นรายปี โดยมีเวลาเรียน
วนัละ ไม่เกิน ๕ ชัว่โมง  
 ๒. ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ (ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓) ใหจ้ดัเวลาเรียนเป็นรายภาค มีเวลาเรียน
วนัละไม่เกิน ๖ ชั่วโมง คิดน ้ าหนักของรายวิชาที่ เรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ ๔๐ ชั่วโมงต่อภาคเรียน                  
มีค่าน ้ าหนกัวชิา เท่ากบั ๑ หน่วยกิต (นก.) 

๓. ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖) ใหจ้ดัเวลาเรียนเป็นรายภาค  มีเวลา
เรียน วนัละไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง คิดน ้ าหนักของรายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ ๔๐ ชั่วโมง              
ต่อภาคเรียน มีค่าน ้ าหนกัวชิา เท่ากบั ๑ หน่วยกิต (นก.) 

 



 

 

 

 

โครงสร้างเวลาเรียน 

 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดงัน้ี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษา         
ตอนปลาย 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ๖ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
     ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๒๐ 

(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๒๔๐ 
(๖ นก.) 

     คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๒๔๐ 
(๖ นก.) 

     วทิยาศาสตร์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๒๔๐ 
(๖ นก.) 

    สงัคมศึกษา ศาสนา  
    และวฒันธรรม 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๒๔๐ 
(๖ นก.) 

    สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
(๒นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๑๒๐ 
(๓นก.) 

    ศิลปะ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
(๒นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

    การงานอาชีพและ 

     เทคโนโลย ี
๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

(๒นก.) 
๘๐ 

(๒ นก.) 
๘๐ 

(๒ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 

    ภาษาต่างประเทศ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๒๔๐ 
(๖ นก.) 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 
๘๐๐ ๘๐๐ ๘๐๐ ๘๐๐ ๘๐๐ ๘๐๐ ๘๔๐ 

(๒๑ นก.) 
๘๔๐ 

(๒๑ นก.) 
๘๔๐ 

(๒๑ นก.) 
๑,๕๖๐ 
(๓๙ นก.) 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖๐ 

รายวิชา / กิจกรรมที่
สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม          

ตามความพร้อมและจุดเน้น   
 

ปีละไม่เกิน ๘๐ ชัว่โมง ปีละไม่เกิน ๒๔๐ ชัว่โมง ไม่น้อยกวา่ ๑,๕๖๐
ชัว่โมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่เกิน  ๑,๐๐๐ ช่ัวโมง/ปี ไม่เกิน ๑,๒๐๐ ช่ัวโมง/ปี 
รวม ๓  ปี 
ไม่น้อยกว่า 

 ๓,๖๐๐ ช่ัวโมง 

 

 



 

 

 

 

 

 

การก าหนดโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐาน และเพิม่เติม สถานศึกษาสามารถด าเนินการ ดงัน้ี 
ระดบัประถมศึกษา  สามารถปรับเวลาเรียนพื้นฐานของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไดต้ามความ

เหมาะสม  ทั้งน้ี ตอ้งมีเวลาเรียนรวมตามที่ก  าหนดไวใ้นโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐาน และผูเ้รียนตอ้งมี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัที่ก  าหนด    

ระดับมธัยมศึกษา  ตอ้งจดัโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐานให้เป็นไปตามที่ก  าหนดและสอดคลอ้ง
กบัเกณฑก์ารจบหลกัสูตร  

ส าหรับเวลาเรียนเพิม่เติม ทั้งในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา ใหจ้ดัเป็นรายวิชาเพิม่เติม 
หรือกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน โดยพจิารณาใหส้อดคลอ้งกบัความพร้อม จุดเนน้ของสถานศึกษาและเกณฑ์
การจบหลกัสูตร  เฉพาะระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓  สถานศึกษาอาจจดัใหเ้ป็นเวลาส าหรับสาระ   
การเรียนรู้พื้นฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที่ก  าหนดไวใ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๓ ปีละ ๑๒๐ 
ชัว่โมง และชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๔-๖ จ านวน ๓๖๐ ชัว่โมงนั้น   เป็นเวลาส าหรับปฏิบติักิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ในส่วนกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ใหส้ถานศึกษาจดัสรรเวลาใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติักิจกรรม ดงัน้ี 
 ระดบัประถมศึกษา (ป.๑-๖)         รวม  ๖  ปี จ านวน  ๖๐  ชัว่โมง 
 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.๑-๓)      รวม  ๓  ปี  จ านวน  ๔๕  ชัว่โมง 
 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  รวม  ๓  ปี  จ านวน  ๖๐  ชัว่โมง 

การจดัการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

 การจดัการศึกษาบางประเภทส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น การศึกษาเฉพาะทาง การศึกษา
ส าหรับผูมี้ความสามารถพเิศษ การศึกษาทางเลือก การศึกษาส าหรับผูด้อ้ยโอกาส การศึกษาตามอธัยาศยั   
สามารถน าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม กบัสภาพและ
บริบทของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย โดยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก  าหนด ทั้งน้ีให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
และวธีิการที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

การจดัการเรียนรู้ 

 การจดัการเรียนรู้เป็นกระบวนการส าคญัในการน าหลกัสูตรสู่การปฏิบติั หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส าคญัและคุณลักษณะอันพึง
ประสงคข์องผูเ้รียน เป็นเป้าหมายส าหรับพฒันาเด็กและเยาวชน 
 ในการพัฒนาผู ้เรียนให้ มี คุณสมบัติตาม เป้ าหมายหลัก สูตร  ผู ้สอนพยายามคัดสรร                      
กระบวนการเรียนรู้ จดัการเรียนรู้โดยช่วยให้ผูเ้รียนเรียนรู้ผ่านสาระที่ก  าหนดไวใ้นหลักสูตร ๘ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้  รวมทั้งปลูกฝังเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พฒันาทักษะต่างๆ อันเป็น
สมรรถนะส าคญัใหผู้เ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย  

๑. หลักการจัดการเรียนรู้ 

      การจัดการเรียน รู้เพื่อให้ผู ้เรียนมีความรููู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียน รู้ 
สมรรถนะส าคญั และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก  าหนดไวใ้นหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน   โดยยึดหลักว่า ผูเ้รียนมีความส าคญัที่สุด เช่ือว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันา
ตนเองได ้ ยดึประโยชน์ที่เกิดกบัผูเ้รียน กระบวนการจดัการเรียนรู้ตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียน สามารถพฒันา
ตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ ค  านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพฒันาการทางสมอง             
เนน้ใหค้วามส าคญัทั้งความรู้ และคุณธรรม  

๒. กระบวนการเรียนรู้ 
       การจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู ้เรียนเป็นส าคัญ   ผู ้เรียนจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลาย  เป็นเคร่ืองมือที่จะน าพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้ที่จ  าเป็น
ส าหรับผูเ้รียน อาทิ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้   กระบวนการคิด 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และแก้ปัญหา กระบวนการเรียน รู้                      
จากประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบัติ  ลงมือท าจริง   กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย 
กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพฒันาลกัษณะนิสยั 

     กระบวนการเหล่าน้ีเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ที่ผูเ้รียนควรไดรั้บการฝึกฝน พฒันา 
เพราะจะสามารถช่วยให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี  บรรลุ เป้าหมายของหลักสูตร ดังนั้ น ผู ้สอน                   
จึงจ  าเป็นต้องศึกษาท าความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเลือกใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

๓.  การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
        ผูส้อนตอ้งศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษาให้เขา้ใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้  ตวัช้ีวดั  สมรรถนะ
ส าคญัของผูเ้รียน คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ และสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกบัผูเ้รียน  แลว้จึงพิจารณา



 

 

 

 

ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอน  ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ การวดัและ
ประเมินผล เพือ่ใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาเตม็ตามศกัยภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่ก  าหนด   
 

๔. บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน 
        การจดัการเรียนรู้เพื่อให้ผูเ้รียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลกัสูตร ทั้งผูส้อนและผูเ้รียน
ควรมีบทบาท ดงัน้ี 

๔.๑ บทบาทของผู้สอน 
      ๑) ศึกษาวเิคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  แลว้น าขอ้มูลมาใชใ้นการวางแผน 

การจดัการเรียนรู้ ที่ทา้ทายความสามารถของผูเ้รียน 
       ๒) ก าหนดเป้าหมายที่ตอ้งการใหเ้กิดขึ้นกบัผูเ้รียน ดา้นความรู้และทกัษะ 

กระบวนการ ที่เป็นความคิดรวบยอด หลกัการ และความสมัพนัธ ์รวมทั้งคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ 
                     ๓)  ออกแบบการเรียนรู้และจดัการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล
และพฒันาการทางสมอง เพือ่น าผูเ้รียนไปสู่เป้าหมาย  

      ๔)  จดับรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  และดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรู้  
      ๕) จดัเตรียมและเลือกใชส่ื้อใหเ้หมาะสมกบักิจกรรม  น าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน   

เทคโนโลยทีี่เหมาะสมมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอน 
      ๖) ประเมินความกา้วหนา้ของผูเ้รียนดว้ยวธีิการที่หลากหลาย  เหมาะสมกบั 

ธรรมชาติของวชิาและระดบัพฒันาการของผูเ้รียน  
      ๗) วเิคราะห์ผลการประเมินมาใชใ้นการซ่อมเสริมและพฒันาผูเ้รียน รวมทั้ง 

ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนของตนเอง 
๔.๒  บทบาทของผู้เรียน 
        ๑)   ก าหนดเป้าหมาย   วางแผน และรับผดิชอบการเรียนรู้ของตนเอง 
        ๒)  เสาะแสวงหาความรู้ เขา้ถึงแหล่งการเรียนรู้  วเิคราะห์ สงัเคราะห์ขอ้ความรู้          

ตั้งค  าถาม คิดหาค าตอบหรือหาแนวทางแกปั้ญหาดว้ยวธีิการต่าง ๆ    
๒) ลงมือปฏิบติัจริง  สรุปส่ิงที่ไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง และน าความรู้ไปประยกุตใ์ช ้             

ในสถานการณ์ต่าง  ๆ   
๓) มีปฏิสมัพนัธ ์ท  างาน ท ากิจกรรมร่วมกบักลุ่มและครู   
๔) ประเมินและพฒันากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

ส่ือการเรียนรู้ 

ส่ือการเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือส่งเสริมสนับสนุนการจดัการกระบวนการเรียนรู้  ให้ผูเ้รียนเขา้ถึง
ความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ                   
ส่ือการเรียนรู้มีหลากหลายประเภท ทั้ งส่ือธรรมชาติ  ส่ือส่ิงพิมพ์    ส่ือเทคโนโลยี และเครือข่าย                 
การเรียนรู้ต่างๆ ที่มีในทอ้งถ่ิน  การเลือกใชส่ื้อควรเลือกให้มีความเหมาะสมกับระดับพฒันาการ และ
ลีลาการเรียนรู้ที่หลากหลายของผูเ้รียน   

การจดัหาส่ือการเรียนรู้ ผูเ้รียนและผูส้อนสามารถจดัท าและพฒันาขึ้นเอง  หรือปรับปรุงเลือกใช้
อยา่งมีคุณภาพจากส่ือต่างๆ ที่มีอยูร่อบตวัเพื่อน ามาใชป้ระกอบในการจดัการเรียนรู้ที่สามารถส่งเสริม
และส่ือสารให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้    โดยสถานศึกษาควรจดัให้มีอย่างพอเพียง เพื่อพฒันาให้ผูเ้รียน            
เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง  สถานศึกษา  เขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งและผูมี้หน้าที่จัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ควรด าเนินการดงัน้ี   
 ๑.  จดัให้มีแหล่งการเรียนรู้  ศูนยส่ื์อการเรียนรู้  ระบบสารสนเทศการเรียนรู้ และเครือข่าย 
การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน  เพื่อการศึกษาคน้ควา้และการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์การเรียนรู้ ระหวา่งสถานศึกษา  ทอ้งถ่ิน ชุมชน สงัคมโลก 
 ๒.  จดัท าและจดัหาส่ือการเรียนรู้ส าหรับการศึกษาคน้ควา้ของผูเ้รียน  เสริมความรู้ให้ผูส้อน   
รวมทั้งจดัหาส่ิงที่มีอยูใ่นทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์ชเ้ป็นส่ือการเรียนรู้ 
 ๓.  เลือกและใช้ส่ือการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  มีความเหมาะสม  มีความหลากหลาย สอดคล้อง          
กบัวธีิการเรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และความแตกต่างระหวา่งบุคคลของผูเ้รียน 
 ๔.  ประเมินคุณภาพของส่ือการเรียนรู้ที่เลือกใชอ้ยา่งเป็นระบบ   
 ๕.  ศึกษาคน้ควา้ วจิยั เพือ่พฒันาส่ือการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบักระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
 ๖.  จดัให้มีการก ากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเก่ียวกับส่ือและการใช้ส่ือ 
การเรียนรู้เป็นระยะๆ และสม ่าเสมอ 

ในการจัดท า การเลือกใช้ และการประเมินคุณภาพส่ือการเรียน รู้ที่ ใช้ในสถานศึกษา                       
ควรค านึงถึงหลกัการส าคญัของส่ือการเรียนรู้ เช่น ความสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร  วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้  
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  การจดัประสบการณ์ให้ผูเ้รียน เน้ือหามีความถูกตอ้งและทนัสมัย  
ไม่กระทบความมัน่คงของชาติ ไม่ขดัต่อศีลธรรม  มีการใชภ้าษาที่ถูกตอ้ง  รูปแบบการน าเสนอที่เขา้ใจ
ง่าย  และน่าสนใจ   

 
 



 

 

 

 

 
 

การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผู ้เรียนต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานสองประการคือ 
การประเมินเพื่อพฒันาผูเ้รียนและเพื่อตดัสินผลการเรียน  ในการพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียน          
ให้ประสบผลส าเร็จนั้ น  ผูเ้รียนจะต้องได้รับการพฒันาและประเมินตามตัวช้ีวดัเพื่อให้บรรลุตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ สะทอ้นสมรรถนะส าคญั และคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รียนซ่ึงเป็นเป้าหมาย
หลักในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียน  ระดับสถานศึกษา  
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพฒันา
คุณภาพผูเ้รียนโดยใชผ้ลการประเมินเป็นขอ้มูลและสารสนเทศที่แสดงพฒันาการ ความกา้วหน้า และ
ความส าเร็จทางการเรียนของผูเ้รียน  ตลอดจนข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิด              
การพฒันาและเรียนรู้อยา่งเตม็ตามศกัยภาพ 
 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น ๔ ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัชั้นเรียน ระดบัสถานศึกษา 
ระดบัเขตพื้นที่การศึกษา และระดบัชาติ  มีรายละเอียด ดงัน้ี 

๑.  การประเมินระดับช้ันเรียน  เป็นการวดัและประเมินผลที่อยูใ่นกระบวนการจดัการเรียนรู้  
ผูส้อนด าเนินการเป็นปกติและสม ่ าเสมอ ในการจดัการเรียนการสอน ใช้เทคนิคการประเมินอย่าง
หลากหลาย เช่น การซักถาม การสังเกต การตรวจการบา้น การประเมินโครงงาน การประเมินช้ินงาน/ 
ภาระงาน  แฟ้มสะสมงาน การใช้แบบทดสอบ  ฯลฯ  โดยผูส้อนเป็นผูป้ระเมินเองหรือเปิดโอกาส             
ให้ผูเ้รียนประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน ผูป้กครองร่วมประเมิน ในกรณีที่ไม่ผ่านตวัช้ีวดัให้มี     
การสอนซ่อมเสริม  
      การประเมินระดับชั้นเรียนเป็นการตรวจสอบว่า ผู ้เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าใน 
การเรียนรู้  อันเป็นผลมาจากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด มีส่ิงที่
จะตอ้งไดรั้บการพฒันาปรับปรุงและส่งเสริมในด้านใด นอกจากน้ียงัเป็นขอ้มูลให้ผูส้อนใช้ปรับปรุง 
การเรียนการสอนของตนดว้ย ทั้งน้ีโดยสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั 

๒.  การประเมินระดับสถานศึกษา  เป็นการประเมินที่สถานศึกษาด าเนินการเพื่อตดัสินผล      
การเรียนของผูเ้รียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะ            
อันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน  นอกจากน้ีเพื่อให้ได้ข้อมูลเก่ียวกับการจัดการศึกษา             
ของสถานศึกษา ว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผูเ้รียนมีจุดพฒันาในด้านใด 
รวมทั้งสามารถน าผลการเรียนของผูเ้รียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกบัเกณฑร์ะดบัชาติ ผลการประเมิน
ระดบัสถานศึกษาจะเป็นขอ้มูลและสารสนเทศเพือ่การปรับปรุงนโยบาย หลกัสูตร โครงการ หรือวธีิการ
จัดการเรียนการสอน  ตลอดจนเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา                 



 

 

 

 

ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการจดัการศึกษาต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผูป้กครอง
และชุมชน   

 ๓.  การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา   เป็นการประเมินคุณภาพผูเ้รียนในระดับเขตพื้นที่
การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐาน
ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา   ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถด าเนินการ
โดยประเมินคุณภาพผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนด้วยขอ้สอบมาตรฐานที่จดัท  าและด าเนินการโดยเขตพื้นที่
การศึกษา หรือดว้ยความร่วมมือกบัหน่วยงานตน้สังกดั ในการด าเนินการจดัสอบ นอกจากน้ียงัไดจ้าก
การตรวจสอบทบทวนขอ้มูลจากการประเมินระดบัสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
 ๔.  การประเมินระดับชาติ    เป็นการประเมินคุณภาพผู ้เรียนในระดับชาติตามมาตรฐาน 
การเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สถานศึกษาตอ้งจดัให้ผูเ้รียนทุกคนที่เรียน           
ในชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๓  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  
เขา้รับการประเมิน ผลจากการประเมินใชเ้ป็นขอ้มูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดบัต่าง ๆ 
เพื่อน าไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา  ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุน             
การตดัสินใจในระดบันโยบายของประเทศ 

 ขอ้มูลการประเมินในระดับต่าง ๆ ข้างต้น เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบ
ทบทวนพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะตอ้งจดัระบบดูแล
ช่วยเหลือ ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้ผูเ้รียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐาน                   
ความแตกต่างระหว่างบุคคลที่จ  าแนกตามสภาพปัญหาและความตอ้งการ ไดแ้ก่ กลุ่มผูเ้รียนทัว่ไป กลุ่ม
ผูเ้รียนที่มีความสามารถพิเศษ   กลุ่มผูเ้รียนที่มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่า กลุ่มผูเ้รียนที่มีปัญหาดา้นวนิัย
และพฤติกรรม  กลุ่มผูเ้รียนที่ปฏิเสธโรงเรียน กลุ่มผูเ้รียนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มพิการ
ทางร่างกายและสติปัญญา เป็นตน้ ขอ้มูลจากการประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาในการด าเนินการ
ช่วยเหลือผูเ้รียนไดท้นัท่วงที ปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันาและประสบความส าเร็จในการเรียน 
 สถานศึกษาในฐานะผู ้รับผิดชอบจัดการศึกษา  จะต้องจัดท าระเบียบว่าด้วยการวดัและ
ประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ เป็น
ขอ้ก าหนดของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้บุคลากรที่เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายถือปฏิบติั
ร่วมกนั  

เกณฑ์การวดัและประเมนิผลการเรียน 

๑. การตัดสิน การให้ระดับและการรายงานผลการเรียน 
      ๑.๑ การตัดสินผลการเรียน 



 

 

 

 

     ในการตดัสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนนั้น ผูส้อนตอ้งค านึงถึงการพฒันาผูเ้รียนแต่ละคน
เป็นหลกั และตอ้งเก็บขอ้มูลของผูเ้รียนทุกดา้นอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ืองในแต่ละภาคเรียน รวมทั้งสอน
ซ่อมเสริมผูเ้รียนใหพ้ฒันาจนเตม็ตามศกัยภาพ    
  ระดับประถมศึกษา 

            (๑) ผูเ้รียนตอ้งมีเวลาเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 
            (๒) ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมินทุกตวัช้ีวดั และผา่นตามเกณฑท์ี่สถานศึกษา 

ก าหนด 
      (๓) ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการตดัสินผลการเรียนทุกรายวชิา 
            (๔) ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมิน และมีผลการประเมินผา่นตามเกณฑท์ี ่

สถานศึกษาก าหนด ในการอ่าน  คิดวเิคราะห์และเขียน คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์และกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน  

        ระดับมัธยมศึกษา 
             (๑) ตดัสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผูเ้รียนตอ้งมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่นอ้ย 

กวา่ร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ 
             (๒) ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมินทุกตวัช้ีวดั และผา่นตามเกณฑท์ี่สถานศึกษา 

ก าหนด 
             (๓) ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการตดัสินผลการเรียนทุกรายวชิา 
       (๔) ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมิน และมีผลการประเมินผา่นตามเกณฑท์ี ่

สถานศึกษาก าหนด ในการอ่าน  คิดวเิคราะห์และเขียน คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์และกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน  
 การพจิารณาเล่ือนชั้นทั้งระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา ถา้ผูเ้รียนมีขอ้บกพร่องเพยีง
เล็กนอ้ย และสถานศึกษาพจิารณาเห็นวา่สามารถพฒันาและสอนซ่อมเสริมได ้ใหอ้ยูใ่นดุลพนิิจของ
สถานศึกษาที่จะผอ่นผนัใหเ้ล่ือนชั้นได ้แต่หากผูเ้รียนไม่ผา่นรายวชิาจ านวนมาก และมีแนวโนม้วา่จะ
เป็นปัญหาต่อการเรียนในระดบัชั้นที่สูงขึ้น สถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการพจิารณาใหเ้รียนซ ้ าชั้นได ้
ทั้งน้ีใหค้  านึงถึงวฒิุภาวะและความรู้ความสามารถของผูเ้รียนเป็นส าคญั 

๑.๒  การให้ระดับผลการเรียน 

                     ระดับประถมศึกษา  ในการตดัสินเพือ่ให้ระดบัผลการเรียนรายวชิา  สถานศึกษาสามารถ
ใหร้ะดบัผลการเรียนหรือระดบัคุณภาพการปฏิบตัิของผูเ้รียน  เป็นระบบตวัเลข  ระบบตวัอกัษร   ระบบ
ร้อยละ และระบบที่ใชค้  าส าคญัสะทอ้นมาตรฐาน  



 

 

 

 

การประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน และคุณลกัษณะอนัพงึประสงคน์ั้น ใหร้ะดบัผล 
การประเมินเป็น ดีเยีย่ม  ดี  และผา่น 

การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน จะตอ้งพจิารณาทั้งเวลาการเขา้ร่วมกิจกรรม การปฏิบติั
กิจกรรมและผลงานของผูเ้รียน ตามเกณฑท์ี่สถานศึกษาก าหนด และใหผ้ลการเขา้ร่วมกิจกรรมเป็นผา่น 
และไม่ผา่น 

                    ระดับมัธยมศึกษา  ในการตดัสินเพื่อใหร้ะดบัผลการเรียนรายวชิา  ให้ใชต้วัเลขแสดงระดบั
ผลการเรียนเป็น ๘ ระดบั 

การประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน และคุณลกัษณะอนัพงึประสงคน์ั้น ใหร้ะดบัผล 
การประเมินเป็น ดีเยีย่ม  ดี  และผา่น 

การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน จะตอ้งพจิารณาทั้งเวลาการเขา้ร่วมกิจกรรม การปฏิบติั
กิจกรรมและผลงานของผูเ้รียน ตามเกณฑท์ี่สถานศึกษาก าหนด และใหผ้ลการเขา้ร่วมกิจกรรมเป็นผา่น 
และไม่ผา่น 

๑.๓  การรายงานผลการเรียน 
 การรายงานผลการเรียนเป็นการส่ือสารใหผู้ป้กครองและผูเ้รียนทราบความกา้วหนา้             

ในการเรียนรู้ของผูเ้รียน ซ่ึงสถานศึกษาตอ้งสรุปผลการประเมินและจดัท าเอกสารรายงานใหผู้ป้กครอง
ทราบเป็นระยะ ๆ หรืออยา่งนอ้ยภาคเรียนละ ๑ คร้ัง 

การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดบัคุณภาพการปฏิบตัิของผูเ้รียนที่สะทอ้น
มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

         ๒.  เกณฑ์การจบการศึกษา 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ก าหนดเกณฑ์กลางส าหรับการจบการศึกษาเป็น ๓
ระดบั คือ ระดบัประถมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 ๒.๑   เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 
           (๑)  ผูเ้รียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติมตามโครงสร้างเวลาเรียน        
ที่หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด  
           (๒) ผูเ้รียนตอ้งมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐาน ผา่นเกณฑก์ารประเมินตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 
                        (๓) ผูเ้รียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียนในระดบัผา่นเกณฑ ์                  
การประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 

          (๔) ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นระดบัผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามที่สถานศึกษาก าหนด 



 

 

 

 

            (๕) ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 
 ๒.๒  เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
         (๑)  ผูเ้รียนเรียนรายวชิาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน ๘๑ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 
๖๓ หน่วยกิต และรายวชิาเพิม่เติมตามที่สถานศึกษาก าหนด  
         (๒)  ผูเ้รียนตอ้งไดห้น่วยกิตตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า  ๗๗  หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชา
พื้นฐาน ๖๓ หน่วยกิต  และรายวชิาเพิม่เติมไม่นอ้ยกวา่ ๑๔ หน่วยกิต 
         (๓)  ผูเ้รียนมีผลการประเมิน การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่าน เกณฑ ์
การประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 
         (๔)  ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ในระดบัผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
         (๕)  ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามที่สถานศึกษาก าหนด 

 ๒.๓ เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
          (๑)  ผูเ้รียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม ไม่น้อยกวา่  ๘๑  หน่วยกิต โดยเป็นรายวชิา
พื้นฐาน  ๓๙  หน่วยกิต และรายวชิาเพิม่เติมตามที่สถานศึกษาก าหนด  
          (๒)  ผูเ้รียนตอ้งไดห้น่วยกิตตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า  ๗๗  หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชา
พื้นฐาน ๓๙ หน่วยกิต  และรายวชิาเพิม่เติม ไม่นอ้ยวา่ ๓๘ หน่วยกิต 
          (๓)  ผูเ้รียนมีผลการประเมิน  การอ่าน  คิดวเิคราะห์และเขียน  ในระดบัผา่นเกณฑ ์                
การประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 
          (๔)  ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ในระดบัผ่านเกณฑก์ารประเมิน
ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
          (๕)  ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามที่สถานศึกษาก าหนด 

 ส าหรับการจบการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น การศึกษาเฉพาะทาง การศึกษาส าหรับ
ผูมี้ความสามารถพเิศษ การศึกษาทางเลือก การศึกษาส าหรับผูด้อ้ยโอกาส การศึกษาตามอธัยาศยั                 
ใหค้ณะกรรมการของสถานศึกษา  เขตพื้นที่การศึกษา  และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง ด าเนินการวดัและประเมินผล 
การเรียนรู้ตามหลกัเกณฑใ์นแนวปฏิบตัิการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

 



 

 

 

 

 

 

เอกสารหลกัฐานการศึกษา 

 เอกสารหลักฐานการศึกษา  เป็นเอกสารส าคญัที่บันทึกผลการเรียน ขอ้มูลและสารสนเทศ                 
ที่เก่ียวขอ้งกบัพฒันาการของผูเ้รียนในดา้นต่าง ๆ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดงัน้ี  

๑.   เอกสารหลักฐานการศึกษาทีก่ระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
        ๑.๑ ระเบียนแสดงผลการเรียน เป็นเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผลการเรียนของ
ผูเ้รียนตามรายวชิา ผลการประเมินการอ่าน คดิวเิคราะห์และเขียน ผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพงึ
ประสงคข์องสถานศึกษา และผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน สถานศึกษาจะตอ้งบนัทึกขอ้มูลและ
ออกเอกสารน้ีใหผู้เ้รียนเป็นรายบุคคล เม่ือผูเ้รียนจบการศึกษาระดบัประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที ่
๖) จบการศึกษาภาคบงัคบั(ชั้นมธัยมศึกษาปีที่  ๓) จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๖)  หรือ
เม่ือลาออกจากสถานศึกษาในทุกกรณี  
        ๑.๒  ประกาศนียบัตร เป็นเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาเพื่อรับรองศกัด์ิและสิทธ์ิของผูจ้บ
การศึกษา ที่สถานศึกษาให้ไวแ้ก่ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั และผูจ้บการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
        ๑.๓ แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา เป็นเอกสารอนุมตัิการจบหลกัสูตรโดยบนัทึกรายช่ือ
และขอ้มูลของผูจ้บการศึกษาระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖) ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคับ           
(ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๓) และผูจ้บการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๖)  
 ๒.  เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาก าหนด  

     เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจดัท าขึ้ นเพื่อบนัทึกพฒันาการ ผลการเรียนรู้ และขอ้มูลส าคัญ 
เก่ียวกับผูเ้รียน เช่น  แบบรายงานประจ าตวันักเรียน  แบบบนัทึกผลการเรียนประจ ารายวิชา ระเบียน
สะสม  ใบรับรองผลการเรียน และ เอกสารอ่ืน  ๆ  ตามวตัถุประสงคข์องการน าเอกสารไปใช ้

การเทยีบโอนผลการเรียน 
 สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผูเ้รียนในกรณีต่างๆได้แก่ การยา้ยสถานศึกษา 
การเปล่ียนรูปแบบการศึกษา การยา้ยหลักสูตร การออกกลางคันและขอกลับเข้ารับการศึกษาต่อ 
การศึกษาจากต่างประเทศและขอเขา้ศึกษาต่อในประเทศ นอกจากน้ี ยงัสามารถเทียบโอนความรู้ ทกัษะ 
ประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ เช่น สถานประกอบการ สถาบนัศาสนา สถาบนัการฝึกอบรม
อาชีพ การจดัการศึกษาโดยครอบครัว 
 การเทียบโอนผลการเรียนควรด าเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรก หรือตน้ภาคเรียนแรก                
ที่สถานศึกษารับผูข้อเทียบโอนเป็นผูเ้รียน ทั้งน้ี ผูเ้รียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนตอ้งศึกษา



 

 

 

 

ต่อเน่ืองในสถานศึกษาที่ รับเทียบโอนอย่างน้อย ๑ ภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่ รับผู ้เรียนจาก 
การเทียบโอนควรก าหนดรายวชิา/จ  านวนหน่วยกิตที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม 
 การพจิารณาการเทียบโอน สามารถด าเนินการได ้ ดงัน้ี 
 ๑.  พิจารณาจากหลกัฐานการศึกษา และเอกสารอ่ืน ๆ ที่ให้ขอ้มูลแสดงความรู้ ความสามารถ
ของผูเ้รียน 
 ๒.  พิจารณาจากความรู้ ความสามารถของผู ้เรียนโดยการทดสอบด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้ ง           
ภาคความรู้และภาคปฏิบตัิ   
 ๓.  พจิารณาจากความสามารถและการปฏิบตัิในสภาพจริง  

การเทียบโอนผลการเรียนใหเ้ป็นไปตาม ประกาศ หรือ แนวปฏิบตัิ ของกระทรวงศึกษาธิการ 

การบริหารจดัการหลกัสูตร  

               ในระบบการศึกษาที่มีการกระจายอ านาจให้ทอ้งถ่ินและสถานศึกษามีบทบาทในการพฒันา
หลักสูตรนั้น หน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งในแต่ละระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ ระดับท้องถ่ิน จนถึงระดับ
สถานศึกษา  มีบทบาทหนา้ที่  และความรับผดิชอบในการพฒันา   สนบัสนุน  ส่งเสริม การใชแ้ละพฒันา
หลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้การด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและ                 
การจดัการเรียนการสอนของสถานศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด   อนัจะส่งผลให้การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน
บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก  าหนดไวใ้นระดบัชาติ 
                ระดบัทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานตน้สงักดัอ่ืน ๆ เป็นหน่วยงานที่มี
บทบาทในการขบัเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา  เป็นตัวกลางที่จะเช่ือมโยงหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ก  าหนดในระดับชาติให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถ่ิน                
เพือ่น าไปสู่การจดัท าหลกัสูตรของสถานศึกษา  ส่งเสริมการใชแ้ละพฒันาหลกัสูตรในระดบัสถานศึกษา 
ให้ประสบความส าเร็จ  โดยมีภารกิจส าคญั คือ  ก าหนดเป้าหมายและจุดเน้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน       
ในระดับท้องถ่ินโดยพิจารณาให้สอดคล้องกับส่ิงที่ เป็นความต้องการในระดับชาติ พัฒนาสาระ             
การเรียนรู้ทอ้งถ่ิน   ประเมินคุณภาพการศึกษาในระดบัทอ้งถ่ิน  รวมทั้งเพิม่พูนคุณภาพการใชห้ลกัสูตร
ดว้ยการวิจยัและพฒันา  การพฒันาบุคลากร สนับสนุน ส่งเสริม  ติดตามผล ประเมินผล   วิเคราะห์ และ
รายงานผลคุณภาพของผูเ้รียน  

สถานศึกษามีหนา้ที่ส าคญัในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา     การวางแผนและด าเนินการใช้
หลกัสูตร  การเพิม่พนูคุณภาพการใชห้ลกัสูตรดว้ยการวจิยัและพฒันา   การปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตร   
จดัท าระเบียบการวดัและประเมินผล   ในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาตอ้งพจิารณาใหส้อดคลอ้ง            
กบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรายละเอียดที่เขตพื้นที่การศึกษา  หรือหน่วยงาน             
ตน้สงักดัอ่ืนๆ ในระดบัทอ้งถ่ินไดจ้ดัท าเพิม่เติม รวมทั้ง สถานศึกษาสามารถเพิม่เติมในส่วนที่เก่ียวกบั



 

 

 

 

สภาพปัญหาในชุมชนและสงัคม   ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และความตอ้งการของผูเ้รียน  โดยทุกภาคส่วนเขา้
มามีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา  
 

 

 
 
 
 

มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั



 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

ท าไมต้องเรียนภาษาไทย 

ภาษาไทยเป็นเอกลกัษณ์ของชาติเป็นสมบติัทางวฒันธรรมอนัก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและ
เสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารเพื่อสร้าง 
ความเขา้ใจและความสัมพนัธ์ที่ดีต่อกนั ท าให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และด ารงชีวิตร่วมกัน  
ในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จาก
แหล่งขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ  เพื่อพฒันาความรู้ พฒันากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์
ให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม และความกา้วหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีตลอดจนน าไปใช้
ในการพฒันาอาชีพให้มีความมัน่คงทางเศรษฐกิจ   นอกจากน้ียงัเป็นส่ือแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ 
ดา้นวฒันธรรม   ประเพณี   และสุนทรียภาพ  เป็นสมบติัล ้ าค่าควรแก่การเรียนรู้  อนุรักษ ์ และสืบสาน 
ใหค้งอยูคู่่ชาติไทยตลอดไป 

 
เรียนรู้อะไรในภาษาไทย 

 ภาษาไทยเป็นทกัษะที่ตอ้งฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสาร การเรียนรู้
อยา่งมีประสิทธิภาพ  และเพือ่น าไปใชใ้นชีวติจริง 

 การอ่าน  การอ่านออกเสียงค า  ประโยค   การอ่านบทร้อยแก้ว   ค  าประพนัธ์ชนิดต่างๆ    
การอ่านในใจเพื่อสร้างความเขา้ใจ  และการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากส่ิงที่อ่าน   เพื่อน าไป  
ปรับใชใ้นชีวติประจ าวนั 

 การเขียน  การเขียนสะกดตามอักขรวิธี   การเขียนส่ือสาร  โดยใช้ถ้อยค าและรูปแบบต่าง  ๆ  
ของการเขียน  ซ่ึงรวมถึงการเขียนเรียงความ  ย่อความ  รายงานชนิดต่างๆ การเขียนตามจินตนาการ 
วเิคราะห์วจิารณ์  และเขียนเชิงสร้างสรรค ์ 

 การฟัง การดู และการพูด  การฟังและดูอยา่งมีวิจารณญาณ  การพูดแสดงความคิดเห็น 
ความรู้สึก   พูดล าดบัเร่ืองราวต่างๆ   อยา่งเป็นเหตุเป็นผล   การพูดในโอกาสต่างๆ  ทั้งเป็นทางการและ 
ไม่เป็นทางการ  และการพดูเพือ่โนม้นา้วใจ  

 หลักการใช้ภาษาไทย   ธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย  การใช้ภาษาให้ถูกต้อง
เหมาะสมกบัโอกาสและบุคคล  การแต่งบทประพนัธป์ระเภทต่างๆ และอิทธิพลของภาษาต่างประเทศใน
ภาษาไทย  

 วรรณคดีและวรรณกรรม      วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อศึกษาขอ้มูล แนวความคิด 
คุณค่าของงานประพนัธ์  และความเพลิดเพลิน  การเรียนรู้และท าความเขา้ใจบทเห่  บทร้องเล่นของเด็ก 
เพลงพื้นบา้นที่เป็นภูมิปัญญาที่มีคุณค่าของไทย   ซ่ึงไดถ่้ายทอดความรู้สึกนึกคิด  ค่านิยม  ขนบธรรมเนียม
ประเพณี   เร่ืองราวของสังคมในอดีต   และความงดงามของภาษา   เพื่อให้เกิดความซาบซ้ึงและภูมิใจ       
ในบรรพบุรุษที่ไดส้ัง่สมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบนั 



 

 

 

 

คุณภาพผู้เรียน 
 

จบช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓ 

 อ่านออกเสียงค า  ค  าคล้องจอง ขอ้ความ  เร่ืองสั้ นๆ  และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกตอ้ง
คล่องแคล่ว  เข้าใจความหมายของค าและข้อความที่ อ่าน  ตั้ งค  าถามเชิงเหตุผล  ล าดับเหตุการณ์  
คาดคะเนเหตุการณ์   สรุปความรู้ขอ้คิดจากเร่ืองที่อ่าน  ปฏิบติัตามค าสั่ง  ค  าอธิบายจากเร่ืองที่อ่านได ้  
เขา้ใจความหมายของขอ้มูลจากแผนภาพ   แผนที่   และแผนภูมิ    อ่านหนังสืออย่างสม ่าเสมอ   และ      
มีมารยาทในการอ่าน 

 มีทักษะในการคดัลายมือตวับรรจงเต็มบรรทัด  เขียนบรรยาย  บันทึกประจ าวนั  เขียน
จดหมายลาครู   เขียนเร่ืองเก่ียวกบัประสบการณ์  เขียนเร่ืองตามจินตนาการและมีมารยาทในการเขียน 

 เล่ารายละเอียดและบอกสาระส าคญั   ตั้งค  าถาม   ตอบค าถาม   รวมทั้งพูดแสดงความคิด
ความรู้สึกเก่ียวกบัเร่ืองที่ฟังและดู  พูดส่ือสารเล่าประสบการณ์และพดูแนะน า  หรือพดูเชิญชวนให้ผูอ่ื้น
ปฏิบตัิตาม  และมีมารยาทในการฟัง  ดู  และพดู 

 สะกดค าและเข้าใจความหมายของค า  ความแตกต่างของค าและพยางค์  หน้าที่ของค า   
ในประโยค  มีทกัษะการใชพ้จนานุกรมในการคน้หาความหมายของค า  แต่งประโยคง่ายๆ แต่งค  าคลอ้งจอง  
แต่งค  าขวญั  และเลือกใชภ้าษาไทยมาตรฐานและภาษาถ่ินไดเ้หมาะสมกบักาลเทศะ 

 เขา้ใจและสามารถสรุปขอ้คิดที่ได้จากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั  แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีที่อ่าน รู้จกัเพลงพื้นบ้าน  เพลงกล่อมเด็ก   ซ่ึงเป็น
วฒันธรรมของท้องถ่ิน  ร้องบทร้องเล่นส าหรับเด็กในท้องถ่ิน ท่องจ าบทอาขยานและบทร้อยกรอง          
ที่มีคุณค่าตามความสนใจได ้

จบช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ 

 อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้และบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะไดถู้กตอ้ง   อธิบายความหมาย
โดยตรงและความหมายโดยนัยของค า  ประโยค  ขอ้ความ  ส านวนโวหาร  จากเร่ืองที่อ่าน   เข้าใจ
ค าแนะน า  ค  าอธิบายในคู่มือต่างๆ  แยกแยะขอ้คิดเห็นและขอ้เท็จจริง    รวมทั้งจบัใจความส าคญัของ
เร่ืองที่ อ่ านและน าความรู้ความคิดจากเร่ืองที่ อ่ านไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตได ้          
มีมารยาทและมีนิสยัรักการอ่าน   และเห็นคุณค่าส่ิงที่อ่าน 

 มีทกัษะในการคดัลายมือตวับรรจงเต็มบรรทดัและคร่ึงบรรทดั   เขียนสะกดค า  แต่งประโยค
และเขียนขอ้ความ   ตลอดจนเขียนส่ือสารโดยใชถ้อ้ยค าชดัเจนเหมาะสม   ใชแ้ผนภาพ  โครงเร่ืองและ
แผนภาพความคิด  เพื่อพฒันางานเขียน  เขียนเรียงความ  ยอ่ความ  จดหมายส่วนตวั  กรอกแบบรายการ
ต่างๆ   เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น  เขียนเร่ืองตามจินตนาการอยา่งสร้างสรรค ์ และมีมารยาท
ในการเขียน 



 

 

 

 

 พูดแสดงความรู้ ความคิดเก่ียวกบัเร่ืองที่ฟังและดู  เล่าเร่ืองยอ่หรือสรุปจากเร่ืองที่ฟังและดู    
ตั้งค  าถาม   ตอบค าถามจากเร่ืองที่ฟังและดู   รวมทั้งประเมินความน่าเช่ือถือจากการฟังและดูโฆษณา
อยา่งมีเหตุผล  พดูตามล าดบัขั้นตอนเร่ืองต่างๆ  อยา่งชดัเจน  พดูรายงานหรือประเด็นคน้ควา้จากการฟัง  
การดู  การสนทนา  และพดูโนม้นา้วไดอ้ยา่งมีเหตุผล  รวมทั้งมีมารยาทในการดูและพดู 

 สะกดค าและเขา้ใจความหมายของค า  ส านวน  ค  าพงัเพยและสุภาษิต   รู้และเขา้ใจ  ชนิด
และหน้าที่ของค าในประโยค   ชนิดของประโยค     และค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทย   ใช้ค  าราชาศพัท์
และค าสุภาพได้อย่างเหมาะสม   แต่งประโยค   แต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนส่ี  กลอนสุภาพ และ
กาพยย์านี ๑๑  

 เขา้ใจและเห็นคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน  เล่านิทานพื้นบา้น  ร้องเพลงพื้นบา้น
ของท้องถ่ิน  น าขอ้คิดเห็นจากเร่ืองที่อ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  และท่องจ าบทอาขยานตามที่
ก  าหนดได ้

จบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

 อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้และบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะไดถู้กตอ้ง  เขา้ใจความหมาย
โดยตรงและความหมายโดยนยั  จบัใจความส าคญัและรายละเอียดของส่ิงที่อ่าน  แสดงความคิดเห็นและ
ขอ้โตแ้ยง้เก่ียวกบัเร่ืองที่อ่าน และเขียนกรอบแนวคิด  ผงัความคิด  ยอ่ความ เขียนรายงานจากส่ิงที่อ่านได ้ 
วเิคราะห์  วจิารณ์  อยา่งมีเหตุผล  ล าดบัความอยา่งมีขั้นตอนและความเป็นไปไดข้องเร่ืองที่อ่าน  รวมทั้ง
ประเมินความถูกตอ้งของขอ้มูลที่ใชส้นบัสนุนจากเร่ืองที่อ่าน 

 เขียนส่ือสารดว้ยลายมือที่อ่านง่ายชดัเจน ใชถ้อ้ยค  าไดถู้กตอ้งเหมาะสมตามระดบัภาษาเขียน
ค าขวญั ค  าคม ค  าอวยพรในโอกาสต่างๆ โฆษณา คติพจน์ สุนทรพจน์ ชีวประวตัิ อัตชีวประวตัิและ
ประสบการณ์ต่างๆ เขียนย่อความ  จดหมายกิจธุระ แบบกรอกสมัครงาน  เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และ
แสดงความรู้ความคิดหรือโต้แยง้อย่างมีเหตุผล   ตลอดจนเขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้และเขียน
โครงงาน 

 พูดแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์  ประเมินส่ิงที่ได้จากการฟังและดู  น าขอ้คิดไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั พูดรายงานเร่ืองหรือประเด็นที่ได้จากการศึกษาคน้ควา้อย่างเป็นระบบ          
มีศิลปะในการพูด พูดในโอกาสต่างๆ ไดต้รงตามวตัถุประสงค ์ และพูดโน้มน้าวอยา่งมีเหตุผลน่าเช่ือถือ 
รวมทั้งมีมารยาทในการฟัง  ดู  และพดู 

 เขา้ใจและใช้ค  าราชาศพัท์  ค  าบาลีสันสกฤต  ค  าภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ  ค  าทบัศพัท์ และ
ศพัท์บญัญติัในภาษาไทย วิเคราะห์ความแตกต่างในภาษาพูด ภาษาเขียน โครงสร้างของประโยครวม 
ประโยคซ้อน ลักษณะภาษาที่เป็นทางการ ก่ึงทางการและไม่เป็นทางการ และแต่งบทร้อยกรองประเภท
กลอนสุภาพ  กาพย ์ และโคลงส่ีสุภาพ 



 

 

 

 

 สรุปเน้ือหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน วเิคราะห์ตวัละครส าคญั วิถีชีวติไทย และคุณค่า
ที่ไดรั้บจากวรรณคดีวรรณกรรมและบทอาขยาน  พร้อมทั้งสรุปความรู้ขอ้คิดเพื่อน าไปประยกุตใ์ช้ใน
ชีวติจริง 

จบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

 อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้และบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะไดถู้กตอ้งและเขา้ใจ   ตีความ  
แปลความ  และขยายความเร่ืองที่อ่านได้   วิเคราะห์วิจารณ์เร่ืองที่อ่าน  แสดงความคิดเห็นโตแ้ยง้และ
เสนอความคิดใหม่จากการอ่านอยา่งมีเหตุผล  คาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองที่อ่าน  เขียนกรอบแนวคิด   
ผงัความคิด  บนัทึก  ยอ่ความ และเขียนรายงานจากส่ิงที่อ่าน สังเคราะห์  ประเมินค่า  และน าความรู้
ความคิดจากการอ่านมาพฒันาตน  พฒันาการเรียน  และพฒันาความรู้ทางอาชีพ  และ  น าความรู้
ความคิดไปประยกุตใ์ชแ้กปั้ญหาในการด าเนินชีวติ  มีมารยาทและมีนิสยัรักการอ่าน 

 เขียนส่ือสารในรูปแบบต่างๆ  โดยใชภ้าษาไดถู้กตอ้งตรงตามวตัถุประสงค ์  ยอ่ความจากส่ือ
ที่มีรูปแบบและเน้ือหาที่หลากหลาย   เรียงความแสดงแนวคิดเชิงสร้างสรรคโ์ดยใชโ้วหารต่างๆ  เขียน
บนัทึก  รายงานการศึกษาค้นควา้ตามหลักการเขียนทางวิชาการ ใช้ขอ้มูลสารสนเทศในการอ้างอิง   
ผลิตผลงานของตนเองในรูปแบบต่างๆ   ทั้งสารคดีและบนัเทิงคดี   รวมทั้งประเมินงานเขียนของผูอ่ื้น
และน ามาพฒันางานเขียนของตนเอง 

 ตั้งค  าถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองที่ฟังและดู   มีวิจารณญาณในการเลือกเร่ือง   
ที่ฟังและดู  วิเคราะห์วตัถุประสงค ์ แนวคิด  การใชภ้าษา  ความน่าเช่ือถือของเร่ืองที่ฟังและดู  ประเมิน
ส่ิงที่ฟังและดูแลว้น าไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวิต  มีทกัษะการพูดในโอกาสต่างๆ ทั้งที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการโดยใชภ้าษาที่ถูกตอ้ง   พูดแสดงทรรศนะ  โตแ้ยง้  โน้มนา้ว  และเสนอแนวคิดใหม่
อยา่งมีเหตุผล  รวมทั้งมีมารยาทในการฟัง  ดู  และพดู  

 เขา้ใจธรรมชาติของภาษา  อิทธิพลของภาษา  และลกัษณะของภาษาไทย ใชค้  าและกลุ่มค า
สร้างประโยคไดต้รงตามวตัถุประสงค ์  แต่งค  าประพนัธป์ระเภท กาพย ์โคลง ร่ายและฉนัท ์  ใชภ้าษาได้
เหมาะสมกบักาลเทศะและใชค้  าราชาศพัทแ์ละค าสุภาพไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  วเิคราะห์หลกัการ  สร้างค าใน
ภาษาไทย  อิทธิพลของภาษาต่างประเทศในภาษาไทยและภาษาถ่ิน  วิเคราะห์และประเมินการใชภ้าษา
จากส่ือส่ิงพมิพแ์ละส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

 วเิคราะห์วจิารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลกัการวจิารณ์วรรณคดีเบื้องตน้ รู้และเขา้ใจ
ลักษณะเด่นของวรรณคดี ภูมิปัญญาทางภาษาและวรรณกรรมพื้นบา้น  เช่ือมโยงกับการเรียนรู้ทาง
ประวตัิศาสตร์และวถีิไทย   ประเมินคุณค่าดา้นวรรณศิลป์  และน าขอ้คิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 
 



 

 

 

 

สาระที่ ๑  การอ่าน 
มาตรฐาน  ท ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคดิ  เพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ  แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
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๑. อ่านออก
เสียงค า  ค  า
คลอ้งจอง         
และขอ้ความ
สั้นๆ 

๒. บอก 

ความหมาย
ของ 

ค า และ
ขอ้ความ 

ที่อ่าน 

๓. ตอบ
ค าถาม 

เก่ียวกบัเร่ือง
ที ่
อ่าน 

๑. อ่านออก
เสียงค า   ค  า
คลอ้งจอง   
ขอ้ความ และ
บทร้อยกรอง
ง่ายๆ ได้
ถูกตอ้ง 
๒. อธิบาย 
ความหมาย
ของ 
ค า และ
ขอ้ความ 
ที่อ่าน 
๓. ตั้งค  าถาม
และตอบ
ค าถาม
เก่ียวกบั                 
เร่ืองที่อ่าน 
๔. ระบุ

๑. อ่านออก
เสียงค า  
ขอ้ความ  
เร่ืองสั้นๆ 
และบทร้อย
กรองง่ายๆ ได้
ถูกตอ้ง  
คล่องแคล่ว 

๒. อธิบาย 

ความหมาย
ของ 

ค า และ
ขอ้ความ 

ที่อ่าน 

๓. ตั้งค  าถาม 

และตอบ

๑. อ่านออก
เสียง       บท
ร้อยแกว้และ
บทร้อยกรอง 

ไดถู้กตอ้ง 

๒.  อธิบาย 

ความหมาย
ของ 

ค า ประโยค  
และส านวน
จากเร่ืองที่
อ่าน 

๓. อ่านเร่ือง 

สั้นๆ ตาม
เวลา    
ที่ก  าหนด  

๑. อ่านออก
เสียง 
บทร้อยแกว้
และบทร้อย
กรอง 
ไดถู้กตอ้ง 
๒. อธิบาย
ความหมาย
ของค า 
ประโยคและ
ขอ้ความที่
เป็นการ
บรรยาย                  
และการ
พรรณนา 
๓.  อธิบาย
ความหมาย
โดยนยั   
จากเร่ืองที ่

๑. อ่านออก
เสียง 

บทร้อยแกว้
และบทร้อย
กรอง 

ไดถู้กตอ้ง 

๒. อธิบาย 

ความหมาย
ของ 

ค า ประโยค
และ 
ขอ้ความที่
เป็น 

โวหาร 

๓. อ่านเร่ือง 

สั้นๆ อยา่ง 

๑. อ่านออก
เสียง 

บทร้อยแกว้ 

และบท 

ร้อยกรอง 

ไดถู้กตอ้ง 

เหมาะสม    
กบัเร่ืองที่อ่าน 

๒. จบั
ใจความ 

ส าคญัจาก
เร่ือง 

ที่อ่าน 

๓. ระบุเหตุ 
และผล  และ 

ขอ้เทจ็จริง         

๑. อ่านออก
เสียง 

บทร้อยแกว้
และบทร้อย
กรอง 

ไดถู้กตอ้ง 

๒. จบั
ใจความ 

ส าคญั  

สรุปความ 

และอธิบาย 

รายละเอียด 

จากเร่ืองที่
อ่าน 

๓. เขียน 
ผงัความคิด 

๑. อ่านออก
เสียง 

บทร้อยแกว้
และบทร้อย
กรองได้
ถูกตอ้งและ
เหมาะสมกบั
เร่ืองที่อ่าน            
๒. ระบุความ 

แตกต่างของ
ค า 

ที่มี
ความหมาย 

โดยตรง และ 

ความหมาย 

โดยนยั  

๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้                     
และบทร้อยกรองไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง   
ไพเราะ และเหมาะสมกบั
เร่ือง          ที่อ่าน   
๒.  ตีความ  แปลความ   และ
ขยายความเร่ืองที่อ่าน 

๓. วเิคราะห์และวจิารณ์เร่ือง         
ที่อ่านในทุกๆ ดา้นอยา่งมี
เหตุผล 

๔.  คาดคะเนเหตุการณ์จาก
เร่ือง 

ที่อ่าน และประเมินค่าเพือ่น า
ความรู้ ความคิดไปใช้
ตดัสินใจแกปั้ญหาในการ
ด าเนินชีวติ 
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๔. เล่าเร่ืองยอ่
จากเร่ืองที่
อ่าน 

๕. คาดคะเน
เหตุการณ์      
จากเร่ืองที่
อ่าน 

๖. อ่าน
หนงัสือตาม
ความสนใจ          
อยา่ง
สม ่าเสมอและ
น าเสนอเร่ือง
ที่อ่าน 

๗. บอก 

ความหมาย          
ของ
เคร่ืองหมาย      

ใจความ
ส าคญัและ
รายละเอียด
จากเร่ืองที่
อ่าน 
๕. แสดง
ความ 
คิดเห็นและ 
คาดคะเน 

เหตุการณ์จาก
เร่ืองที่อ่าน 

๖. อ่าน
หนงัสือ 

ตามความ
สนใจ                 
อยา่ง
สม ่าเสมอและ
น าเสนอเร่ือง
ที่อ่าน 

ค าถาม 

เชิงเหตุผล 

เก่ียวกบัเร่ือง
ที่ 
อ่าน 

๔. ล าดบั 

เหตุการณ์และ 

คาดคะเน 
เหตุการณ์จาก 

เร่ืองที่อ่าน
โดย 

ระบุเหตุผล 

ประกอบ 
๕. สรุป
ความรู้ 

และขอ้คิด         
จากเร่ืองที่
อ่าน 

และตอบ
ค าถาม 

จากเร่ืองที่
อ่าน 

๔. แยก
ขอ้เทจ็จริง
และ
ขอ้คิดเห็น               
จากเร่ืองที่
อ่าน 

๕. คาดคะเน 

เหตุการณ์จาก 

เร่ืองที่อ่าน 

โดยระบุ
เหตุผล 

ประกอบ 

๖. สรุปความรู้
และขอ้คิดจาก

อ่านอยา่ง 
หลากหลาย 
๔. แยก 
ขอ้เทจ็จริง            
และ
ขอ้คิดเห็น     
จากเร่ืองที่
อ่าน 

๕. วเิคราะห์ 

และแสดง
ความ 

คิดเห็น 

เก่ียวกบัเร่ือง             
ที่อ่านเพือ่ 

น าไปใชใ้น
การด าเนิน
ชีวติ                  
๖. อ่านงาน 

เขียนเชิง

หลากหลาย      
โดยจบัเวลา   
แลว้ถาม
เก่ียวกบั 

เร่ืองที่อ่าน 

๔. แยก 

ขอ้เทจ็จริง
และ 

ขอ้คิดเห็น               
จากเร่ืองที่
อ่าน 

๕. อธิบายการ 

น าความรู้และ 

ความคิด                 
จากเร่ืองที่
อ่าน 

ไปตดัสินใจ 

แกปั้ญหา         

กบัขอ้คิดเห็น 

จากเร่ืองที่
อ่าน 

๔. ระบุ                
และอธิบาย      
ค า
เปรียบเทียบ              
และค าที่มี 

หลาย
ความหมาย 

ในบริบท
ต่างๆ  
จากการอ่าน 

๕. ตีความค า
ยากในเอกสาร
วชิาการ   
โดยพจิารณา
จากบริบท 

เพือ่แสดง
ความเขา้ใจใน
บทเรียนต่างๆ  
ที่อ่าน 

๔. อภิปราย
แสดงความ
คดิเห็น            
และขอ้โตแ้ยง้
เก่ียวกบัเร่ือง
ที่อ่าน 

๕. วเิคราะห์ 

และจ าแนก 

ขอ้เทจ็จริง  

ขอ้มูล
สนบัสนุน      
และ
ขอ้คิดเห็น 

จากบทความ 

๓. ระบุ
ใจความ
ส าคญัและ
รายละเอียด 

ของขอ้มูล                
ที่สนบัสนุน 
จากเร่ืองที่
อ่าน 

๔. อ่านเร่ือง 

ต่างๆ แลว้
เขียน 

กรอบแนวคิด  
ผงัความคิด  
บนัทึก ยอ่
ความ 

และรายงาน 

๕. วเิคราะห์  
วจิารณ์ และ 

๕. วเิคราะห์ วจิารณ์ แสดง
ความคิดเห็นโตแ้ยง้กบัเร่ืองที่
อ่าน  
และเสนอความคิดใหม่อยา่งมี
เหตุผล 

๖.  ตอบค าถามจากการอ่าน 

ประเภทต่างๆ  ภายในเวลาที่
ก  าหนด 

๗.  อ่านเร่ืองต่างๆ แลว้เขียน 

กรอบแนวคิด ผงัความคิด 
บนัทึก ยอ่ความ และรายงาน 

๘. สงัเคราะห์ความรู้จากการ
อ่าน                 
ส่ือส่ิงพมิพ ์ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
  

และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มา
พฒันา 

ตน พฒันาการเรียน และ
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หรือ
สญัลกัษณ์ 

ส าคญัที่มกั
พบ 

เห็นใน
ชีวติประจ าวนั 

๘. มีมารยาท                    
ในการอ่าน 

 

๗. อ่าน
ขอ้เขียน 

เชิงอธิบาย 
และปฏิบตัิ
ตามค าสั่ง     
หรือ
ขอ้แนะน า 

๘.  มีมารยาท            
ในการอ่าน 

เพือ่น าไปใช้
ใน
ชีวติประจ าวนั 

๖. อ่าน
หนงัสือตาม
ความสนใจ                 
อยา่ง
สม ่าเสมอและ
น าเสนอเร่ือง
ที่อ่าน 

๗. อ่าน
ขอ้เขียน 

เชิงอธิบาย                           
และปฏิบตัิ
ตามค าสัง่หรือ
ขอ้แนะน า 

 
 

เร่ืองที่อ่าน
เพือ่น าไปใช้
ใน
ชีวติประจ าวนั 

๗. อ่าน
หนงัสือ 

ที่มีคุณค่าตาม 

ความสนใจ 
อยา่ง
สม ่าเสมอ 

และแสดง
ความ 

คิดเห็น
เก่ียวกบั 

เร่ืองที่อ่าน 

๘. มีมารยาท   
ในการอ่าน           

อธิบาย  
ค าสัง่  
ขอ้แนะน า  
และปฏิบตัิ
ตาม 

๗. อ่าน
หนงัสือ 

ที่มีคุณค่าตาม 

ความสนใจ 
อยา่ง
สม ่าเสมอ 

และแสดง
ความ 

คิดเห็น
เก่ียวกบั 

เร่ืองที่อ่าน 
 

๘. มีมารยาท 

ในการด าเนิน 

ชีวติ 

๖. อ่านงาน 

เขียนเชิง
อธิบาย  
ค าสัง่  
ขอ้แนะน า  
และปฏิบตัิ
ตาม  
๗. อธิบาย 

ความหมาย     
ของขอ้มูล 

จากการอ่าน 

แผนผงั แผน
ที่  
แผนภูมิ  
และกราฟ 
 

๖. ระบุ 
ขอ้สงัเกต 

และความ 

สมเหตุสมผล 

ของงานเขียน 

ประเภทชกัจูง 

โนม้นา้วใจ 

๗. ปฏิบตัิตาม 

คู่มือแนะน า 

วธีิการใชง้าน   
ของเคร่ืองมือ 

หรือเคร่ืองใช้
ในระดบัที่ยาก
ขึ้น 

๘. วเิคราะห์
คุณค่าที่ไดรั้บ
จากการอ่าน 

งานเขียน

ที่อ่าน 

๖. ระบุ 
ขอ้สงัเกต        
การชวนเช่ือ                      
การโนม้นา้ว 
หรือความ
สมเหตุสมผล
ของงานเขียน 

๗. อ่าน
หนงัสือ  
บทความหรือ 

ค าประพนัธ ์

อยา่ง
หลากหลาย  
และประเมิน 

คุณค่าหรือ 

แนวคิดที่ได ้

จากการอ่าน                

ประเมินเร่ือง     
ที่อ่านโดยใช ้

กลวธีิการ 

เปรียบเทียบ 

เพือ่ใหผู้อ่้าน 

เขา้ใจไดดี้ขึ้น    
๖.  ประเมิน 

ความถูกตอ้ง 

ของขอ้มูล         
ที่ใช้
สนบัสนุน 

ในเร่ืองที่อ่าน   
 
 

๗. วจิารณ์
ความ
สมเหตุสมผล              
การล าดบัความ

พฒันา 

ความรู้ทางอาชีพ 

๙. มีมารยาทในการอ่าน 



 

 

 

 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓  ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 
๘. อธิบาย
ความหมาย 

ของขอ้มูล     
จากแผนภาพ 
แผนที่   และ
แผนภูมิ 

๙. มีมารยาท             
ในการอ่าน 

ในการอ่าน ๘. อ่าน
หนงัสือ 

ตามความ
สนใจ                   
และอธิบาย 

คุณค่าที่ไดรั้บ 

๙. มีมารยาท 

ในการอ่าน 

อยา่ง 

หลากหลาย     
เพือ่น าไปใช ้

แกปั้ญหาใน
ชีวติ 

๙. มีมารยาท 

ในการอ่าน 

เพือ่น าไปใช ้

แกปั้ญหาใน
ชีวติ 

๘. มีมารยาท 

ในการอ่าน 

และความ
เป็นไปได ้

ของเร่ือง      
๘. วเิคราะห์
เพือ่ 

แสดงความ 

คิดเห็นโตแ้ยง้ 

เก่ียวกบัเร่ือง
ที ่
อ่าน        
๙. ตีความและ 

ประเมิน
คุณค่า                     
และแนวคิด ที่
ไดจ้ากงาน
เขียน                    
อยา่ง
หลากหลาย  



 

 

 

 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓  ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 
เพือ่น าไปใช ้

แกปั้ญหาใน
ชีวติ 

๑๐ มีมารยาท
ในการอ่าน 

สาระที่ ๒    การเขียน 
มาตรฐาน  ท  ๒.๑    ใช้กระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเร่ืองราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและ 
        รายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมปีระสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓  ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 



 

 

 

 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓  ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 
๑. คดัลายมือ
ตวับรรจง 

เตม็บรรทดั 

๒. เขียน
ส่ือสาร 

ดว้ยค าและ 

ประโยคง่ายๆ 

๓. มีมารยาท 

ในการเขียน 

๑. คดัลายมือ
ตวับรรจง 

เตม็บรรทดั 

๒. เขียนเร่ือง 

สั้นๆ เก่ียวกบั 

ประสบการณ์ 

๓. เขียนเร่ือง 

สั้นๆ ตาม 

จินตนาการ 

๔. มีมารยาท 

ในการเขียน 

๑. คดัลายมือ    
ตวับรรจง            
เตม็บรรทดั 

๒ เขียน
บรรยาย 

เก่ียวกบัส่ิงใด 

ส่ิงหน่ึงได้
อยา่ง 

ชดัเจน 
๓. เขียน
บนัทึก 

ประจ าวนั 

๔. เขียน 

จดหมายลาครู 

๕. เขียนเร่ือง 

ตาม
จินตนาการ 

๖. มีมารยาท 

๑. คดัลายมือ    
ตวับรรจง      
เตม็บรรทดั          
และคร่ึง
บรรทดั 

๒. เขียน
ส่ือสารโดยใช้
ค  าไดถู้กตอ้ง  
ชดัเจน และ
เหมาะสม 

๓. เขียน
แผนภาพ       
โครงเร่ือง     
และแผนภาพ
ความคิดเพือ่
ใชพ้ฒันางาน
เขียน 

๔. เขียน                

๑. คดัลายมือ         
ตวับรรจง       
เตม็บรรทดั  
และคร่ึง
บรรทดั       
๒. เขียน
ส่ือสาร 

โดยใชค้  าได ้

ถูกตอ้ง  
ชดัเจน  
และเหมาะสม 

๓. เขียน 

แผนภาพ       
โครงเร่ือง 

และแผนภาพ 

ความคิดเพือ่
ใช ้

พฒันางาน

๑. คดัลายมือ 

ตวับรรจง           
เตม็บรรทดั              
และคร่ึง
บรรทดั 

๒.  เขียน
ส่ือสารโดยใช้
ค  าไดถู้กตอ้ง  
ชดัเจน และ
เหมาะสม 

๓. เขียน
แผนภาพ     
โครงเร่ือง      
และแผนภาพ
ความคิดเพือ่
ใชพ้ฒันางาน
เขียน          
๔. เขียน

๑. คดัลายมือ 

ตวับรรจง 

คร่ึงบรรทดั  
๒. เขียน
ส่ือสาร 

โดยใชถ้อ้ยค า 

ถูกตอ้ง  
ชดัเจน  
เหมาะสม 
และ
สละสลวย   
๓. เขียน
บรรยาย 

ประสบการณ์ 

โดยระบุ 
สาระส าคญั    
และ
รายละเอียด 

๑. คดัลายมือ    
ตวับรรจง 

คร่ึงบรรทดั  
๒. เขียน 

บรรยาย                 
และพรรณนา 

๓. เขียน 

เรียงความ 

๔. เขียน 

ยอ่ความ 

๕. เขียน
รายงาน 

การศึกษา 

คน้ควา้  

๖. เขียน 

จดหมายกิจ
ธุระ 

 

๑. คดัลายมือ    
ตวับรรจง 

คร่ึงบรรทดั  
๒. เขียน 

ขอ้ความโดย
ใช ้

ถอ้ยค าได้
ถูกตอ้งตาม 

ระดบัภาษา   

๓. เขียน
ชีวประวตัิ
หรือ
อตัชีวประวตัิ    
โดยเล่า 

เหตุการณ์  
ขอ้คิดเห็น  
และทศันคต ิ

ในเร่ืองต่างๆ 

๑. เขียนส่ือสารในรูปแบบ
ต่างๆ          
ไดต้รงตามวตัถุประสงค ์โดย
ใช ้

ภาษาเรียบเรียงถูกตอ้ง มี
ขอ้มูล 

และสาระส าคญัชดัเจน     
๒. เขียนเรียงความ       
๓. เขียนยอ่ความจากส่ือที่มี
รูปแบบ และเน้ือหา
หลากหลาย   
๔. ผลิตงานเขียนของตนเอง 

ในรูปแบบต่างๆ   
๕. ประเมินงานเขียนของผูอ่ื้น                     
แลว้น ามาพฒันางานเขียนของ
ตนเอง 

๖. เขียนรายงานการศึกษา
คน้ควา้            



 

 

 

 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓  ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 
ในการเขียน ยอ่ความ        

จากเร่ืองสั้นๆ 

๕. เขียน 

จดหมาย               
ถึงเพือ่น  
และบิดา
มารดา   

๖. เขียน
บนัทึก 

และเขียน
รายงาน                
จากการศึกษา
คน้ควา้    

๗. เขียนเร่ือง
ตาม
จินตนาการ 

๘. มีมารยาท 

ในการเขียน 

เขียน 

๔. เขียน        
ยอ่ความจาก
เร่ืองที่อ่าน 

๕. เขียน 

จดหมาย        
ถึงผูป้กครอง 

และญาต ิ

๖. เขียนแสดง 

ความรู้สึก
และความ
คิดเห็นได ้

ตรงตาม
เจตนา 

๗. กรอกแบบ
รายการต่างๆ 

๘. เขียนเร่ือง 

ตาม

เรียงความ 
 

๕. เขียน                 
ยอ่ความ 

จากเร่ืองที่
อ่าน 

๖. เขียน
จดหมาย
ส่วนตวั 

๗. กรอกแบบ
รายการต่างๆ 

๘. เขียนเร่ือง 

ตาม
จินตนาการ 

และ
สร้างสรรค ์

๙. มีมารยาท 

ในการเขียน 

สนบัสนุน 

๔. เขียน 

เรียงความ 
 

๕. เขียน 

ยอ่ความจาก 

เร่ืองที่อ่าน 

๖. เขียนแสดง 

ความคิดเห็น 

เก่ียวกบัสาระ 

จากส่ือที่
ไดรั้บ 

๗. เขียน 

จดหมาย
ส่วนตวั 

และจดหมาย     
กิจธุระ 

๘. เขียน

๗. เขียน 

วเิคราะห์  
วจิารณ์ และ 

แสดงความรู้  
ความคิดเห็น  
หรือโตแ้ยง้ 

ในเร่ืองที่อ่าน 

อยา่งมีเหตุผล 

๘. มีมารยาท 

ในการเขียน 

 

๔. เขียนยอ่
ความ 

๕. เขียน 

จดหมายกิจ
ธุระ 

๖. เขียน
อธิบาย  
ช้ีแจง  แสดง 

ความคิดเห็น 

และโตแ้ยง้   
อยา่งมีเหตุผล 

๗. เขียน 

วเิคราะห์ 
วจิารณ์  
และแสดง
ความรู้  
ความคิดเห็น  

เร่ืองที่สนใจตามหลกัการ
เขียนเชิง 

วชิาการ และใชข้อ้มูล
สารสนเทศ 

อา้งอิงอยา่งถูกตอ้ง 

๗.  บนัทึกการศึกษาคน้ควา้  เพือ่
น าไปพฒันาตนเองอยา่ง
สม ่าเสมอ    
๘. มีมารยาทในการเขียน 



 

 

 

 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓  ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 
 จินตนาการ 

๙. มีมารยาท 

ในการเขียน 

รายงาน 

การศึกษา
คน้ควา้      
และโครงงาน 

๙. มีมารยาท 

ในการเขียน 

หรือโตแ้ยง้                         
ในเร่ืองต่างๆ   

๘. กรอกแบบ 

สมคัรงาน
พร้อม 

เขียนบรรยาย 

เก่ียวกบัความรู้ 

และทกัษะ
ของตนเองที่
เหมาะสม 

กบังาน 

๙. เขียน
รายงาน 

การศึกษ
คน้ควา้              
และโครงงาน 

๑๐. มีมารยาท
ในการเขียน 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

สาระที่ ๓    การฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐาน  ท ๓.๑    สามารถเลือกฟังและดูอย่างมวีิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้ ความคดิ และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓  ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 

๑. ฟัง
ค  าแนะน า 
ค  าสัง่ง่ายๆ 
และปฏิบตัิ
ตาม 

๒. ตอบ
ค าถาม 

และเล่าเร่ือง      
ที่ฟังและดู       
ทั้งที่เป็น
ความรู้ 

และความ
บนัเทิง 

๓. พดูแสดง 

ความคิดเห็น 

และ

๑. ฟัง
ค  าแนะน า  
ค าสัง่ที่
ซบัซอ้น         
และปฏิบตัิ
ตาม 

๒. เล่าเร่ือง        
ทีฟั่งและดู 

ทั้งที่เป็น
ความรู้ 

และความ
บนัเทิง 

๓. บอก 

สาระส าคญั 

ของเร่ืองที่ฟัง 

และดู 

๑. เล่า 

รายละเอียด 

เก่ียวกบัเร่ือง 

ที่ฟังและดู 

ทั้งที่เป็น
ความรู้ 

และความ
บนัเทิง 

๒. บอก 

สาระส าคญั 

จากการฟัง     
และการดู 

๓. ตั้งค  าถาม 

และตอบ
ค าถาม
เก่ียวกบัเร่ือง

๑. จ าแนก 

ขอ้เทจ็จริง      
และ
ขอ้คิดเห็น 

จากเร่ืองที่ฟัง
และดู 

๒. พดูสรุป 

ความจาก       
การฟังและดู 

๓. พดูแสดง 

ความรู้          
ความคิดเห็น          
และ
ความรู้สึก 

เก่ียวกบัเร่ือง
ที่ 

๑. พดูแสดง 

ความรู้  
ความคิดเห็น   
และ
ความรู้สึก 

จากเร่ืองที่ฟัง 

และดู 

๒. ตั้งค  าถาม 

และตอบ
ค าถาม 

เชิงเหตุผล 

จากเร่ืองที่ฟัง 

และดู 
๓. วเิคราะห์
ความ
น่าเช่ือถือจาก

๑. พดูแสดง 

ความรู้  
ความเขา้ใจ 

จุดประสงค ์

ของเร่ืองที่ฟัง 

และดู 

๒. ตั้งค  าถาม 

และตอบ
ค าถาม 

เชิงเหตุผล    
จากเร่ืองที่ฟัง 

และดู 

๓. วเิคราะห์ 

ความ
น่าเช่ือถือ 

จากการฟัง

๑. พดูสรุป 

ใจความ
ส าคญั 

ของเร่ืองที่ฟัง 

และดู 

๒. เล่าเร่ืองยอ่ 

จากเร่ืองที่ฟัง
และดู 

๓. พดูแสดง 

ความคิดเห็น 

อยา่ง
สร้างสรรค ์

เก่ียวกบัเร่ือง      
ที่ฟังและดู 

๔. ประเมิน
ความ

๑. พดูสรุป 

ใจความ
ส าคญั 

ของเร่ืองที่ฟัง 

และดู 

๒. วเิคราะห์ 

ขอ้เทจ็จริง  
ขอ้คิดเห็น          
และความ 

น่าเช่ือถือของ 

ข่าวสารจาก
ส่ือต่างๆ 

๓. วเิคราะห์ 

และวจิารณ์ 

เร่ืองที่ฟังและ
ดู 

๑. แสดงความ 
คิดเห็นและ 
ประเมินเร่ือง 
จากการฟัง
และ 
การดู 
๒. วเิคราะห์ 
และวจิารณ์
เร่ือง 
ที่ฟังและดู            
เพือ่น าขอ้คิด
มา 
ประยกุตใ์ช ้                   
ในการด าเนิน 
ชีวติ 
๓. พดูรายงาน 
เร่ืองหรือ 
ประเด็นที่
ศึกษา 

๑. สรุปแนวคิด และแสดง        
ความคิดเห็นจากเร่ืองที่ฟัง
และดู   
๒. วิเคราะห์ แนวคิด การใช ้

ภาษา และความน่าเช่ือถือ          
จากเร่ืองที่ฟังและดูอยา่งมี
เหตุผล 

๓. ประเมินเร่ืองที่ฟังและดู       
แลว้ก าหนดแนวทางน าไประ
ยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวติ 

๔. มีวจิารณญาณในการเลือก
เร่ืองที่ฟังและดู 

๕. พดูในโอกาสต่างๆ พดู
แสดง 

ทรรศนะ โตแ้ยง้ โนม้นา้วใจ  
และเสนอแนวคิดใหม่ 



 

 

 

 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓  ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 
ความรู้สึก 

จากเร่ืองที่ฟัง
และดู 

๔. พดูส่ือสาร 

ไดต้าม 

วตัถุประสงค ์ 

๕. มีมารยาท 
ในการฟัง 
การดู และการ
พดู 

 

๔. ตั้งค  าถาม 

และตอบ
ค าถาม
เก่ียวกบัเร่ือง
ที่ฟังและดู 

๕. พดูแสดง 

ความคิดเห็น 

และ
ความรู้สึก 

จากเร่ืองที่ฟัง
และดู 

๖. พดูส่ือสาร 

ไดช้ดัเจน   

ตรงตาม 

วตัถุประสงค ์ 

๗. มีมารยาท         
ในการฟัง 
การดู 

ที่ฟังและดู 

๔. พดูแสดง 

ความคิดเห็น 

และ
ความรู้สึก 

จากเร่ืองที่ฟัง 

และดู 

๕. พดูส่ือสาร 

ไดช้ดัเจน 

ตรงตาม 

วตัถุประสงค ์

๖. มีมารยาท    
ในการฟัง การ
ดู และการพดู 

ฟังและดู 

๔. ตั้งค  าถาม 

และตอบ
ค าถาม 

เชิงเหตุผล 

จากเร่ืองที่ฟัง 

และดู 

๕. รายงาน 

เร่ืองหรือ 

ประเด็นที่ 
ศึกษาคน้ควา้ 

จากการฟัง  
การดู และ 

การสนทนา 

๖. มีมารยาท 

ในการฟัง 
การดู และการ
พดู 

เร่ืองที่ฟัง 

และดูอยา่งมี
เหตุผล 

๔. พดูรายงาน 

เร่ืองหรือ 

ประเด็น 

ที่ศึกษา
คน้ควา้ 

จากการฟัง 

การดู และการ
สนทนา 

๕. มีมารยาท 

ในการฟัง 
การดู  และ
การพดู 

และดูส่ือ
โฆษณาอยา่ง
มีเหตุผล 

๔. พดูรายงาน 

เร่ืองหรือ 

ประเด็นที่ 
ศึกษาคน้ควา้ 

จากการฟัง 

การดู และการ 

สนทนา 

๕. พดูโนม้
นา้วอยา่งมี
เหตุผล                  
และน่าเช่ือถือ 

๖. มีมารยาท 
ในการฟัง  การดู  
และการพูด 

น่าเช่ือถือของ
ส่ือที่มีเน้ือหา 

โนม้นา้วใจ 

๕. พดูรายงาน 

เร่ืองหรือ 

ประเด็นที่ 
ศึกษาคน้ควา้ 

จากการฟัง  
การดู และการ 

สนทนา 

๖. มีมารยาท 

ในการฟัง 
การดู และการ
พดู 

อยา่งมีเหตุผล 

เพือ่น าขอ้คิด 

มาประยกุตใ์ช ้             
ในการด าเนิน
ชีวติ 

๔. พดูใน 

โอกาสต่างๆ  
ไดต้รงตาม 

วตัถุประสงค ์

๕. พดูรายงาน 

เร่ืองหรือ 

ประเด็นที่
ศึกษา 

คน้ควา้ 

๖. มีมารยาท 

ในการฟัง 
การดู และการ
พดู 

คน้ควา้ จาก
การฟัง  การดู  
และการ
สนทนา 
 
๔. พดูใน 
โอกาสต่างๆ 
 ไดต้รงตาม 
วตัถุประสงค ์
๕. พดูโนม้
นา้ว 

โดยน าเสนอ 

หลกัฐานตาม 
ล าดบัเน้ือหา
อยา่งมีเหตุผล 
และน่าเช่ือถือ 

๖. มีมารยาท    
ในการฟัง การ
ดู และการพดู 

ดว้ยภาษาถูกตอ้งเหมาะสม 

๖. มีมารยาทในการฟัง การดู  
และการพดู 



 

 

 

 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓  ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 
และการพดู 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
สาระที่ ๔    หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน  ท ๔.๑   เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓  ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 
๑. บอกและ 

เขียน
พยญัชนะ   
สระ 

๑. บอกและ 

เขียน
พยญัชนะ   
สระ 

๑. เขียน
สะกด 

ค าและบอก 

ความหมาย 

๑. สะกดค า 
และบอก 
ความหมาย
ของค าใน

๑. ระบุชนิด    
และหนา้ที่ของค า     
ในประโยค 

๒. จ าแนก 

๑. วเิคราะห์ชนิด
และหนา้ที่ของค า      
ในประโยค       
๒. ใชค้  า            

๑. อธิบาย 
ลกัษณะ        
ของเสียง         
ใน

๑. สร้างค า        
ในภาษาไทย 

๒. วิเคราะห์
โครงสร้าง

๑. จ  าแนก              
และใชค้  า     
ภาษาต่างประเทศ      
ที่ใชใ้นภาษาไทย 

๑. อธิบายธรรมชาติของ
ภาษา                    
พลงัของภาษา และ
ลกัษณะ 



 

 

 

 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓  ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 
วรรณยกุต ์ 

และเลขไทย 

๒. เขียน
สะกด 

ค าและบอก 

ความหมาย 

ของค า 

๓. เรียบ
เรียงค า 

เป็นประโยค 

ง่าย ๆ 

๔. ต่อ 

ค าคลอ้งจอง 

ง่ายๆ 

 

วรรณยกุต ์ 

และเลขไทย 

๒. เขียน
สะกด 

ค าและบอก 

ความหมาย 

ของค า 

๓. เรียบ
เรียงค า 

เป็นประโยค 

ไดต้รงตาม 

เจตนาของ 

การส่ือสาร 

๔. บอก
ลกัษณะ 

ค าคลอ้งจอง 

๕. เลือกใช ้

ภาษาไทย 

ของค า 

๒. ระบุชนิด 

และหนา้ที่
ของ 

ค าใน
ประโยค 

๓. ใช ้
พจนานุกรม 

คน้หา 

ความหมาย 

ของค า         
๔. แต่ง
ประโยค 

ง่ายๆ 

๕. แต่งค  า 

คลอ้งจอง 

และค าขวญั 
 

บริบท 
ต่างๆ 
๒. ระบุชนิด 
และหนา้ที่
ของ 
ค าใน
ประโยค 
๓.  ใช ้
พจนานุกรม 
คน้หา 
ความหมาย 
ของค า 
๔. แต่ง
ประโยค 
ไดถู้กตอ้ง
ตาม 
หลกัภาษา 
๕. แต่งบท 
ร้อยกรอง 
และค าขวญั 
๖. บอก 

ส่วนประกอบ 

ของประโยค 

๓. เปรียบเทียบ
ภาษาไทย
มาตรฐาน             
กบัภาษาถ่ิน 

๔. ใชค้  า 

ราชาศพัท ์

๕. บอกค า
ภาษาต่างประเทศ
ในภาษาไทย 

๖. แต่งบท 

ร้อยกรอง 

๗. ใชส้ านวน          
ไดถู้กตอ้ง            

ไดเ้หมาะสม    
กบักาลเทศะ 

และบุคคล 

๓. รวบรวมและ
บอกความหมาย 

ของค า 

ภาษาต่างประเทศ 

ที่ใชใ้นภาษาไทย 

๔. ระบุลกัษณะ 

ของประโยค 

๕. แต่งบท 

ร้อยกรอง 

๖. วเิคราะห์    
และเปรียบเทียบ 

ส านวนที่เป็น   
ค  าพงัเพยและ
สุภาษิต 

ภาษาไทย 
๒. สร้างค า     
ใน
ภาษาไทย 
๓. 
วเิคราะห์ 
ชนิดและ
หนา้ที่ 
ของค า 
ในประโยค 
๔. 
วเิคราะห์ 
ความ
แตกต่าง 
ของภาษา
พดู 
และภาษา
เขียน 
๕.  แต่งบท 
ร้อยกรอง 
๖. จ  าแนก     
และใช้

ประโยคสามญั 
ประโยครวมและ
ประโยคซอ้น 

๓. แต่งบท 

ร้อยกรอง 

๔. ใชค้  าราชาศพัท ์

๕. รวบรวม    
และอธิบาย
ความหมาย           
ของค า
ภาษาต่างประเทศ
ที่ใชใ้นภาษาไทย 

๒. วิเคราะห์ 

โครงสร้าง 

ประโยคซบัซอ้น 

๓. วเิคราะห์ 

ระดบัภาษา 

๔. ใชค้  าทบัศพัท์
และศพัทบ์ญัญตั ิ

๕. อธิบาย 

ความหมาย 

ค าศพัทท์าง 

วชิาการและ 

วชิาชีพ 

๖. แต่งบท 

ร้อยกรอง 

ของภาษา 

๒. ใชค้  าและกลุ่มค า
สร้าง 

ประโยคตรงตาม
วตัถุประสงค ์

๓. ใชภ้าษาเหมาะสมแก่
โอกาส  
กาลเทศะ และบุคคล 
รวมทั้ง 

ค าราชาศพัทอ์ยา่ง
เหมาะสม 

๔. แต่งบทร้อยกรอง 

๕. วเิคราะห์อิทธิพล 

ของภาษาต่างประเทศ 

และภาษาถ่ิน 

๖. อธิบายและวเิคราะห์
หลกัการ 

สร้างค าในภาษาไทย   



 

 

 

 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓  ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 
มาตรฐาน 

และภาษา
ถ่ิน 

ไดเ้หมาะสม 

กบักาลเทศะ 

 

๖. เลือกใช ้

ภาษาไทย 

มาตรฐาน 

และภาษาถ่ิน
ไดเ้หมาะสม
กบักาลเทศะ 

ความหมาย 

ของส านวน    
๗. 
เปรียบเทีย
บ 

ภาษาไทย 

มาตรฐาน 

กบัภาษาถ่ิน
ได ้

ส านวน 
ที่เป็นค า
พงัเพย  
และสุภาษิต 

๗. วเิคราะห์และ
ประเมินการใช ้

ภาษาจากส่ือส่ิงพมิพ ์

และส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สาระที่ ๕    วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน  ท ๕.๑    เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓  ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 
๑. บอกขอ้คิด          
ที่ไดจ้ากการ
อ่าน 

หรือการฟัง 
วรรณกรรม 

ร้อยแกว้และ

๑. ระบุขอ้คิด     
ทีไ่ดจ้ากการ
อ่าน                      
หรือการฟัง 

วรรณกรรม 

ส าหรับเด็ก       

๑. ระบุขอ้คิด 

ที่ไดจ้ากการ
อ่าน 

วรรณกรรม 

เพือ่น าไปใช ้   
ใน

๑. ระบุขอ้คิด
จากนิทาน
พื้นบา้น                  
หรือนิทาน 

คติธรรม 

๒. อธิบาย

๑. สรุปเร่ือง 

จากวรรณคดี 

หรือ
วรรณกรรม 

ที่อ่าน 

๒. ระบุ

๑. แสดงความ 

 คิดเห็นจาก 

 วรรณคดี 

 หรือ
วรรณกรรม 

 ที่อ่าน 

๑. สรุปเน้ือหา 

วรรณคดีและ 

วรรณกรรม 

ที่อ่าน 

๒. วเิคราะห์ 

วรรณคดีและ 

๑. สรุปเน้ือหา 

วรรณคดีและ 

วรรณกรรม 

ที่อ่านใน
ระดบั 

ที่ยากขึ้น 

๑. สรุปเน้ือหา 

วรรณคดี 

วรรณกรรม  
และ
วรรณกรรม 

ทอ้งถ่ิน ใน

๑. วเิคราะห์และวจิารณ์
วรรณคดี                  
และวรรณกรรมตามหลกัการ 

วจิารณ์เบื้องตน้ 

๒. วิเคราะห์ลกัษณะเด่นของ
วรรณคดีเช่ือมโยงกบัการ



 

 

 

 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓  ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 
ร้อยกรอง 
ส าหรับเด็ก 

๒. ท่องจ า       
บทอาขยาน 

ตามที่ก  าหนด   
และบทร้อย
กรอง 

ตามความ
สนใจ 

เพือ่น าไปใช ้

ใน
ชีวติประจ าว ั
น 

๒. ร้อง        
บทร้องเล่น
ส าหรับเด็กใน
ทอ้งถ่ิน 

๓. ท่องจ า 

บทอาขยาน 

ตามที่ก  าหนด  
และบทร้อย
กรอง 

ที่มีคุณค่าตาม
ความสนใจ 

ชีวติประจ าว ั
น 

๒. รู้จกัเพลง 

พื้นบา้นและ 

เพลงกล่อม
เด็ก  
เพือ่ปลูกฝัง 

ความช่ืนชม 

วฒันธรรม 

ทอ้งถ่ิน 
๓. แสดง
ความคิดเห็น
เก่ียวกบั
วรรณคดีที่
อ่าน 

๔.  ท่องจ า 

บทอาขยาน 

ตามที่ก  าหนด 

ขอ้คิดจากการ
อ่าน 

เพือ่น าไปใช ้        
ในชีวติจริง 

๓. ร้องเพลง
พื้นบา้น 

๔. ท่องจ า 

บทอาขยาน
ตามที่ก  าหนด  
และบทร้อย
กรอง 

ที่มีคุณค่าตาม
ความสนใจ 

ความรู้ 

และขอ้คิด 

จากการอ่าน 

วรรณคดี 

และ
วรรณกรรม 

ที่สามารถ 

น าไปใช ้

ในชีวติจริง 

๓. อธิบาย
คุณค่าของ
วรรณคดี 

และ
วรรณกรรม 

๔.  ท่องจ า 

บทอาขยาน 

ตามที่ก  าหนด 

และบทร้อย

 ๒. เล่านิทาน
พื้นบา้น
ทอ้งถ่ินตนเอง    
และนิทาน
พื้นบา้น         
ของทอ้งถ่ิน
อ่ืน 

 ๓. อธิบาย
คุณค่าของ
วรรณคดี 

 และ
วรรณกรรมที่
อ่านและ
น าไป 

 ประยกุตใ์ช ้     
ในชีวติจริง     
๔. ท่องจ า 

บทอาขยาน 

วรรณกรรม 

ที่อ่านพร้อม 

ยกเหตุผล 

ประกอบ 

๓. อธิบาย 

คุณค่าของ 

วรรณคดีและ
วรรณกรรมที่
อ่าน 

๔. สรุป
ความรู้ 

และขอ้คิด
จาก 

การอ่าน  เพือ่
ประยกุตใ์ช ้

ในชีวติจริง 

๕. ท่องจ า 

บทอาขยาน 

๒. วเิคราะห์ 

และวจิารณ์ 

วรรณคดี 

วรรณกรรม  
และ
วรรณกรรม 

ทอ้งถ่ินทีอ่่าน  
พร้อมยก
เหตุผล 

ประกอบ 

๓. อธิบาย 

คุณค่าของ 

วรรณคดี และ
วรรณกรรม 

ที่อ่าน 
 

๔. สรุป
ความรู้ 

ระดบั 

ที่ยากยิง่ขึ้น 

๒. วิเคราะห์ 

วถีิไทย และ
คุณค่าจาก
วรรณคดี  
และ
วรรณกรรม 

ที่อ่าน  
๓. สรุป
ความรู้ 

และขอ้คิดจาก 

การอ่าน  เพือ่
น าไป
ประยกุต ์ใช้
ในชีวติจริง 

๔. ท่องจ าและ
บอกคุณคา่ 

เรียนรู้ทางประวตัิศาสตร์และ
วถีิชีวติของสงัคมในอดีต 

๓. วเิคราะห์และประเมิน
คุณค่า                 
ดา้นวรรณศิลป์ของวรรณคดี 
และวรรณกรรมในฐานะที่
เป็น 

มรดกทางวฒันธรรมของชาติ 
๔. สงัเคราะห์ขอ้คิดจาก
วรรณคดี         
และวรรณกรรมเพือ่น าไป 

ประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 

๕. รวบรวมวรรณกรรม
พื้นบา้น                 
และอธิบายภูมิปัญญาทาง
ภาษา 

๖. ท่องจ าและบอกคุณค่า 

บทอาขยานตามทีก่  าหนด 



 

 

 

 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓  ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 
และบทร้อย
กรอง            ที่
มีคุณค่าตาม
ความสนใจ 

กรอง 

ทีมี่คุณค่าตาม
ความสนใจ 

ตามที่ก  าหนด  
และบทร้อย
กรอง 

ที่มีคุณค่าตาม
ความสนใจ 

ตามที่ก  าหนด       
และบทร้อย
กรอง 

ที่มีคุณค่าตาม
ความสนใจ 

และขอ้คิด             
จากการอ่าน   
ไป
ประยกุตใ์ช ้

ในชีวติจริง 

๕. ท่องจ า 

บทอาขยาน 

ตามที่ก  าหนด  
และบทร้อย
กรอง 

ที่มีคุณค่าตาม
ความสนใจ 

บทอาขยาน 

ตามที่ก  าหนด 

และบทร้อย
กรอง                 
ที่มีคุณค่าตาม
ความสนใจ 

และน าไปใช ้

อา้งอิง 

และบทร้อยกรองที่มีคุณค่า 

ตามความสนใจ  และน าไปใช้
อา้งอิง 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
 

ท าไมต้องเรียนคณติศาสตร์ 

คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคญัยิง่ต่อการพฒันาความคิดมนุษย ์ท าให้มนุษยมี์ความคิดสร้างสรรค ์  
คิดอยา่งมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ไดอ้ยา่งถ่ีถว้น รอบคอบ 
ช่วยใหค้าดการณ์ วางแผน ตดัสินใจ แกปั้ญหา และน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม  
นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยงัเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาทางดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละศาสตร์อ่ืน ๆ  
คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพฒันาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยูร่่วมกับ
ผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
 

เรียนรู้อะไรในคณติศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มุ่งให้เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างต่อเน่ือง        
ตามศกัยภาพ โดยก าหนดสาระหลกัที่จ  าเป็นส าหรับผูเ้รียนทุกคนดงัน้ี 

  จ านวนและการด าเนินการ  ความคิดรวบยอดและความรู้สึกเชิงจ านวน  ระบบจ านวนจริง 
สมบติัเก่ียวกบัจ านวนจริง การด าเนินการของจ านวน อตัราส่วน ร้อยละ การแก้ปัญหาเก่ียวกบัจ านวน 
และการใชจ้  านวนในชีวติจริง 

  การวัด   ความยาว ระยะทาง น ้ าหนัก พื้นที่ ปริมาตรและความจุ เงินและเวลา หน่วยวดัระบบ
ต่าง ๆ การคาดคะเนเก่ียวกบัการวดั อตัราส่วนตรีโกณมิติ การแกปั้ญหาเก่ียวกบัการวดั และการน าความรู้
เก่ียวกบัการวดัไปใชใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ 

  เรขาคณิต   รูปเรขาคณิตและสมบตัิของรูปเรขาคณิตหน่ึงมิติ สองมิติ และสามมิติ การนึกภาพ 
แบบจ าลองทางเรขาคณิต  ทฤษฎีบททางเรขาคณิต  การแปลงทางเรขาคณิต (geometric transformation)
ในเร่ืองการเล่ือนขนาน (translation) การสะทอ้น (reflection) และการหมุน (rotation) 

  พีชคณิต   แบบรูป (pattern) ความสัมพนัธ์ ฟังก์ชัน เซตและการด าเนินการของเซต การให้
เหตุผล นิพจน์ สมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ ล าดับเลขคณิต ล าดบัเรขาคณิต อนุกรมเลขคณิต 
และอนุกรมเรขาคณิต 

  การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น   การก าหนดประเด็น การเขียนขอ้ค  าถาม การก าหนด
วธีิการศึกษา การเก็บรวบรวมขอ้มูล การจดัระบบขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูล  ค่ากลางและการกระจายของ
ขอ้มูล  การวิเคราะห์และการแปลความข้อมูล การส ารวจความคิดเห็น ความน่าจะเป็น   การใชค้วามรู้
เก่ียวกบัสถิติและความน่าจะเป็นในการอธิบายเหตุการณ์ต่างๆ และช่วยในการตดัสินใจในการด าเนิน
ชีวติประจ าวนั 

 ทักษะและกระบวนการทางคณติศาสตร์  การแกปั้ญหาดว้ยวธีิการที่หลากหลาย การให้เหตุผล 
การส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ทาง
คณิตศาสตร์ และการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์



 

 

 

 

 

คุณภาพผู้เรียน 
 
จบช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓ 

 มีความรู้ความเขา้ใจและความรู้สึกเชิงจ านวนเก่ียวกบัจ านวนนับไม่เกินหน่ึงแสนและศูนย ์  
และการด าเนินการของจ านวน สามารถแกปั้ญหาเก่ียวกบัการบวก การลบ การคูณ และการหาร พร้อมทั้ง
ตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได ้

 มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับความยาว ระยะทาง น ้ าหนัก ปริมาตร ความจุ เวลาและเงิน 
สามารถวดัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม  และน าความรู้เก่ียวกับการวดัไปใชแ้กปั้ญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได ้

 มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัรูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม รูปวงกลม รูปวงรี ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก    
ทรงกลม ทรงกระบอก รวมทั้ง จุด ส่วนของเสน้ตรง รังสี เสน้ตรง และมุม 

 มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแบบรูป และอธิบายความสมัพนัธไ์ด ้
 รวบรวมข้อมูล และจ าแนกข้อมูลเก่ียวกับตนเองและส่ิงแวดล้อมใกล้ตัวที่พบเห็นใน

ชีวติประจ าวนั และอภิปรายประเด็นต่าง ๆ จากแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่งได ้
 ใชว้ิธีการที่หลากหลายแกปั้ญหา  ใชค้วามรู้ ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการ

แกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม  ให้เหตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ยา่ง
เหมาะสม ใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  การส่ือความหมาย และการน าเสนอได้
อย่างถูกต้อง เช่ือมโยงความรู้ต่างๆ  ในคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ                          
มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
จบช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ 

 มีความรู้ความเขา้ใจและความรู้สึกเชิงจ านวนเก่ียวกบัจ านวนนบัและศูนย ์เศษส่วน ทศนิยม
ไม่เกินสามต าแหน่ง ร้อยละ การด าเนินการของจ านวน สมบติัเก่ียวกบัจ านวน สามารถแกปั้ญหาเก่ียวกบั
การบวก การลบ การคูณ และการหารจ านวนนับ เศษส่วน ทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่ง และร้อยละ 
พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได ้สามารถหาค่าประมาณของจ านวนนับและ
ทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่งได ้

 มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความยาว ระยะทาง น ้ าหนัก พื้นที่ ปริมาตร ความจุ เวลา เงิน 
ทิศ แผนผงั และขนาดของมุม  สามารถวดัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม และน าความรู้เก่ียวกบัการวดัไป
ใชแ้กปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้

 มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัลกัษณะและสมบติัของรูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม รูปวงกลม     
ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก  ทรงกระบอก  กรวย  ปริซึม  พรีะมิด  มุม และเสน้ขนาน  



 

 

 

 

 มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแบบรูปและอธิบายความสัมพนัธ์ได ้แกปั้ญหาเก่ียวกบัแบบรูป 
สามารถวเิคราะห์สถานการณ์หรือปัญหาพร้อมทั้งเขียนให้อยูใ่นรูปของสมการเชิงเส้นที่มีตวัไม่ทราบค่า
หน่ึงตวัและแกส้มการนั้นได ้

 รวบรวมข้อมูล  อภิปรายประเด็นต่าง ๆ จากแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง แผนภูมิแท่ง
เปรียบเทียบ แผนภูมิรูปวงกลม กราฟเส้น และตาราง  และน าเสนอข้อมูลในรูปของแผนภูมิรูปภาพ 
แผนภูมิแท่ง แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ และกราฟเส้น ใชค้วามรู้เก่ียวกบัความน่าจะเป็นเบื้องตน้ในการ
คาดคะเนการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ต่าง ๆ ได ้

 ใชว้ิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา  ใชค้วามรู้ ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยใีนการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม  ให้เหตุผลประกอบการตดัสินใจและ
สรุปผลได้อยา่งเหมาะสม  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  การส่ือความหมาย 
และการน าเสนอได้อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม  เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเช่ือมโยง
คณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ  และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

 
จบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

 มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับจ านวนจริง มีความเขา้ใจเก่ียวกับอัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ  
เลขยกก าลงัที่มีเลขช้ีก าลงัเป็นจ านวนเต็ม รากที่สองและรากที่สามของจ านวนจริง สามารถด าเนินการ
เก่ียวกับจ านวนเต็ม เศษส่วน ทศนิยม เลขยกก าลัง รากที่สองและรากที่สามของจ านวนจริง ใช้การ
ประมาณค่าในการด าเนินการและแกปั้ญหา และน าความรู้เก่ียวกบัจ านวนไปใชใ้นชีวติจริงได ้

 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับพื้นที่ผิวของปริซึม ทรงกระบอก และปริมาตรของปริซึม 
ทรงกระบอก พีระมิด กรวย และทรงกลม เลือกใชห้น่วยการวดัในระบบต่าง ๆ เก่ียวกบัความยาว พื้นที่ 
และปริมาตรไดอ้ยา่งเหมาะสม พร้อมทั้งสามารถน าความรู้เก่ียวกบัการวดัไปใชใ้นชีวติจริงได ้

 สามารถสร้างและอธิบายขั้นตอนการสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใชว้งเวียนและสันตรง 
อธิบายลักษณะและสมบติัของรูปเรขาคณิตสามมิติซ่ึงไดแ้ก่ ปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และ 
ทรงกลมได ้ 

 มีความเขา้ใจเก่ียวกบัสมบติัของความเท่ากนัทุกประการและความคลา้ยของรูปสามเหล่ียม 
เส้นขนาน ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลบั และสามารถน าสมบติัเหล่านั้นไปใชใ้นการให้เหตุผลและ
แกปั้ญหาได ้มีความเขา้ใจเก่ียวกับการแปลงทางเรขาคณิต(geometric transformation)ในเร่ืองการเล่ือน
ขนาน(translation) การสะทอ้น (reflection) และการหมุน (rotation)  และน าไปใชไ้ด ้

 สามารถนึกภาพและอธิบายลกัษณะของรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 



 

 

 

 

 สามารถวิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ของแบบรูป สถานการณ์หรือปัญหา และ
สามารถใชส้มการเชิงเส้นตวัแปรเดียว  ระบบสมการเชิงเส้นสองตวัแปร อสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 
และกราฟในการแกปั้ญหาได ้

 สามารถก าหนดประเด็น เขียนขอ้ค  าถามเก่ียวกับปัญหาหรือสถานการณ์ ก าหนดวิธีการ
ศึกษา เก็บรวบรวมขอ้มูลและน าเสนอขอ้มูลโดยใชแ้ผนภูมิรูปวงกลม หรือรูปแบบอ่ืนที่เหมาะสมได ้ 

 เขา้ใจค่ากลางของขอ้มูลในเร่ืองค่าเฉล่ียเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยมของขอ้มูลที่ยงั
ไม่ไดแ้จกแจงความถ่ี และเลือกใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม รวมทั้งใชค้วามรู้ในการพจิารณาขอ้มูลข่าวสารทาง
สถิติ  

 เขา้ใจเก่ียวกับการทดลองสุ่ม เหตุการณ์ และความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ สามารถใช้
ความรู้เก่ียวกบัความน่าจะเป็นในการคาดการณ์และประกอบการตดัสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้

 ใชว้ิธีการที่หลากหลายแกปั้ญหา  ใชค้วามรู้ ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยใีนการแกปั้ญหาในสถานการณ์ ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม  ให้เหตุผลประกอบการตดัสินใจ 
และสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม  ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  การส่ือความหมาย  
และการน าเสนอ ได้อยา่งถูกตอ้ง และชัดเจน  เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์  และน าความรู้  
หลกัการ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกบัศาสตร์อ่ืน ๆ   และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

 
จบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

 มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัระบบจ านวนจริง  ค่าสมับูรณ์ของจ านวนจริง จ  านวนจริงที่อยูใ่น
รูปกรณฑ ์และจ านวนจริงที่อยูใ่นรูปเลขยกก าลงัที่มีเลขช้ีก าลงัเป็นจ านวนตรรกยะ  หาค่าประมาณของ
จ านวนจริงที่อยูใ่นรูปกรณฑ ์และจ านวนจริงที่อยูใ่นรูปเลขยกก าลงัโดยใชว้ธีิการค านวณที่เหมาะสมและ
สามารถน าสมบตัิของจ านวนจริงไปใชไ้ด ้ 

 น าความรู้เร่ืองอัตราส่วนตรีโกณมิติไปใช้คาดคะเนระยะทาง ความสูง และแก้ปัญหา
เก่ียวกบัการวดัได ้

 มีความคิดรวบยอดในเร่ืองเซต การด าเนินการของเซต และใช้ความรู้เก่ียวกบัแผนภาพเวนน์-
ออยเลอร์แสดงเซตไปใชแ้กปั้ญหา และตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการใหเ้หตุผล 

 เขา้ใจและสามารถใชก้ารใหเ้หตุผลแบบอุปนยัและนิรนยัได ้
 มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัความสมัพนัธ์และฟังก์ชนั สามารถใชค้วามสมัพนัธแ์ละฟังกช์นั

แกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้
 เขา้ใจความหมายของล าดบัเลขคณิต ล าดบัเรขาคณิต และสามารถหาพจน์ทัว่ไปได ้เขา้ใจ

ความหมายของผลบวกของ n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต อนุกรมเรขาคณิต และหาผลบวก n พจน์
แรกของอนุกรมเลขคณิต และอนุกรมเรขาคณิตโดยใชสู้ตรและน าไปใชไ้ด ้



 

 

 

 

 รู้และเขา้ใจการแก้สมการ และอสมการตวัแปรเดียวดีกรีไม่เกินสอง รวมทั้งใช้กราฟของ
สมการ อสมการ หรือฟังกช์นัในการแกปั้ญหา 

 เข้าใจวิธีการส ารวจความคิดเห็นอย่างง่าย เลือกใช้ค่ากลางได้เหมาะสมกับข้อมูลและ
วตัถุประสงค์ สามารถหาค่าเฉล่ียเลขคณิต มธัยฐาน ฐานนิยม ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปอร์เซ็นไทล์
ของขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูล และน าผลจากการวเิคราะห์ขอ้มูลไปช่วยในการตดัสินใจ 

 เขา้ใจเก่ียวกับการทดลองสุ่ม เหตุการณ์ และความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ สามารถใช้
ความรู้เก่ียวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ ประกอบการตดัสินใจ และแกปั้ญหาในสถานการณ์          
ต่าง ๆ ได ้

 ใชว้ิธีการที่หลากหลายแกปั้ญหา  ใชค้วามรู้ ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยใีนการแกปั้ญหาในสถานการณ์ ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม  ให้เหตุผลประกอบการตดัสินใจ 
และสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม  ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  การส่ือความหมาย  
และการน าเสนอ ได้อยา่งถูกตอ้ง และชัดเจน  เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์  และน าความรู้  
หลกัการ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกบัศาสตร์อ่ืน ๆ   และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

สาระที่ ๑  จ านวนและการด าเนินการ 
มาตรฐาน ค ๑.๑  เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใช้จ านวนในชีวิตจริง 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป.๑ ป.๒ ป.๓  ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ – ม.๖ 
๑. เขียนและ
อ่าน    

ตวัเลขฮินดูอา
รบิก  

และตวัเลข
ไทย 

แสดงปริมาณ
ของส่ิงของ
หรือจ านวน
นบัที่ไม่เกิน
หน่ึงร้อย และ
ศูนย ์
๒. 

เปรียบเทีย
บ 

และ
เรียงล าดบั 

จ านวนนบัไม่ 
เกินหน่ึงร้อย  
และศูนย ์
 

๑. เขียนและ
อ่าน 

ตวัเลขฮินดูอา
รบิก 

ตวัเลขไทย     
และ

ตวัหนงัสือ 
แสดงปริมาณ 
ของส่ิงของ
หรือจ านวน
นบัที่ 
ไม่เกินหน่ึง

พนั 
และศูนย ์
๒. 

เปรียบเทีย
บ 

และ
เรียงล าดบั 

จ านวนนบั ไม่
เกิน 

หน่ึงพนัและ

๑. เขียนและ
อ่าน 

ตวัเลขฮินดูอา
รบิก 

ตวัเลขไทย  
และตวัหนงัสือ 
แสดงปริมาณ
ของส่ิงของ
หรือจ านวน
นบัที่ไม่เกิน
หน่ึงแสน และ
ศูนย ์
๒. 
เปรียบเทียบ 
และ
เรียงล าดบั 
จ  านวนนบัไม่
เกินหน่ึงแสน 
และศูนย ์

๑. เขียนและ
อ่านตวัเลขฮินดู
อารบิก 
ตวัเลขไทย  
และ
ตวัหนงัสือ 
แสดงจ านวน
นบั ศูนย ์  
เศษส่วน และ
ทศนิยมหน่ึง
ต าแหน่ง 
๒. 
เปรียบเทียบ  
และ
เรียงล าดบั 
จ  านวนนบั
และ ศูนย ์  
เศษส่วน และ
ทศนิยมหน่ึง
ต าแหน่ง 
 

๑. เขียนและ
อ่านเศษส่วน  
จ  านวนคละ 
และทศนิยม
ไม่เกินสอง
ต าแหน่ง                       
๒.  
เปรียบเทียบ    
และ
เรียงล าดบั
เศษส่วน และ
ทศนิยมไม่
เกินสอง
ต าแหน่ง  
๓. เขียน
เศษส่วนใน
รูปทศนิยมและ
ร้อยละ  เขียน
ร้อยละในรูป
เศษส่วนและ
ทศนิยม และ
เขียนทศนิยม

๑. เขียนและ
อ่านทศนิยม  
ไม่เกินสาม
ต าแหน่ง  
๒.  
เปรียบเทียบ  
และ
เรียงล าดบั 
เศษส่วน  และ
ทศนิยมไม่
เกินสาม
ต าแหน่ง 
๓. เขียน
ทศนิยมในรูป
เศษส่วนและ
เขียนเศษส่วน
ในรูปทศนิยม  

๑  ๑. ระบุหรือ
ยกตวัอยา่ง 
และ
เปรียบเทียบ
จ านวนเตม็
บวก จ านวน
เตม็ลบ  ศูนย ์ 
เศษส่วนและ
ทศนิยม 
๒. เขา้ใจ
เก่ียวกบัเลข
ยกก าลงัที่มี
เลขช้ีก าลงั
เป็นจ านวน
เตม็ และเขียน
แสดงจ านวน
ใหอ้ยูใ่น
รูปสญักรณ์
วทิยาศาสตร์ 
(scientific  
notation) 

  ๑. เขียนเศษส่วน   
      ในรูปทศนิยม 
      และเขียน 
     ทศนิยมซ ้าใน 
     รูปเศษส่วน                
๒. จ าแนก    
จ  านวนจริงที ่  
ก าหนดใหแ้ละ    
ยกตวัอยา่ง         
จ  านวน ตรรกยะ         
และจ านวน     
อตรรกยะ 
๓. อธิบายและ
ระบุรากท่ีสอง
และรากท่ีสาม
ของจ านวนจริง  
๔.  ใชค้วามรู้
เก่ียวกบั
อตัราส่วน  
สดัส่วน  และ
ร้อยละในการ
แกโ้จทย์

- ๑.   แสดงความสมัพนัธข์อง
จ านวน 

ต่าง ๆ  ในระบบจ านวนจริง 
๒.   มีความคิดรวบยอด

เก่ียวกบั  
ค่าสมับูรณ์ของจ านวนจริง  
๓.   มีความคิดรวบยอด

เก่ียวกบั 
จ านวนจริงที่อยูใ่นรูปเลขยก
ก าลงัที่มีเลขช้ีก าลงัเป็นจ านวน
ตรรกยะและจ านวนจริงที่อยู่
ในรูปกรณฑ ์       
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ศูนย ์
 
 
 

ในรูป
เศษส่วนและ
ร้อยละ 

ปัญหา    
 



 

 

 

 

สาระที่ ๑  จ านวนและการด าเนินการ 
มาตรฐาน ค ๑.๒  เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินการต่าง  ๆและใช้การด าเนินการในการแก้ปัญหา                       

 ตัวช้ีวัดช้ันปี  ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป.๑ ป.๒ ป.๓  ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ – ม. ๖ 
๑. บวก ลบ 
และบวก ลบ
ระคนของ
จ านวนนบัไม่
เกินหน่ึงร้อย
และศูนย ์
พร้อมทั้ง
ตระหนกัถึง
ความสมเหตุ    
สมผลของ
ค าตอบ 
๒. วิเคราะห์
และหา
ค าตอบของ
โจทยปั์ญหา
และโจทย์
ปัญหาระคน
ของจ านวน
นบัไม่เกิน
หน่ึงร้อย และ
ศูนย ์พร้อมทั้ง
ตระหนกัถึง 
ความสมเหตุ 

๑.  บวก ลบ 
คูณ  

หาร และบวก 
ลบ คูณ หาร
ระคนของ
จ านวนนบั  
ไม่เกินหน่ึง

พนั 
และศูนย ์

พร้อม 
ทั้งตระหนกั

ถึง 
ความสมเหตุ  
สมผลของ 
ค าตอบ 
๒. วิเคราะห์

และ 
หาค าตอบ

ของ 
โจทยปั์ญหา

และ 
โจทยปั์ญหา

ระคน  

๑. บวก ลบ 
คูณ หาร และ
บวก ลบ คูณ 
หารระคนของ
จ านวนนบัไม่
เกินหน่ึงแสน 
และศูนย ์ 
พร้อมทั้ง
ตระหนกัถึง
ความสมเหตุ 
สมผลของ
ค าตอบ 
๒. วิเคราะห์
และแสดงวธีิหา
ค าตอบของ
โจทยปั์ญหา 
และโจทย์
ปัญหาระคน
ของจ านวนนบั
ไม่เกินหน่ึง
แสน และศูนย ์
พร้อมทั้ง
ตระหนกัถึง

๑. บวก ลบ 
คูณ หาร และ
บวก ลบ คูณ 
หารระคน
ของ จ านวน
นบั และศูนย ์
พร้อมทั้ง
ตระหนกัถึง 
ความสมเหตุ  
สมผลของ 
ค าตอบ        
๒. วิเคราะห์
และแสดงวธีิ
หาค  าตอบ
ของโจทย์
ปัญหา และ
โจทยปั์ญหา
ระคนของ
จ านวนนบั 
และศูนย ์
พร้อมทั้ง
ตระหนกัถึง 
ความสมเหตุ 

๑. บวก ลบ 
คูณ  หาร และ
บวก ลบ คูณ
ระคนของ
เศษส่วน 
พร้อมทั้ง
ตระหนกัถึง
ความ
สมเหตุสมผล 
ของค าตอบ 
๒. บวก ลบ 
คูณ และบวก 
ลบ คูณระคน
ของทศนิยมที่
ค  าตอบเป็น
ทศนิยมไม่
เกินสอง
ต าแหน่ง
พร้อมทั้ ง
ตระหนกั ถึง
ความสมเหต ุ
สมผลของ            
ค  าตอบ   

๑. บวก ลบ 
คูณ หารและ
บวก ลบ คูณ 
หารระคน
ของเศษส่วน 
จ านวนคละ 
และทศนิยม
พร้อมทั้ง
ตระหนกัถึง
ความ
สมเหตุสมผล
ของค าตอบ 
๒.วเิคราะห์
และแสดงวธีิ
หาค  าตอบ
ของโจทย์
ปัญหา และ
โจทยปั์ญหา
ระคนของ
จ านวนนบั 
เศษส่วน 
จ านวนคละ        
ทศนิยม  และ

๑.  บวก ลบ 
คูณหาร
จ านวนเตม็  
และน าไปใช้
แก ้
ปัญหา  
ตระหนกั ถึง
ความสมเหตุ 
สมผลของ
ค าตอบ        
อธิบายผลที่
เกิดขึ้นจากการ
บวก   การลบ  
การคูณ  การ
หาร  และบอก
ความสมัพนัธ ์
 ของการบวก   
 กบัการลบ         
 การคูณกบั  
 การหารของ 
จ านวนเตม็ 
 

๑. หารากที่สอง 
และรากที่สาม    
ของจ านวนเตม็    
โดยการแยกตวั     
ประกอบ  และ    
น าไปใชใ้นการ     
แกปั้ญหาพร้อม
ทั้งตระหนกัถึง 
ความ
สมเหตุสมผลของ
ค าตอบ  
๒. อธิบายผลที่
เกิดขึ้นจากการหา
รากที่สองและ 
รากที่สามของ     
จ  านวนเตม็       
เศษส่วนและ     
ทศนิยม บอก
ความสมัพนัธ์
ของ       การยก
ก าลงักบั      การ
หารากของ      
จ  านวนจริง 

- ๑.   เขา้ใจความหมาย  และหา 
ผลลพัธท์ี่เกิดจากการบวก  การ

ลบ  
การคูณ  การหาร จ านวนจริง   
จ านวนจริงที่อยูใ่นรูปเลขยก 
ก าลงัที่มีเลขช้ีก าลงัเป็น

จ านวน 
ตรรกยะ และจ านวนจริงที่อยู่

ใน 
รูปกรณฑ ์   
 



 

 

 

 

สมผลของ
ค าตอบ                   

ของจ านวนนบั  
ไม่เกินหน่ึง

พนั 
และศูนย ์พร้อม

ทั้ง 
  ตระหนกัถึง
ความสมเหต ุ
สมผลของ
ค าตอบ      

ความสมเหต ุ
สมผลของ
ค าตอบ  และ
สร้างโจทยไ์ด ้    

สมผลของ
ค าตอบ  และ
สร้างโจทยไ์ด ้

ร้อยละ พร้อม
ทั้งตระหนกั
ถึง    

 
 

 ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป.๑ ป.๒ ป.๓  ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ – ม.๖ 
- - - ๓. บวกและ

ลบ 
เศษส่วนที่มี               
ตวัส่วน
เท่ากนั  
 

๓. วเิคราะห์
และแสดงวธีิ
หาค  าตอบ
ของโจทย์
ปัญหา และ
โจทย ์
ปัญหาระคน
ของจ านวน
นบั เศษส่วน 
ทศนิยม และ
ร้อยละ พร้อม
ทั้งตระหนกัถึง
ความสมเหตุ 

ความสมเหตุ  
สมผลของ
ค าตอบ และ
สร้างโจทย์
ปัญหาเก่ียวกบั
จ านวนนบัได ้
 

๒. บวก ลบ  
คูณ 

หารเศษส่วน 
และทศนิยม    
และน าไปใช ้
แกปั้ญหา   
ตระหนกัถึง 
ความสมเหตุ  
สมผลของ 
ค าตอบ  
อธิบาย 

ผลที่เกิดขึ้น
จาก 

- - - 



 

 

 

 

สมผลของ
ค าตอบ และ
สร้างโจทย์
ปัญหา
เก่ียวกบั
จ านวนนบั
ได ้
 

การบวก การ
ลบ   

การคูณ  การ
หาร    

และบอก 
ความสมัพนัธ ์
ของการบวก  
กบัการลบ 
การคูณกบั  
การหารของ
เศษส่วน และ
ทศนิยม 
    
 



 

 

 

 

 
 ตัวช้ีวัดช้ันปี  ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป.๑ ป.๒ ป.๓  ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ – ม.๖ 
- - - - - 

 

- ๓.  อธิบายผล 
ที่เกิดขึ้นจาก 
การยกก าลงั
ของ 

จ านวนเตม็  
เศษส่วนและ 
ทศนิยม 
๔. คูณและ
หาร 

เลขยกก าลงัที่
มี 

ฐานเดียวกนั  
และเลขช้ี
ก าลงั 

เป็นจ านวน
เตม็ 

- - - 

 



 

 

 

 

สาระที่ ๑  จ านวนและการด าเนินการ 
มาตรฐาน ค ๑.๓  ใช้การประมาณค่าในการค านวณและแก้ปัญหา 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป.๑ ป.๒ ป.๓  ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ – ม.๖ 

- - - - ๑. บอกค่า 
ประมาณ
ใกลเ้คียง
จ านวนเตม็สิบ 
เตม็ร้อย และ
เตม็พนัของ
จ านวนนบั  
และน าไปใช้
ได ้  

๑. บอกค่า 
ประมาณ
ใกลเ้คียง
จ านวนเตม็
หลกัต่าง ๆ  
ของจ านวน
นบั และ
น าไปใชไ้ด ้   
๒.  บอกค่า 
ประมาณของ
ทศนิยมไม่
เกินสาม
ต าแหน่ง  

๑. ใชก้าร 
ประมาณค่า 
ในสถานการณ์ 
ต่าง ๆ  ไดอ้ยา่ง 
เหมาะสม 
รวมถึงใชใ้น
การพจิารณา
ความสมเหตุ   
สมผลของ 
ค าตอบที่ได ้
จากการ
ค านวณ 

 

๑. หาค่า 
ประมาณของ 
รากท่ีสอง  
และรากท่ีสาม 
ของจ านวนจริง  
และน าไปใชใ้น 
การแกปั้ญหา  
พร้อมทั้ง 
ตระหนกัถึง 
ความสมเหตุ  
สมผลของ 
ค าตอบ 
 

- ๑.   หาค่าประมาณของจ านวน
จริง 

ที่อยูใ่นรูปกรณฑ ์ และจ านวน
จริง 

ที่อยูใ่นรูปเลขยกก าลงัโดยใช ้
วธีิการค านวณที่เหมาะสม 
 

 
 



 

 

 

 

สาระที่ ๑  จ านวนและการด าเนินการ 
มาตรฐาน ค ๑.๔  เข้าใจระบบจ านวนและน าสมบัติเกี่ยวกับจ านวนไปใช้ 

 ตัวช้ีวัดช้ันปี  ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป.๑ ป.๒ ป.๓  ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ – ม.๖ 

- - - - - 
 

๑. ใชส้มบตัิ        
การสลบัที่ 
สมบตัิการ
เปล่ียนหมู่    
และสมบตั ิ

การแจกแจง 

ในการคิด
ค านวณ  
๒. หา  ห.ร.ม 
และ ค.ร.น.  
ของจ านวน
นบั  

๑. น าความรู้และ
สมบตัิ  
เก่ียวกบั  
จ านวนเตม็ 
ไปใชใ้นการ 
แกปั้ญหา 

๑. บอกความ 

เก่ียวขอ้งของ 

จ านวนจริง   
จ านวนตรรก
ยะ 

และจ านวน 

อตรรกยะ 

- ๑.   เขา้ใจสมบตัิของจ านวน
จริงเก่ียวกบัการบวก  
การคูณ    

        การเท่ากนั  การไม่
เท่ากนั     
      และน าไปใชไ้ด ้

 
 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

สาระที่ ๒  การวัด 
มาตรฐาน ค ๒.๑  เข้าใจพื้นฐานเกีย่วกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงที่ต้องการวัด 

 ตัวช้ีวัดช้ันปี  ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป.๑ ป.๒ ป.๓  ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ – ม.๖ 
๑.  บอกความ
ยาว  น ้ าหนกั  
ปริมาตรและ
ความจุโดยใช้
หน่วยที่ไม่ใช่
หน่วย
มาตรฐาน 
๒. บอก 
ช่วงเวลา  
จ  านวนวนั
และช่ือวนัใน
สปัดาห์ 
 

๑.  บอกความ
ยาวเป็นเมตร 
และเซนติเมตร 
และ
เปรียบเทียบ 
ความยาวใน
หน่วยเดียวกนั  
๒.  บอก

น ้ าหนกั 
เป็นกิโลกรัม           
และขีด และ  
เปรียบเทียบ 
น ้ าหนกัใน

หน่วย  
เดียวกนั       
๓.  บอก
ปริมาตรและ
ความจุเป็นลิตร 
และเปรียบ- 
เทียบปริมาตร
และ 
ความจุ  
 ๔.  บอก
จ านวน เงิน
ทั้งหมดจาก               

๑.  บอกความยาว
เป็น เมตร  
เซนติเมตร  
และมิลลิเมตร  
เลือกเคร่ืองวดั 
ที่เหมาะสม
และ
เปรียบเทียบ 
ความยาว   
๒. บอก
น ้ าหนกัเป็น
กิโลกรัม กรัม 
และขีด 
เลือกเคร่ืองชัง่ 
ที่เหมาะสม 
และ
เปรียบเทียบ
น ้ าหนกั  
๓. บอก
ปริมาตรและ
ความจุเป็น
ลิตร มิลลิลิตร  
เลือกเคร่ือง
ตวง 
ที่เหมาะสม

 ๑. บอกความ 
สมัพนัธข์อง
หน่วยการวดั
ความยาว 
น ้ าหนกั  
ปริมาตรหรือ
ความจุ   และ
เวลา  
๒. หาพื้นที่
ของรูป
ส่ีเหล่ียม-   
มุมฉาก 
๓. บอกเวลา

บน 
 หนา้ปัด

นาฬิกา  
อ่านและเขียน
เวลาโดย ใช้
จุด และบอก
ระยะเวลา  
๔. คาดคะเน 
ความยาว 
น ้ าหนกั 
ปริมาตรหรือ 

๑. บอกความ 
สมัพนัธข์อง 
หน่วยการวดั  
ปริมาตรหรือ
ความจุ    
๒.หาความยาว 
รอบรูป ของ      
รูปส่ีเหล่ียม       
รูปสามเหล่ียม    
๓.หาพื้นที่

ของ  
รูปส่ีเหล่ียม -             
มุมฉากและ
รูปสามเหล่ียม 
๔. วดัขนาด

ของ 
มุม       
๕. หา
ปริมาตรหรือ
ความจุของ
ทรงส่ีเหล่ียม 
มุมฉาก  

๑. อธิบาย
เสน้ทาง 
หรือบอก 
ต าแหน่งของ 
ส่ิงต่างๆ โดย
ระบุทิศทาง   
และระยะทาง
จริงจาก
รูปภาพ  
แผนที่ และ
แผนผงั   
๒. หาพื้นที่
ของรูป
ส่ีเหล่ียม  
๓. หาความ
ยาวรอบรูป 
และพื้นที่ของ
รูปวงกลม  
 

- ๑. เปรียบเทียบ 
หน่วยความยาว   
หน่วยพ้ืนท่ี 
ในระบบเดียวกนั 
และต่างระบบ   
และเลือกใช ้
หน่วยการวดั 
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
๒. คาดคะเน
เวลา 
ระยะทาง   
พื้นที่  
ปริมาตรและ
น ้ าหนกัได ้ 
อยา่งใกลเ้คียง   
และอธิบาย
วธีิการที่ใช ้
ในการคาดคะเน  
๓. ใชก้าร  
คาดคะเน 
เก่ียวกบัการวดั
ในสถานการณ์ 
ต่าง ๆ ได้

๑. หาพื้นที่ผวิ
ของปริซึม
และ 
ทรงกระบอก  
๒. หา
ปริมาตรของ
ปริซึม 
ทรงกระบอก 
พรีะมิด   
กรวย 
และทรงกลม 
๓. 
เปรียบเทียบ
หน่วยความจุ 
หรือหน่วย
ปริมาตรใน
ระบบเดียวกนั
หรือต่าง
ระบบ    และ
เลือกใชห้น่วย
การวดัได้
อยา่ง
เหมาะสม๔. 
ใชก้ารคาด 
คะเนเก่ียวกบั

๑. ใชค้วามรู้เร่ืองอตัราส่วน- 
ตรีโกณมิติของมุมในการ

คาดคะเน 
ระยะทางและความสูง 
 



 

 

 

 

เงินเหรียญและ
ธนบตัร  
๕. บอกเวลา

บน 
หนา้ปัด

นาฬิกา  
(ช่วง ๕ นาที) 

และ
เปรียบเทียบ 
ปริมาตรและ
ความจุใน
หน่วย 
เดียวกนั 

ความจุ 
 
 
 
  

อยา่ง 
เหมาะสม 

การวดัใน
สถานการณ์
ต่าง  ๆไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

 ตัวช้ีวัดช้ันปี  ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป.๑ ป.๒ ป.๓  ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ – ม.๖ 
  ๖. บอกวนั 

เดือน  ปี  จาก
ปฏิทิน  

๔. บอกเวลา
บนหนา้ปัด
นาฬิกา (ช่วง 
๕ นาที)   อ่าน
และเขียนบอก
เวลาโดยใชจุ้ด    
๕. บอกความ 
สมัพนัธข์อง 
หน่วยการวดั   
ความยาว  
น ้ าหนกั และ 
เวลา  
๖. อ่านและ
เขียนจ านวน
เงินโดยใชจุ้ด  

       



 

 

 

 

สาระที่ ๒  การวัด 
มาตรฐาน ค ๒.๒  แก้ปัญหาเกีย่วกับการวัด 

 ตัวช้ีวัดช้ันปี  ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป.๑ ป.๒ ป.๓  ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ – ม.๖ 
- ๑. แกปั้ญหา

เก่ียวกบัการ
วดั-ความยาว      
การชัง่ การ
ตวง และเงิน   

๑. แกปั้ญหา
เก่ียวกบัการ
วดั-ความยาว      
การชัง่ การ
ตวง เงิน  และ
เวลา  
๒. อ่านและ
เขียนบนัทึก
รายรับรายจ่าย 
๓. อ่านและ
เขียน 
บนัทึก

กิจกรรม 
หรือ

เหตุการณ์ 
ที่ระบุเวลา  

๑. แกปั้ญหา 
เก่ียวกบัการ
วดั- 

ความยาว   
การชัง่ การ
ตวง เงิน  และ
เวลา        
๒. เขียน
บนัทึกรายรับ  
รายจ่าย 
๓. อ่านและ
เขียนบนัทึก   
กิจกรรมหรือ
เหตุการณ์  
ที่ระบุเวลา   

๑. แกปั้ญหา
เก่ียวกบัพื้นที่ 
ความยาวรอบ
รูปของรูป
ส่ีเหล่ียมมุม
ฉากและรูป
สามเหล่ียม  

 

๑. แกปั้ญหา
เก่ียวกบัพื้นที่
ความยาวรอบ
รูปของรูป
ส่ีเหล่ียมและ
รูปวงกลม   

๒. แกปั้ญหา
เก่ียวกบั
ปริมาตรและ
ความจุของ
ทรงส่ีเหล่ียม -
มุมฉาก 

๓. เขียน
แผนผงั 

แสดง
ต าแหน่ง ของ

- ๑. ใชค้วามรู้ 
เก่ียวกบั    
ความยาว     
และพ้ืนท่ี 
แกปั้ญหา  
ในสถานการณ์      
ต่าง ๆ    
 

๑. ใชค้วามรู้
เก่ียวกบัพื้นที่   
พื้นที่ผวิ และ
ปริมาตรใน
การแกปั้ญหา
ใน
สถานการณ์ 
ต่าง ๆ    

๑.  แกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบั 

ระยะทางและความสูงโดยใช ้

อตัราส่วนตรีโกณมิติ 



 

 

 

 

ส่ิงต่าง ๆ    
และแผนผงั
แสดงเสน้ทาง 
การเดินทาง      

 
 



 

 

 

 

สาระที่ ๓   เรขาคณติ 
มาตรฐาน ค ๓.๑   อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณติสองมิติและสามมิติ 

ตัวช้ีวัดช้ันปี  ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป.๑ ป.๒ ป.๓  ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ – ม.๖ 
๑. จ  าแนก 
รูปสามเหล่ียม 
รูปส่ีเหล่ียม   
รูปวงกลม   
รูปวงรี 
 

๑. บอกชนิด
ของรูป
เรขาคณิตสอง
มิตวิา่เป็น 
รูปสามเหล่ียม  
รูปส่ีเหล่ียม   
รูปวงกลม   
หรือ 
รูปวงรี 
๒. บอกชนิด
ของรูป
เรขาคณิต 
สามมิตวิา่ เป็น
ทรงส่ีเหล่ียม   
มุมฉาก ทรง
กลมหรือ
ทรงกระบอก   
๓.  จ าแนก
ระหวา่งรูป
ส่ีเหล่ียมมุม

๑. บอกชนิด
ของรูป
เรขาคณิต 
สองมิติที่เป็น
ส่วนประกอบ
ของส่ิงของที่
มีลกัษณะเป็น
รูปเรขาคณิต
สามมิติ 
๒. ระบุ 
รูปเรขาคณิต 
สองมิติที่มี 
แกนสมมาตร
จากรูปที่
ก  าหนดให ้
๓. เขียนช่ือ
จุด 
เสน้ตรง   รังสี 
ส่วนของ
เสน้ตรง 

๑. บอกชนิด
ของมุม ช่ือมุม 
ส่วนประกอบ
ของมุม และ
เขียน
สญัลกัษณ์ 
๒. บอกไดว้า่ 
เสน้ตรงหรือ 
ส่วนของ

เสน้ตรง 
คู่ใดขนานกนั  
พร้อมทั้งใช ้
สญัลกัษณ์

แสดง  
การขนาน  
๓. บอกส่วน 
ประกอบของ
รูป 
วงกลม   

๑. บอกลกัษณะ 
และจ าแนก                  
รูปเรขาคณิต 
สามมิติชนิดต่าง 

 ๆ
๒. บอก

ลกัษณะ 
ความสมัพนัธ์
และจ าแนก                 
รูปส่ีเหล่ียม   
ชนิดต่างๆ   
๓. บอก
ลกัษณะ
ส่วนประกอบ 
ความสมัพนัธ ์
และจ าแนก 
รูป

สามเหล่ีย
ม 

ชนิดต่าง ๆ   

๑. บอกชนิดของ 
รูปเรขาคณิต             
สองมิตทิี่เป็น
ส่วนประกอบ               
ของรูป
เรขาคณิต             
สามมิติ  
๒. บอกสมบตัิ
ของ 

เสน้ทแยงมุม
ของ 

รูปส่ีเหล่ียมชนิด
ต่าง  ๆ  
๓. บอกไดว้า่
เสน้ตรงคู่ใด
ขนานกนั 

๑. สร้างและ 
บอกขั้นตอน 
การสร้าง 
พ้ืนฐานทาง 
เรขาคณิต 
๒. สร้างรูป 
เรขาคณิตสองมิติ 
โดยใชก้าร 
สร้างพ้ืนฐาน 
ทางเรขาคณิต 
และบอก 
ขั้นตอนการ 
สร้างโดยไม่เน้น 
การพิสูจน์ 
๓. สืบเสาะ  
สังเกต  และ 
คาดการณ์ 
เก่ียวกบั
สมบตัิ 

ทางเรขาคณิต 

- ๑.  อธิบาย
ลกัษณะและ
สมบตัิของ
ปริซึม  
พรีะมิด        
ทรงกระบอก  
กรวย  และ   
ทรงกลม 

- 



 

 

 

 

ฉากกบัทรง
ส่ีเหล่ียมมุม
ฉาก  และ รูป
วงกลมกบั           
ทรงกลม 

มุม และเขียน
สญัลกัษณ์ 
 

 



 

 

 

 

 
ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป.๑ ป.๒ ป.๓  ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ – ม.๖ 

-   ๔. บอกไดว้า่
รูปใดหรือ
ส่วนใดของ
ส่ิงของมี
ลกัษณะเป็น
รูปส่ีเหล่ียม
มุมฉาก และ
จ าแนกไดว้า่
เป็นรูป
ส่ีเหล่ียม
จตัุรัสหรือรูป
ส่ีเหล่ียม ผนื
ผา้ 
๕. บอกไดว้า่
รูป 

เรขาคณิตสอง
มิต ิ

  ๔.  อธิบาย 
ลักษณะของ 
 รูปเรขาคณิต 
สามมิติจาก
ภาพ 

ที่ก  าหนดให ้

๕. ระบุภาพ  
สองมิตทิี่ได้
จากการมอง
ดา้นหนา้ 
(front view)   

ดา้นขา้ง (side  

view)  หรือ 

ดา้นบน (top  

view) ของรูป 

 เรขาคณิต
สาม 

- - - 



 

 

 

 

รูปใดเป็นรูป
ที่มี 

แกนสมมาตร  
และบอก
จ านวนแกน
สมมาตร 
 

 

มิติที่
ก  าหนดให ้

 

 
 
 

ตัวช้ีวัดช้ันปี  ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป.๑ ป.๒ ป.๓  ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ – ม.๖ 

- - - - - -  ๖.  วาดหรือ 

ประดิษฐรู์ป 

เรขาคณิต    
สามมิติที ่
ประกอบขึ้น 

จากลูกบาศก ์ 
เม่ือก าหนด

- - - 



 

 

 

 

ภาพ 

สองมิติที่ได้
จาก 

การมอง
ดา้นหน้า  

ดา้นขา้ง  และ 

ดา้นบนให ้
 
 
 
 
 
 
 
 
สาระที่ ๓   เรขาคณติ 
มาตรฐาน  ค ๓.๒  ใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning) และใช้แบบจ าลองทางเรขาคณติ (geometric model) ในการแก้ปัญหา 

 ตัวช้ีวัดช้ันปี  ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป.๑ ป.๒ ป.๓  ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ – ม.๖ 

- ๑. เขียนรูป ๑. เขียนรูป ๑.  น ารูป ๑. สร้างมุม ๑. ประดิษฐ์ - ๑.  ใชส้มบติั ๑. ใชส้มบติัของ - 



 

 

 

 

เรขาคณิตสอง
มิติโดยใช้
แบบของรูป
เรขาคณิต 

เรขาคณิตสอง
มิติที่
ก  าหนดใหใ้น
แบบต่าง ๆ 

๒. บอกรูป
เรขาคณิตต่าง 
ๆ ที่อยูใ่น
ส่ิงแวดลอ้ม
รอบตวั 

เรขาคณิต  
มาประดิษฐ์

เป็น 

ลวดลายต่าง 
ๆ  

 

โดยใช ้

โพร
แทรกเตอร์ 

๒. สร้างรูป 

ส่ีเหล่ียมมุม
ฉาก 

รูปสามเหล่ียม 

และรูป
วงกลม 

๓. สร้างเสน้ 

ขนานโดยใช ้

ไมฉ้าก 

ทรงส่ีเหล่ียม
มุมฉาก 

ทรงกระบอก 
กรวย  ปริซึม 

และพรีะมิด 

จากรูปคล่ี หรือ 

รูปเรขาคณิต 

สองมิติที่
ก  าหนด 

ให้ 
๒. สร้างรูป 

ส่ีเหล่ียมชนิด 

ต่าง ๆ 

เก่ียวกบั     
ความเท่ากนั    
ทุกประการ     
ของรูป สามเหล่ียม       
และสมบติัของ
เส้นขนานในการ
ให้เหตุผล   และ
แกปั้ญหา  

๒. ใชท้ฤษฎี
บท 

พทีาโกรัส     
และบทกลบั     
ในการให ้    
เหตุผลและ     
แกปั้ญหา 
 

รูปสามเหล่ียม 
คลา้ยในการให้
เหตุผล  และ
การแกปั้ญหา 
 

 
 

 ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป.๑ ป.๒ ป.๓  ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ – ม.๖ 
       ๓.   เขา้ใจ  - 



 

 

 

 

เก่ียวกบั  
การแปลง     
ทางเรขาคณิต 
ใน เร่ืองการ
เล่ือน    ขนาน 
การสะทอ้น  
และการหมุน 
และ น าไปใช ้
๔. บอกภาพ 
ที่เกิดขึ้นจากการ 
เล่ือนขนาน   
การสะทอ้นและ 
การหมุนรูป 
ตน้แบบ  และ 
อธิบายวธีิการ 
ที่จะไดภ้าพ 
ที่ปรากฏ    
เม่ือก าหนด 
รูปตน้แบบและ 
ภาพนั้นให ้



 

 

 

 

สาระที่ ๔  พีชคณติ 
มาตรฐาน ค ๔.๑  เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern)  ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน 

 ตัวช้ีวัดช้ันปี  ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป.๑ ป.๒ ป.๓  ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ – ม.๖ 
๑. บอกจ านวน 
และ

ความสมัพนั
ธ ์ 

ในแบบรูปของ 
จ านวนที่

เพิม่ขึ้น 
ทีละ ๑  ทีละ  ๒ 
และลดลงทีละ 
๑     
๒. บอกรูป

และ 
ความสมัพนัธ ์
ในแบบรูปของ
รูปที่มีรูปร่าง  
ขนาด หรือสีที่
สมัพนัธก์นั            
อยา่งใดอยา่ง
หน่ึง  

๑. บอก
จ านวนและ
ความสมัพนัธ ์ 
ในแบบรูปของ
จ านวนที่
เพิม่ขึ้น ทีละ 
๕ ทีละ ๑๐ ที
ละ ๑๐๐ และ 
ลดลงทีละ ๒  
ทีละ ๑๐ ทีละ 
๑๐๐     
๒. บอกรูป
และ 
ความสมัพนัธ ์
ในแบบรูป
ของรูปที่มี
รูปร่าง ขนาด 
หรือสีที่
สมัพนัธก์นั    

๑. บอก
จ านวน 
และ
ความสมัพนัธ ์ 
ในแบบรูปของ 
จ านวนที่
เพิม่ขึ้น 
ทีละ ๓ ทีละ 
๔  
ทีละ  ๒๕ ที
ละ ๕๐ และ
ลดลง 
ทีละ ๓ ทีละ ๔    
ทีละ ๕    ทีละ 
๒๕ ทีละ ๕๐  
และแบบรูป
ซ ้ า 
๒.บอกรูป
และ

๑. บอก
จ านวน 

และ
ความสมัพนั
ธ ์

ในแบบรูปของ 
จ านวนที่

เพิม่ขึ้น 
หรือลดลงที

ละ 
เท่ากนั  
๒. บอกรูป 

และ 
ความสมัพนัธ ์
ในแบบรูป

ของ 
รูปที่

ก  าหนดให ้
    

๑. บอก
จ านวน 
และ 

ความสมัพนั
ธ ์

ในแบบรูป
ของ 

จ านวนที่ 
ก าหนดให ้    
 

๑. แกปั้ญหา
เก่ียวกบัแบบ
รูป  

๑ . วเิคราะห์ 

และอธิบาย 

ความสัมพนัธ์ 
ของแบบรูป 

ท่ีก  าหนดให้ 
 

- - ๑.   มีความคิดรวบยอดในเร่ือง
เซตและการด าเนินการของเซต 
๒.   เขา้ใจและสามารถใชก้ารให้ 
เหตุผลแบบอุปนยัและนิรนยั 
๓.   มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบั 
 ความสัมพนัธ์และฟังกช์นั เขียน 
แสดงความสัมพนัธ์และฟังกช์นั 
ในรูปต่าง ๆ เช่น ตาราง  กราฟ  
และสมการ 
๔.   เขา้ใจความหมายของล าดบั 
และหาพจน์ทัว่ไปของล าดบัจ ากดั 
๕.  เขา้ใจความหมายของ

ล าดบั   
เลขคณิต และล าดบัเรขาคณิต      
หาพจน์ต่างๆของล าดบัเลข

คณิต 
และล าดบัเรขาคณิต และ

น าไปใช ้  
 



 

 

 

 

อยา่งใดอยา่ง
หน่ึง  

ความสมัพนัธ์
ในแบบรูป
ของรูปที่มี
รูปร่าง ขนาด 
หรือสีที่
สมัพนัธก์นั               
สองลกัษณะ  

  

 
สาระที่ ๔  พีชคณติ 
มาตรฐาน ค ๔.๒  ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณติศาสตร์ (mathematical  model)  อ่ืน ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ  ตลอดจนแปลความหมายและน าไปใช้แก้ปัญหา  
 

 ตัวช้ีวัดช้ันปี  ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป.๑ ป.๒ ป.๓  ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ – ๖ 
- - - - - ๑. เขียน

สมการจาก
สถานการณ์
หรือปัญหา 
และแก้
สมการพร้อม
ทั้งตรวจ
ค าตอบ  

๑. แกส้มการ 
เชิงเสน้ตวั
แปร- 
เดียวอยา่งง่าย 
๒.  เขียน
สมการ  
 เชิงเสน้ 
 ตวัแปรเดียว 
จากสถานการณ์ 
 หรือปัญหา     

๑. แกโ้จทย์
ปัญหา
เก่ียวกบั
สมการเชิง
เสน้ ตวัแปร
เดียวพร้อมทั้ง
ตระหนกั ถึง
ความสมเหตุ 
สมผลของ
ค าตอบ 

๑. ใชค้วามรู้
เก่ียวกบัอสมการ
เชิงเสน้ตวัแปร 
เดียว  ในการ
แกปั้ญหาพร้อม
ทั้งตระหนกั 
ถึงความสมเหตุ 
สมผลของ
ค าตอบ  
๒. เขียนกราฟ

๑.  เขียนแผนภาพเวนน์-ออย
เลอร์ 

แสดงเซตและน าไปใช้
แกปั้ญหา  

๒.   ตรวจสอบความสมเหตุ 
สมผลของการใหเ้หตุผล  โดย
ใชแ้ผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ 
๓.   แกส้มการ และอสมการ   
ตวัแปรเดียวดีกรีไม่เกินสอง 
๔.   สร้างความสมัพนัธห์รือ 



 

 

 

 

 อยา่ง ง่าย 
๓. แกโ้จทย ์
ปัญหาเก่ียวกบั   
สมการเชิงเส้น 
ตวัแปรเดียว
อยา่งง่าย   
พร้อมทั้ง  
ตระหนกัถึง  
ความสมเหตุ  
สมผลของ  
ค  าตอบ 

๒. หาพิกดัของจุด 
และอธิบาย
ลกัษณะของ    
รูปเรขาคณิต 
ท่ีเกิดข้ึนจาก 
การเล่ือนขนาน  
การสะทอ้น และ  
การหมุนบน
ระนาบใน
ระบบพกิดั
ฉาก 

แสดงความ 
เก่ียวขอ้ง
ระหวา่ง
ปริมาณสอง
ชุดที่มี
ความสมัพนัธ์
เชิงเสน้  
๓. เขียนกราฟ
ของสมการเชิง
เสน้สองตวั
แปร 
 

ฟังกช์นัจากสถานการณ์หรือ 
ปัญหา และน าไปใชใ้นการ 
แกปั้ญหา 
๕. ใชก้ราฟของสมการ 

อสมการ 
ฟังกช์นั  ในการแกปั้ญหา 
๖. เขา้ใจความหมายของ

ผลบวก  
n พจน์แรกของอนุกรมเลข

คณิต 

และอนุกรมเรขาคณิต   หา
ผลบวก  

n พจน์แรกของอนุกรมเลข
คณิต 

และอนุกรมเรขาคณิต โดยใช้
สูตร 

และน าไปใช ้

ตัวช้ีวัดช้ันปี  ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป.๑ ป.๒ ป.๓  ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ – ม.๖ 

      ๔. เขียนกราฟ
บนระนาบใน

 ๔.อ่านและ
แปล

 



 

 

 

 

ระบบพกิดั
ฉาก  
แสดงความ      
เก่ียวขอ้งของ     
ปริมาณสอง   
ชุดที่
ก  าหนดให ้
๕. อ่านและแปล 
ความหมายของ 
กราฟบนระนาบ 
ในระบบพิกดั 
ฉากท่ีก าหนดให้ 
 

ความหมาย  
กราฟของ
ระบบสมการ
เชิงเสน้สอง
ตวัแปร และ
กราฟอ่ืน ๆ 

๕.  แกร้ะบบ
สมการเชิง
เสน้สองตวั
แปร และ
น าไปใช้
แกปั้ญหา  
พร้อมทั้ง
ตระหนกั ถึง
ความสมเหตุ 
สมผลของ
ค าตอบ 

 



 

 

 

 

สาระที่ ๕  การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค ๕.๑  เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ตัวช้ีวัดช้ันปี  ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป.๑ ป.๒ ป.๓  ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ – ม.๖ 

- - ๑. รวบรวม
และ 

จ าแนกขอ้มูล  
เก่ียวกบั

ตนเอง  
และ

ส่ิงแวดลอ้
ม  

ใกลต้วัที่พบ
เห็น  

ใน
ชีวติประจ า
วนั  

๒. อ่านขอ้มูล 
จากแผนภูมิ-
รูปภาพ และ  

๑. รวบรวมและ
จ าแนกขอ้มูล 

๒. อ่านขอ้มูล  
จากแผนภูมิ-
รูปภาพ  
แผนภูมิแท่ง 
และตาราง    
๓. เขียน

แผนภูมิ- 

รูปภาพ   และ 

แผนภูมิแท่ง   
 

๑.  เขียน
แผนภูมิ 

แท่งที่มีการ
ยน่ 

ระยะของเสน้
แสดงจ านวน 

๒. อ่านขอ้มูล 

จากแผนภูมิ
แท่ง- 

เปรียบเทียบ    
 

๑. อ่านขอ้มูล  
จากกราฟเสน้
และแผนภูมิ- 
รูปวงกลม 

๒. เขียน
แผนภูมิ 

แท่ง
เปรียบเทีย
บ 

และกราฟเสน้  

- ๑.  อ่านและ
น าเสนอขอ้มูล
โดยใช้
แผนภูมิรูป
วงกลม  

๑.  ก าหนดประเด็น 
และเขียนขอ้      
ค  าถามเก่ียวกบั
ปัญหาหรือ 

สถานการณ์ต่างๆ  
รวมทั้งก าหนด
วธีิการศึกษา
และการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลที่
เหมาะสม 

๒. หาค่าเฉล่ีย 
เลขคณิต  มธัย
ฐาน และ   ฐาน
นิยมของขอ้มูลที่
ไม่ไดแ้จกแจง
ความถ่ี   และ

๑. เขา้ใจวธีิการส ารวจความ
คิดเห็น 

อยา่งง่าย 

๒.   หาค่าเฉล่ียเลขคณิต  มธัย
ฐาน   

ฐานนิยม  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

และเปอร์เซ็นไทลข์องขอ้มูล 

๓.   เลือกใชค้่ากลางที่
เหมาะสมกบั  

ขอ้มูลและวตัถุประสงค ์ 
 

 



 

 

 

 

แผนภูมิแท่ง
อยา่งง่าย         

เลือกใชไ้ดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

 
 
 
 

 ตัวช้ีวัดช้ันปี  ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป.๑ ป.๒ ป.๓  ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ – ม.๖ 



 

 

 

 

        ๓. น าเสนอ 

ขอ้มูลใน
รูปแบบ 

ที่เหมาะสม 

๔.  อ่าน  แปล
ความหมาย  
และวเิคราะห์
ขอ้มูลทีไ่ด้
จากการ
น าเสนอ 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

สาระที่ ๕  การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค ๕.๒    ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล 

ตัวช้ีวัดช้ันปี  ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป.๑ ป.๒ ป.๓  ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ – ม.๖ 

- - - - ๑. บอกไดว้า่ 

เหตุการณ์ที่  
ก าหนดใหน้ั้น 

- เกิดขึ้นอยา่ง 

แน่นอน 

- อาจจะ
เกิดขึ้น 

หรือไม่ก็ได ้

- ไม่เกิดขึ้น 

อยา่งแน่นอน 
 

๑. อธิบาย 

เหตุการณ์โดย
ใช ้ค  าที่มี
ความหมาย 

เช่นเดียวกบัค  า
วา่ 

- เกิดขึ้นอยา่ง 

แน่นอน 

- อาจจะ
เกิดขึ้น 

หรือไม่ก็ได ้

- ไม่เกิดขึ้น 

อยา่งแน่นอน 

๑. อธิบาย
ไดว้า่
เหตุการณ์ที่
ก  าหนดให ้
เหตุการณ์
ใดจะมี
โอกาส
เกิดขึ้นได้
มากกวา่กนั 

๑.  อธิบายได้
วา่เหตุการณ์ที่
ก  าหนดให ้
เหตุการณ์ใด
เกิดขึ้น
แน่นอน 
เหตุการณ์ใด
ไม่เกิดขึ้น
แน่นอน และ
เหตุการณ์ใดมี
โอกาสเกิดขึ้น
ไดม้ากกวา่กนั 

๑. หาความ
น่าจะเป็นของ
เหตุการณ์จาก
การทดลองสุ่มที่
ผลแต่ละตวัมี
โอกาสเกิดขึ้น
เท่า  ๆกนั  และ
ใชค้วามรู้ 
เก่ียวกบัความ 
น่าจะเป็นในการ
คาดการณ์ได้
อยา่ง
สมเหตุสมผล 

๑.   น าผลที่ไดจ้ากการส ารวจ 

ความคิดเห็นไปใชค้าดการณ์ 

ในสถานการณ์ที่ก  าหนดให ้

๒.   อธิบายการทดลองสุ่ม  
เหตุการณ์   

ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์       
และน าผลทีไ่ดไ้ปใชค้าดการณ์ 

ในสถานการณ์ที่ก  าหนดให ้
 
 

 



 

 

 

 

สาระที่ ๕  การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค ๕.๓    ใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตัดสินใจและแก้ปัญหา 

ตัวช้ีวัดช้ันปี  ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป.๑ ป.๒ ป.๓  ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ – ม.๖ 

- - - - - - - - ๑. ใชค้วามรู้
เก่ียวกบัสถิติ
และความ
น่าจะเป็น
ประกอบ 
การตดัสินใจ 
ในสถานการณ์
ต่าง ๆ   
 ๒. อภิปราย
ถึงความ
คลาดเคล่ือน ที่
อาจเกิดขึ้นได้
จากการ
น าเสนอ 
ขอ้มูลทาง
สถิติ 

๑.  ใชข้อ้มูลข่าวสาร และ
ค่าสถิติ 

 ช่วยในการตดัสินใจ 

๒.  ใชค้วามรู้เก่ียวกบัความ
น่าจะเป็น  

ช่วยในการตดัสินใจและ
แกปั้ญหา 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

สาระที่ ๖  ทักษะและกระบวนการทางคณติศาสตร์ 
มาตรฐาน ค ๖.๑   มีความสามารถในการแก้ปัญหา   การให้เหตุผล    การส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณติศาสตร์ และการน าเสนอ    การเช่ือมโยงความรู้ ต่าง ๆ ทาง 
                              คณติศาสตร์ และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ    และมีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์  

ตัวช้ีวัดช้ันปี  ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป.๑ ป.๒ ป.๓  ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ – ม.๖ 

๑. ใชว้ธีิการที่
หลากหลาย
แกปั้ญหา 

๒. ใชค้วามรู้ 
ทกัษะและ
กระบวนการ
ทาง
คณิตศาสตร์
ในการ
แกปั้ญหาใน
สถานการณ์
ต่าง  ๆไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

๓.  ให้เหตุผล
ประกอบการ

๑. ใชว้ธีิการที่
หลากหลาย
แกปั้ญหา 

๒. ใชค้วามรู้ 
ทกัษะและ
กระบวนการ
ทาง
คณิตศาสตร์
ในการ
แกปั้ญหาใน
สถานการณ์
ต่าง  ๆไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

๓.  ให้เหตุผล
ประกอบการ

๑. ใชว้ธีิการที่
หลากหลาย
แกปั้ญหา 

๒. ใชค้วามรู้ 
ทกัษะและ
กระบวนการ
ทาง
คณิตศาสตร์
ในการ
แกปั้ญหาใน
สถานการณ์
ต่าง  ๆไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

๓.  ให้เหตุผล
ประกอบการ

๑. ใชว้ธีิการที่
หลากหลาย
แกปั้ญหา 

๒. ใชค้วามรู้ 
ทกัษะและ
กระบวนการ
ทาง
คณิตศาสตร์
และ
เทคโนโลยใีน
การแกปั้ญหา
ในสถานการณ์
ต่าง  ๆไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 
๓.  ให้เหตุผล

๑. ใชว้ธีิการที่
หลากหลาย
แกปั้ญหา 

๒. ใชค้วามรู้ 
ทกัษะและ
กระบวนการ
ทาง
คณิตศาสตร์
และ
เทคโนโลยใีน
การแกปั้ญหา
ในสถานการณ์
ต่าง  ๆไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

๓.  ให้เหตุผล

๑. ใชว้ธีิการที่
หลากหลาย
แกปั้ญหา 

๒. ใชค้วามรู้ 
ทกัษะและ
กระบวนการ
ทาง
คณิตศาสตร์
และ
เทคโนโลยใีน
การแกปั้ญหา
ในสถานการณ์
ต่าง  ๆไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

๓.  ให้เหตุผล

๑. ใชว้ธีิการที่
หลากหลาย
แกปั้ญหา 
๒. ใชค้วามรู้  
ทกัษะและ
กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์  
และเทคโนโลยี
ในการแกปั้ญหา
ในสถานการณ์
ต่างๆ ไดอ้ยา่ง 

เหมาะสม 

๓. ใหเ้หตุผล
ประกอบการ
ตดัสินใจ และ
สรุปผลได้

๑. ใชว้ธีิการที่
หลากหลาย
แกปั้ญหา 
๒. ใชค้วามรู้  
ทกัษะและ
กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์  
และเทคโนโลยี
ในการแกปั้ญหา
ในสถานการณ์
ต่างๆ ไดอ้ยา่ง 

เหมาะสม 

๓. ใหเ้หตุผล
ประกอบการ
ตดัสินใจ และ
สรุปผลได้

๑. ใชว้ธีิการที่
หลากหลาย
แกปั้ญหา 
๒. ใชค้วามรู้  
ทกัษะและ
กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์  
และเทคโนโลยี
ในการแกปั้ญหา
ในสถานการณ์
ต่างๆ ไดอ้ยา่ง 

เหมาะสม 

๓. ใหเ้หตุผล
ประกอบการ
ตดัสินใจ และ
สรุปผลได้

๑. ใชว้ธีิการที่หลากหลาย
แกปั้ญหา 
๒. ใชค้วามรู้  ทกัษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์  
และเทคโนโลยใีนการแกปั้ญหา
ในสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่ง 

เหมาะสม 

๓. ใหเ้หตุผลประกอบการ
ตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 
๔. ใชภ้าษาและสญัลกัษณ์
ทางคณิตศาสตร์ในการ
ส่ือสาร การส่ือความหมาย  
และการน าเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
และชดัเจน 
 



 

 

 

 

ตดัสินใจ และ
สรุปผลได้
อยา่ง
เหมาะสม 

 

ตดัสินใจ และ
สรุปผลได้
อยา่ง
เหมาะสม 

 

ตดัสินใจ และ
สรุปผลได้
อยา่ง
เหมาะสม 

 

ประกอบการ
ตดัสินใจ และ
สรุปผลได้
อยา่ง
เหมาะสม 

ประกอบการ
ตดัสินใจ และ
สรุปผลได้
อยา่ง
เหมาะสม 

ประกอบการ
ตดัสินใจ และ
สรุปผลได้
อยา่ง
เหมาะสม 

อยา่ง
เหมาะสม 

อยา่ง
เหมาะสม 

อยา่ง
เหมาะสม 

ตัวช้ีวัดช้ันปี  ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป.๑ ป.๒ ป.๓  ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ – ม.๖ 
๔. ใชภ้าษา
และ
สญัลกัษณ์
ทาง
คณิตศาสตร์ 
ในการส่ือสาร 
การส่ือ
ความหมาย 
และการ
น าเสนอได้
อยา่งถูกตอ้ง 
๕. เช่ือมโยง
ความรู้ต่าง ๆ 
ใน
คณิตศาสตร์
และเช่ือมโยง
คณิตศาสตร์
กบัศาสตร์
อ่ืนๆ 

๔. ใชภ้าษา
และ
สญัลกัษณ์
ทาง
คณิตศาสตร์ 
ในการส่ือสาร 
การส่ือ
ความหมาย 
และการ
น าเสนอได้
อยา่งถูกตอ้ง 
๕. เช่ือมโยง
ความรู้ต่าง ๆ 
ใน
คณิตศาสตร์
และเช่ือมโยง
คณิตศาสตร์
กบัศาสตร์
อ่ืนๆ 

๔. ใชภ้าษา
และ
สญัลกัษณ์
ทาง
คณิตศาสตร์ 
ในการส่ือสาร 
การส่ือ
ความหมาย 
และการ
น าเสนอได้
อยา่งถูกตอ้ง 
๕. เช่ือมโยง
ความรู้ต่าง ๆ 
ใน
คณิตศาสตร์
และเช่ือมโยง
คณิตศาสตร์
กบัศาสตร์
อ่ืนๆ 

๔. ใชภ้าษา
และ
สญัลกัษณ์
ทาง
คณิตศาสตร์ 
ในการส่ือสาร  
การส่ือ
ความหมาย 
และการ
น าเสนอได้
อยา่งถูกตอ้ง
และเหมาะสม 
๕. เช่ือมโยง
ความรู้ต่าง ๆ 
ใน
คณิตศาสตร์
และ
คณิตศาสตร์
กบัศาสตร์อ่ืน 

๔. ใชภ้าษา
และ
สญัลกัษณ์
ทาง
คณิตศาสตร์ 
ในการส่ือสาร  
การส่ือ
ความหมาย 
และการ
น าเสนอได้
อยา่งถูกตอ้ง
และเหมาะสม 
๕. เช่ือมโยง
ความรู้ต่าง ๆ 
ใน
คณิตศาสตร์
และ
คณิตศาสตร์
กบัศาสตร์อ่ืน 

๔. ใชภ้าษา
และ
สญัลกัษณ์
ทาง
คณิตศาสตร์ 
ในการส่ือสาร  
การส่ือ
ความหมาย 
และการ
น าเสนอได้
อยา่งถูกตอ้ง
และเหมาะสม 
๕. เช่ือมโยง
ความรู้ต่าง ๆ 
ใน
คณิตศาสตร์
และ
คณิตศาสตร์
กบัศาสตร์อ่ืน 

๔. ใชภ้าษา
และ
สญัลกัษณ์
ทาง
คณิตศาสตร์ 
ในการส่ือสาร 
การส่ือ
ความหมาย  
และการ
น าเสนอได้
อยา่งถูกตอ้ง
และชดัเจน 
๕. เช่ือมโยง
ความรู้ต่าง ๆ   
ในคณิตศาสตร์  
และน าความรู้   
หลกัการ  
กระบวนการ
ทาง

๔. ใชภ้าษา
และ
สญัลกัษณ์
ทาง
คณิตศาสตร์ 
ในการส่ือสาร 
การส่ือ
ความหมาย  
และการ
น าเสนอได้
อยา่งถูกตอ้ง
และชดัเจน 
๕. เช่ือมโยง
ความรู้ต่าง ๆ   
ในคณิตศาสตร์  
และน าความรู้   
หลกัการ  
กระบวนการ
ทาง

๔. ใชภ้าษา
และ
สญัลกัษณ์
ทาง
คณิตศาสตร์ 
ในการส่ือสาร 
การส่ือ
ความหมาย  
และการ
น าเสนอได้
อยา่งถูกตอ้ง
และชดัเจน 
๕. เช่ือมโยง
ความรู้ต่าง ๆ   
ในคณิตศาสตร์  
และน าความรู้   
หลกัการ  
กระบวนการ
ทาง

๕. เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ   ใน
คณิตศาสตร์  และน าความรู้  
หลกัการ  กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกบั
ศาสตร์อ่ืน ๆ   
๖. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
 
 
 



 

 

 

 

๖  มีความคิด
ริเร่ิม
สร้างสรรค ์

๖  มีความคิด
ริเร่ิม
สร้างสรรค ์

๖  มีความคิด
ริเร่ิม
สร้างสรรค ์

 ๆ
๖. มีความคิด
ริเร่ิม
สร้างสรรค ์

 ๆ
๖. มีความคิด
ริเร่ิม
สร้างสรรค ์

ๆ 
๖. มีความคิด
ริเร่ิม
สร้างสรรค ์

คณิตศาสตร์
ไปเช่ือมโยง
กบัศาสตร์อ่ืน 
ๆ   
๖. มีความคิด
ริเร่ิม
สร้างสรรค ์

คณิตศาสตร์
ไปเช่ือมโยง
กบัศาสตร์อ่ืน 
ๆ   
๖. มีความคิด
ริเร่ิม
สร้างสรรค ์

คณิตศาสตร์
ไปเช่ือมโยง
กบัศาสตร์อ่ืน 
ๆ   
๖. มีความคิด
ริเร่ิม
สร้างสรรค ์

 



 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
 

ท าไมต้องเรียนวทิยาศาสตร์ 
 วทิยาศาสตร์มีบทบาทส าคญัยิง่ในสังคมโลกปัจจุบนัและอนาคต  เพราะวิทยาศาสตร์เก่ียวขอ้ง
กบัทุกคนทั้งในชีวิตประจ าวนัและการงานอาชีพต่าง ๆ   ตลอดจนเทคโนโลยี  เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และ
ผลผลิตต่าง ๆ  ที่มนุษยไ์ด้ใช้เพื่ออ านวยความสะดวกในชีวิตและการท างาน เหล่าน้ีล้วนเป็นผลของ
ความรู้วิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อ่ืน ๆ วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย ์              
ไดพ้ฒันาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล  คิดสร้างสรรค ์ คิดวเิคราะห์ วจิารณ์   มีทกัษะส าคญัในการ
คน้ควา้หาความรู้  มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  สามารถตดัสินใจโดยใช้ขอ้มูล                     
ที่หลากหลายและมีประจกัษพ์ยานที่ตรวจสอบได ้ วิทยาศาสตร์เป็นวฒันธรรมของโลกสมยัใหม่ซ่ึงเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ (knowledge-based society) ดังนั้ นทุ กคนจึงจ า เป็นต้อ งได้รับการพัฒนาให้ รู้
วทิยาศาสตร์ เพือ่ที่จะมีความรู้ความเขา้ใจในธรรมชาติและเทคโนโลยทีี่มนุษยส์ร้างสรรคข์ึ้น สามารถน า
ความรู้ไปใชอ้ยา่งมีเหตุผล สร้างสรรค ์และมีคุณธรรม 
 

เรียนรู้อะไรในวทิยาศาสตร์ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวงัให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเช่ือมโยง
ความรู้กบักระบวนการ มีทกัษะส าคญัในการคน้ควา้และสร้างองคค์วามรู้ โดยใชก้ระบวนการในการสืบ
เสาะหาความรู้ และการแกปั้ญหาที่หลากหลาย   ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการท า
กิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบติัจริงอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น โดยได้ก าหนดสาระส าคญั             
ไวด้งัน้ี 

 ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต  ส่ิงมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต โครงสร้างและ
หน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของส่ิงมีชีวิต และกระบวนการด ารงชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ                     
การถ่ายทอดทางพนัธุกรรม การท างานของระบบต่าง ๆ ของส่ิงมีชีวติ ววิฒันาการและความหลากหลาย
ของส่ิงมีชีวติ และเทคโนโลยชีีวภาพ 

 ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม   ส่ิงมีชีวิตที่หลากหลายรอบตัว ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับ
ส่ิงแวดลอ้ม ความสมัพนัธ์ของส่ิงมีชีวติต่าง ๆ ในระบบนิเวศ ความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้
และจดัการทรัพยากรธรรมชาติ ในระดับท้องถ่ิน ประเทศ และโลก ปัจจัยที่มีผลต่อการอยู่รอดของ
ส่ิงมีชีวติในสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ 

 สารและสมบัติของสาร  สมบติัของวสัดุและสาร แรงยดึเหน่ียวระหวา่งอนุภาค การเปล่ียน
สถานะ การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร  สมการเคมี  และการแยกสาร     
 



 

 

 

 

 
 

 แรงและการเคล่ือนที่   ธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง แรงนิวเคลียร์                    
การออกแรงกระท าต่อวตัถุ การเคล่ือนที่ของวตัถุ แรงเสียดทาน โมเมนตก์ารเคล่ือนที่แบบต่าง ๆ ใน
ชีวติประจ าวนั 

 พลังงาน  พลงังานกับการด ารงชีวิต การเปล่ียนรูปพลังงาน สมบติัและปรากฏการณ์ของ
แสง เสียง และวงจรไฟฟ้า คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า กัมมันตภาพรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์ ปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งสารและพลงังานการอนุรักษพ์ลงังาน ผลของการใชพ้ลงังานต่อชีวติและส่ิงแวดลอ้ม 

 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก  โครงสร้างและองคป์ระกอบของโลก ทรัพยากรทางธรณี 
สมบติัทางกายภาพของดิน หิน น ้ า อากาศ สมบติัของผิวโลก และบรรยากาศ กระบวนการเปล่ียนแปลง
ของเปลือกโลก ปรากฏการณ์ทางธรณี ปัจจยัที่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงของบรรยากาศ 

 ดาราศาสตร์และอวกาศ  วิวฒันาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี เอกภพ ปฏิสัมพนัธ์และผล
ต่อส่ิงมีชีวิตบนโลก ความสัมพนัธ์ของดวงอาทิตย ์ดวงจนัทร์ และโลก ความส าคญัของเทคโนโลยี
อวกาศ 

 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหา
ความรู้ การแกปั้ญหา และจิตวทิยาศาสตร์ 
 



 

 

 

 

คุณภาพผู้เรียน 
 
จบช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓  

 เข้าใจลักษณะทั่วไปของส่ิงมี ชีวิต และการด ารงชีวิตของส่ิงมี ชีวิตที่หลากหลาย                         
ในส่ิงแวดลอ้มทอ้งถ่ิน 

 เขา้ใจลักษณะที่ปรากฏและการเปล่ียนแปลงของวสัดุรอบตวั  แรงในธรรมชาติ รูปของ
พลงังาน  

 เขา้ใจสมบติัทางกายภาพของดิน หิน น ้ า อากาศ ดวงอาทิตย ์และดวงดาว 
 ตั้งค  าถามเก่ียวกบัส่ิงมีชีวิต วสัดุและส่ิงของ และปรากฏการณ์ต่างๆ รอบตวั สงัเกต ส ารวจ

ตรวจสอบโดยใช้เคร่ืองมืออย่างง่าย และส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้ด้วยการเล่าเร่ือง เขียน หรือ               
วาดภาพ 

 ใชค้วามรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ในการด ารงชีวติ การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 
ท าโครงงานหรือช้ินงานตามที่ก  าหนดให ้หรือตามความสนใจ 

 แสดงความกระตือรือร้น  สนใจที่จะเรียนรู้  และแสดงความซาบซ้ึงต่อส่ิงแวดลอ้มรอบตวั 
แสดงถึงความมีเมตตา ความระมดัระวงัต่อส่ิงมีชีวติอ่ืน 

 ท างานที่ไดรั้บมอบหมายดว้ยความมุ่งมัน่ รอบคอบ ประหยดั ซ่ือสตัย ์จนเป็นผลส าเร็จ และ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข 

 
จบช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ 

 เข้าใจโครงสร้างและการท างานของระบบต่างๆ ของส่ิงมีชีวิต  และความสัมพนัธ์ของ
ส่ิงมีชีวติที่หลากหลายในส่ิงแวดลอ้มที่แตกต่างกนั 

 เขา้ใจสมบติัและการจ าแนกกลุ่มของวสัดุ  สถานะของสาร  สมบติัของสารและการท าให้
สารเกิดการเปล่ียนแปลง  สารในชีวติประจ าวนั การแยกสารอยา่งง่าย 

 เขา้ใจผลที่เกิดจากการออกแรงกระท ากบัวตัถุ ความดนั หลักการเบื้องตน้ของแรงลอยตวั 
สมบติัและปรากฏการณ์เบื้องตน้ของแสง เสียง และวงจรไฟฟ้า 

 เข้าใจลักษณะ องค์ประกอบ สมบตัิของผิวโลก และบรรยากาศ ความสัมพนัธ์ของดวง
อาทิตย ์โลก และดวงจนัทร์ที่มีผลต่อการเกิดปรากฎการณ์ธรรมชาติ 

 ตั้ งค  าถามเก่ียวกับส่ิงที่จะเรียนรู้ คาดคะเนค าตอบหลายแนวทาง วางแผนและส ารวจ
ตรวจสอบโดยใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ วิเคราะห์ขอ้มูล และส่ือสารความรู้จากผลการส ารวจ
ตรวจสอบ 



 

 

 

 

 ใชค้วามรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการด ารงชีวติ และการศึกษาความรู้เพิ่มเติม 
ท าโครงงานหรือช้ินงานตามที่ก  าหนดใหห้รือตามความสนใจ 

 แสดงถึงความสนใจ มุ่งมัน่ รับผดิชอบ รอบคอบและซ่ือสตัยใ์นการสืบเสาะหาความรู้ 
 ตระหนักในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีแสดงความช่ืนชม ยกยอ่ง และ

เคารพสิทธิในผลงานของผูค้ิดคน้ 
 แสดงถึ งความซาบ ซ้ึ ง ห่ วงใย แสดงพฤ ติกรรม เก่ี ยวกับการใช้ก ารดู แล รักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งรู้คุณค่า 
 ท างานร่วมกับผูอ่ื้นอยา่งสร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นของตนเองและยอมรับฟังความ

คิดเห็นของผูอ่ื้น 
 

จบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

 เขา้ใจลกัษณะและองคป์ระกอบที่ส าคญัของเซลล์ส่ิงมีชีวิต ความสัมพนัธ์ของการท างาน
ของระบบต่างๆ  การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม  เทคโนโลยชีีวภาพ  ความหลากหลาย
ของส่ิงมีชีวติ พฤติกรรมและการตอบสนองต่อส่ิงเร้าของส่ิงมีชีวติ  ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ส่ิงมีชีวติในส่ิงแวดลอ้ม 

 เขา้ใจองคป์ระกอบและสมบตัิของสารละลาย สารบริสุทธ์ิ  การเปล่ียนแปลงของสารใน
รูปแบบของการเปล่ียนสถานะ การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

 เขา้ใจแรงเสียดทาน โมเมนต์ของแรง การเคล่ือนที่แบบต่างๆ ในชีวิตประจ าวนั กฎการ
อนุรักษพ์ลงังาน การถ่ายโอนพลงังาน สมดุลความร้อน การสะทอ้น การหักเหและความ
เขม้ของแสง 

 เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณทางไฟฟ้า หลักการต่อวงจรไฟฟ้าในบา้น พลังงาน
ไฟฟ้าและหลกัการเบื้องตน้ของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

 เขา้ใจกระบวนการเปล่ียนแปลงของเปลือกโลก แหล่งทรัพยากรธรณี ปัจจยัที่มีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงของบรรยากาศ ปฏิสัมพนัธภ์ายในระบบสุริยะ และผลที่มีต่อส่ิงต่างๆ บนโลก 
ความส าคญัของเทคโนโลยอีวกาศ 

 เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์กบัเทคโนโลย ีการพฒันาและผลของการพฒันา
เทคโนโลยต่ีอคุณภาพชีวติและส่ิงแวดลอ้ม 

 ตั้งค  าถามที่มีการก าหนดและควบคุมตวัแปร คิดคาดคะเนค าตอบหลายแนวทาง วางแผน
และลงมือส ารวจตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของขอ้มูล และสร้าง    
องคค์วามรู้ 



 

 

 

 

 ส่ือสารความคิด ความรู้จากผลการส ารวจตรวจสอบโดยการพูด เขียน จดัแสดง หรือใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการด ารงชีวิต การศึกษา                
หาความรู้เพิม่เติม ท าโครงงานหรือสร้างช้ินงานตามความสนใจ 

 แสดงถึงความสนใจ มุ่งมั่น รับผิดชอบ รอบคอบ และซ่ือสัตยใ์นการสืบเสาะหาความรู้           
โดยใช ้เคร่ืองมือและวธีิการที่ใหไ้ดผ้ลถูกตอ้งเช่ือถือได ้

 ตระหนักในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใชใ้นชีวิตประจ าวนัและการ
ประกอบอาชีพ แสดงความช่ืนชม ยกยอ่งและเคารพสิทธิในผลงานของผูค้ิดคน้ 

 แสดงถึงความซาบซ้ึง ห่วงใย มีพฤติกรรมเก่ียวกบัการใชแ้ละรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งรู้คุณค่า มีส่วนร่วมในการพทิกัษ ์ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ในทอ้งถ่ิน 

 ท างานร่วมกับผูอ่ื้นอยา่งสร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นของตนเองและยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผูอ่ื้น 

 
จบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

 เขา้ใจการรักษาดุลยภาพของเซลลแ์ละกลไกการรักษาดุลยภาพของส่ิงมีชีวติ 
 เข้าใจกระบวนการถ่ายทอดสารพันธุกรรม การแปรผนั มิวเทชัน วิวฒันาการของ

ส่ิงมีชีวิต ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตและปัจจยัที่มีผลต่อการอยูร่อดของส่ิงมีชีวิต              
ในส่ิงแวดลอ้มต่างๆ 

 เขา้ใจกระบวนการ ความส าคญัและผลของเทคโนโลยีชีวภาพต่อมนุษย ์ส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 เขา้ใจชนิดของอนุภาคส าคญัที่เป็นส่วนประกอบในโครงสร้างอะตอม  การจดัเรียงธาตุ
ในตารางธาตุ  การเกิดปฏิกิริยาเคมีและเขียนสมการเคมี  ปัจจัยที่ มีผลต่ออัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี 

 เขา้ใจชนิดของแรงยดึเหน่ียวระหว่างอนุภาคและสมบติัต่างๆ ของสารที่มีความสัมพนัธ์
กบัแรงยดึเหน่ียว 

 เขา้ใจการเกิดปิโตรเลียม การแยกแก๊สธรรมชาติและการกลัน่ล าดบัส่วนน ้ ามนัดิบ การน า
ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมไปใชป้ระโยชน์และผลต่อส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้ม 

 เขา้ใจชนิด สมบติั ปฏิกิริยาที่ส าคญัของพอลิเมอร์และสารชีวโมเลกุล 
 เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งปริมาณที่เก่ียวกบัการเคล่ือนที่แบบต่างๆ สมบติัของคล่ืนกล 

คุณภาพของเสียงและการได้ยิน สมบัติ ประโยชน์และโทษของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
กมัมนัตภาพรังสีและพลงังานนิวเคลียร์ 



 

 

 

 

 เขา้ใจกระบวนการเปล่ียนแปลงของโลกและปรากฏการณ์ทางธรณีที่มีผลต่อส่ิงมีชีวิต
และส่ิงแวดลอ้ม 

 เข้าใจการเกิดและวิวฒันาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี เอกภพและความส าคัญของ
เทคโนโลยอีวกาศ 

 เขา้ใจความสัมพนัธข์องความรู้วทิยาศาสตร์ที่มีผลต่อการพฒันาเทคโนโลยปีระเภทต่างๆ 
และการพฒันาเทคโนโลยทีี่ส่งผลให้มีการคิดคน้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้า ผล
ของเทคโนโลยต่ีอชีวติ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

 ระบุปัญหา ตั้งค  าถามที่จะส ารวจตรวจสอบ โดยมีการก าหนดความสัมพนัธ์ระหว่างตวั
แปรต่างๆ สืบคน้ขอ้มูลจากหลายแหล่ง ตั้งสมมติฐานที่เป็นไปไดห้ลายแนวทาง ตดัสินใจ
เลือกตรวจสอบสมมติฐานที่เป็นไปได ้

 วางแผนการส ารวจตรวจสอบเพื่อแก้ปัญหาหรือตอบค าถาม วิเคราะห์ เช่ือมโยง
ความสมัพนัธข์องตวัแปรต่างๆ โดยใชส้มการทางคณิตศาสตร์หรือสร้างแบบจ าลองจาก
ผลหรือความรู้ที่ไดรั้บจากการส ารวจตรวจสอบ 

 ส่ือสารความคิด ความรู้จากผลการส ารวจตรวจสอบโดยการพูด เขียน จดัแสดง หรือใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 อธิบายความรู้และใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ในการด ารงชีวติ การศึกษาหาความรู้
เพิม่เติม ท าโครงงานหรือสร้างช้ินงานตามความสนใจ 

 แสดงถึงความสนใจ มุ่งมั่น รับผิดชอบ รอบคอบและซ่ือสัตยใ์นการสืบเสาะหาความรู้ 
โดยใชเ้คร่ืองมือและวธีิการที่ใหไ้ดผ้ลถูกตอ้งเช่ือถือได ้

 ตระหนักในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจ าวนั การ
ประกอบอาชีพ แสดงถึงความช่ืนชม ภูมิใจ ยกยอ่ง อา้งอิงผลงาน ช้ินงานที่เป็นผลจากภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินและการพฒันาเทคโนโลยทีี่ทนัสมยั 

  แสดงความซาบซ้ึง ห่วงใย มีพฤติกรรมเก่ียวกบัการใชแ้ละรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า เสนอตัวเองร่วมมือปฏิบัติกับชุมชนในการป้องกัน ดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน 

 แสดงถึงความพอใจ และเห็นคุณค่าในการคน้พบความรู้ พบค าตอบ หรือแกปั้ญหาได ้
 ท างานร่วมกับผูอ่ื้นอย่างสร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นโดยมีขอ้มูลอ้างอิงและเหตุผล

ประกอบ เก่ียวกับผลของการพฒันาและการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมี
คุณธรรมต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม และยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

 
 



 

 

 

 

สาระที่ ๑   ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
มาตรฐาน ว ๑.๑   เข้าใจหน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ ของส่ิงมีชีวิตที่ท างานสัมพันธ์กัน มกีระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้    

ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตของตนเองและดูแลส่ิงมีชีวิต 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ - ม. ๖ 
๑.   เปรียบ 
เทียบความ
แตกต่าง
ระหวา่ง
ส่ิงมีชีวติกบั     
ส่ิงไม่มีชีวติ   
๒. สงัเกต
และอธิบาย
ลกัษณะและ
หนา้ที่ของ     
โครงสร้าง
ภายนอก
ของพชืและ
สตัว ์  
 

๑.  ทดลอง
และอธิบาย 
น ้ า แสง  
เป็นปัจจยั 
ที่จ  าเป็นต่อ
การด ารงชีวติ
ของพชื    
๒.  อธิบาย
อาหาร น ้ า 
อากาศ เป็น
ปัจจยัที่
จ  าเป็นต่อการ
ด ารงชีวติ 
 และการ
เจริญ 
เติบโตของ
พชืและสตัว์
และน า
ความรู้ไปใช้

- ๑.  ทดลอง
และอธิบาย
หนา้ที่ของท่อ
ล าเลียงและ
ปากใบ 
ของพชื   
 ๒.  อธิบาย 
น ้ า แก๊ส
คาร์บอน -ได
ออกไซด ์แสง 
และ     
คลอโรฟิลล ์
เป็นปัจจยัที่
จ  าเป็น 
บางประการ
ต่อ    การ
เจริญเติบโต
และการ
สงัเคราะห์ 

๑.  สงัเกต
และระบุ
ส่วน 
ประกอบ
ของดอก
และ    
โครงสร้าง 
ที่เก่ียวขอ้ง
กบัการ
สืบพนัธุ์ 
ของพชืดอก 
๒.  อธิบาย
การสืบพนัธุ์
ของพชืดอก 
การขยาย 
พนัธุพ์ชื 
และน า
ความรู้ไปใช้
ประโยชน์   

๑.  อธิบาย
การ
เจริญเติบโต 
ของมนุษย ์
จากวยัแรก
เกิดจนถึงวยั
ผูใ้หญ่  
๒.  อธิบาย
การท างาน 
ที่สมัพนัธก์นั
ของระบบ
ยอ่ยอาหาร 
ระบบหายใจ 
และระบบ
หมุนเวยีน
เลือดของ
มนุษย ์ 
 

๑.  สงัเกต
และอธิบาย
รูปร่าง  
ลกัษณะ 
ของเซลล์
ของ
ส่ิงมีชีวติ
เซลลเ์ดียว
และเซลล์
ของ
ส่ิงมีชีวติ
หลายเซลล ์ 
๒. สงัเกต
และ
เปรียบเทียบ
ส่วน 
ประกอบ
ส าคญัของ     
เซลลพ์ชื
และเซลล์

๑.  อธิบาย
โครงสร้าง
และการ
ท างาน 
ของระบบ     
ยอ่ยอาหาร 
ระบบ
หมุนเวยีน
เลือด ระบบ
หายใจ    
ระบบ
ขบัถ่าย 
ระบบ
สืบพนัธุ์ 
ของมนุษย์
และสตัว ์
รวมทั้ง
ระบบ

- ๑.  ทดลองและอธิบาย 
การรักษาดุลยภาพของเซลล์
ของส่ิงมีชีวติ  
๒.  ทดลองและอธิบายกลไก
การรักษาดุลยภาพของน ้ า   
ในพชื  
๓.  สืบคน้ขอ้มูลและอธิบาย
กลไกการควบคุมดุลยภาพ 
ของน ้ า แร่ธาตุ และอุณหภูมิ
ของมนุษยแ์ละสตัวอ่ื์น ๆ และ
น าความรู้ไปใชป้ระโยชน์  
๔.  อธิบายเก่ียวกบัระบบ
ภูมิคุม้กนัของร่างกายและน า
ความรู้ไปใช ้
ในการดูแลรักษาสุขภาพ    



 

 

 

 

ประโยชน์    ดว้ยแสงของ
พชื   

 สตัว ์ 
 

ประสาท
ของมนุษย ์             

 
 
 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ - ม. ๖ 
๓.  สงัเกต
และอธิบาย
ลกัษณะ
หนา้ที่และ
ความ 
ส าคญัของ
อวยัวะ
ภายนอก
ของมนุษย ์
ตลอดจน
การดูแล
รักษา
สุขภาพ    

 ๓.  ส ารวจ
และอธิบาย 
พชืและสตัว์
สามารถ     
ตอบสนอง
ต่อแสง 
อุณหภูมิ และ
การสมัผสั ๔.  
ทดลองและ
อธิบาย 
ร่างกายของ
มนุษยส์ามารถ     
ตอบสนอง 
ต่อแสง   
อุณหภูมิ และ
การสมัผสั  
๕.  อธิบาย
ปัจจยั 
ที่จ  าเป็น 
ต่อการ
ด ารงชีวติ 
และการเจริญ 

-  ๓.  ทดลอง
และอธิบาย 
การตอบสนอง
ของพชืต่อแสง 
เสียง และการ
สมัผสั    ๔.  
อธิบาย
พฤติกรรม 
ของสตัว ์
ที่ตอบสนอง 
ต่อแสง    
อุณหภูมิ  
การสมัผสั และ 
น าความรู้ไปใช้
ประโยชน์  
 

๓.  อธิบาย 
วฏัจกัรชีวิต
ของพชืดอก
บางชนิด            
๔.  อธิบาย
การสืบพนัธุ์
และการ
ขยายพนัธุ์ 
ของสตัว ์         
๕.  อภิปราย 
วฏัจกัรชีวิต
ของสตัว ์         
บางชนิด 
และน า
ความรู้ไปใช้
ประโยชน์  
 

๓.  วเิคราะห์
สารอาหาร
และอภิปราย
ความจ าเป็น
ที่ร่างกาย 
ตอ้งไดรั้บ
สารอาหาร 
ในสดัส่วน 
ที่เหมาะสม
กบัเพศและ
วยั  

๓.  ทดลอง
และอธิบาย
หนา้ที่ของ
ส่วน 
ประกอบ        
ที่ส าคญัของ
เซลลพ์ชื
และเซลล์
สตัว ์             
๔.  ทดลอง
และอธิบาย
กระบวนกา
ร 
สารผา่น
เซลล ์    โดย
การแพร่และ
ออสโมซิส  
๕.  ทดลอง 
หาปัจจยั 
บางประการ 
ที่จ  าเป็นต่อ
การ

๒.  อธิบาย
ความ 
สมัพนัธข์อง
ระบบต่างๆ 
ของ     
มนุษยแ์ละ 
น าความรู้ไป
ใช้
ประโยชน์  
๓.  สงัเกต 
และอธิบาย
พฤติกรรม
ของมนุษย์
และสตัวท์ี่
ตอบสนอง
ต่อส่ิงเร้า
ภายนอก
และภายใน      
๔.  อธิบาย
หลกัการ
และผลของ
การใช้

-   



 

 

 

 

เติบโตของ
มนุษย ์

สงัเคราะห์
ดว้ยแสงของ
พชื และ
อธิบายวา่
แสง      
คลอโรฟิลล ์
แก๊ส
คาร์บอน 
ไดออกไซด ์
น ้ า เป็น
ปัจจยั 
ที่จ  าเป็นตอ้ง
ใชใ้นการ
สงัเคราะห์
ดว้ยแสง      

เทคโนโลย ี   
ชีวภาพใน
การ
ขยายพนัธุ ์
ปรับปรุง
พนัธุ ์และ
เพิม่ผลผลิต
ของสตัว์
และ 
น าความรู้ 
ไปใช้
ประโยชน์ 

 
 
 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ - ม. ๖ 
       ๖.  ทดลอง

และอธิบาย
ผลที่ไดจ้าก
การ
สงัเคราะห์     
ดว้ยแสง 
ของพชื  
๗. อธิบาย

 ๕.  ทดลอง 
วเิคราะห์ 
และอธิบาย
สารอาหาร 
ในอาหาร 
มีปริมาณ
พลงังาน 
และสดัส่วน 
ที่เหมาะสม
กบัเพศและ

   
      
        



 

 

 

 

ความส าคญั
ของ
กระบวนการ
สงัเคราะห์     
ดว้ยแสง       
ของพชืต่อ
ส่ิงมีชีวติและ
ส่ิงแวดลอ้ม      
๘.  ทดลอง 
และอธิบาย
กลุ่มเซลล ์
ที่เก่ียวขอ้ง 
กบัการ
ล าเลียงน ้ า
ของพชื 

วยั  
๖.   อภิปราย
ผลของสาร
เสพติดต่อ
ระบบต่าง ๆ 
ของร่างกาย 
และแนวทาง
ในการ
ป้องกนั
ตนเองจาก     
สารเสพติด  

 



 

 

 

 

 
ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ - ม. ๖ 

      ๙.  สงัเกต 
และอธิบาย
โครงสร้าง 
ที่เก่ียวกบั
ระบบ
ล าเลียง 
น ้ าและ
อาหารของ
พชื  
๑๐.  ทดลอง
และอธิบาย
โครงสร้าง
ของดอกที่
เก่ียวขอ้งกบั
การสืบพนัธุ์
ของพชื  

   
         

      ๑๑.  อธิบาย
กระบวนกา
รสืบพนัธุ์ 
แบบอาศยั
เพศของพชื
ดอกและการ

   



 

 

 

 

สืบพนัธุ์ 
 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ - ม. ๖ 
      แบบไม่อาศยั

เพศของพชื 
โดยใชส่้วน
ต่างๆ ของพชื
เพือ่ช่วยใน
การ      
ขยายพนัธุ ์ 

   

      ๑๒.  ทดลอง
และอธิบาย 
การตอบ 
สนองของพชื 
ต่อแสง น ้ า 
และการ
สมัผสั  
๑๓.  อธิบาย
หลกัการ
และผลของ
การใช้
เทคโนโลย ี
ชีวภาพใน
การ

   
         



 

 

 

 

ขยายพนัธุ ์ 
ปรับปรุง
พนัธุ ์เพิม่
ผลผลิตของ
พชืและ 
น าความรู้ไป
ใช้
ประโยชน์  

 
สาระที่ ๑   ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
มาตรฐาน ว ๑.๒  เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้
เทคโนโลยีชีวภาพ 

ที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ - ม. ๖ 
๑.  ระบุ 
ลกัษณะของ 
ส่ิงมีชีวติ 
ในทอ้งถ่ิน 
และน ามา 
จดัจ าแนก 
โดยใชล้กัษณะ 
ภายนอก 

๑.  อธิบาย
ประโยชน์ 
ของพชืและ
สตัวใ์น
ทอ้งถ่ิน     

๑.  อภิปราย
ลกัษณะต่างๆ 
ของส่ิงมีชีวติ
ใกลต้วั        
๒. 
เปรียบเทียบ
และระบุ
ลกัษณะที่

- ๑.  ส ารวจ  
เปรียบเทียบ
และระบุ
ลกัษณะของ
ตนเองกบัคน
ในครอบครัว  
๒.  อธิบาย 
การถ่ายทอด

- - - ๑.  สงัเกต
และอธิบาย
ลกัษณะของ
โครโมโซม 
ที่มีหน่วย
พนัธุกรรม  
หรือยนี 
ในนิวเคลียส 

๑.  อธิบายกระบวนการถ่ายทอด 
สารพนัธุกรรม   การแปรผนั
ทางพนัธุกรรม มิวเทชนั  และ
การเกิดความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  
๒.  สืบคน้ขอ้มูลและอภิปราย
ผลของเทคโนโลย ี  ชีวภาพที่มี



 

 

 

 

เป็นเกณฑ ์ คลา้ยคลึงกนั
ของพอ่แม่     
กบัลูก  
 

ลกัษณะทาง
พนัธุกรรม     
ของส่ิงมีชีวติ
ในแต่ละรุ่น  

 ๒.  อธิบาย
ความส าคญั
ของสาร
พนัธุกรรม
หรือดีเอ็นเอ    
และ
กระบวนการ
ถ่ายทอด
ลกัษณะทาง
พนัธุกรรม  
 

ต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้มและ
น าความรู้ไปใชป้ระโยชน์   
๓.  สืบคน้ขอ้มูลและอภิปราย
ผล 
ของความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
ที่มีต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม   
๔.  อธิบายกระบวนการคดัเลือก 
ตามธรรมชาติ และผลของการ
คดัเลือกตามธรรมชาติต่อความ
หลากหลายของส่ิงมีชีวติ 

      

 
 
 
 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ - ม. ๖ 
  ๓.  อธิบาย

ลกัษณะที่
คลา้ยคลึงกนั
ของพอ่แม่

 ๓.  จ  าแนก
พชืออกเป็น   
พชืดอก  และ
พชืไม่มีดอก       

   ๓.  อภิปราย
โรคทาง
พนัธุกรรม  
ที่เกิดจาก

  
        



 

 

 

 

กบัลูกวา่เป็น
การถ่ายทอด
ลกัษณะทาง
พนัธุกรรม 
และน า
ความรู้ไป 
ใชป้ระโยชน์ 
๔.  สืบคน้
ขอ้มูลและ
อภิปราย
เก่ียวกบั
ส่ิงมีชีวติ     
บางชนิด 
ที่สูญพนัธุ ์
ไปแลว้ และ 
ที่ด ารงพนัธุ์ 
มาจนถึง
ปัจจุบนั  

๔.  ระบุ
ลกัษณะของ
พชืดอกที่เป็น
พชืใบเล้ียง
เด่ียว  และพชื
ใบเล้ียงคู่ 
โดยใช้
ลกัษณะ
ภายนอก 
เป็นเกณฑ ์ 
๕.  จ  าแนก
สตัวอ์อกเป็น
กลุ่มโดยใช้
ลกัษณะ
ภายในบาง
ลกัษณะและ
ลกัษณะ
ภายนอก 
เป็นเกณฑ ์
 

ความผดิปกติ
ของยนีและ
โครโมโซม
และน า
ความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
๔.  ส ารวจ
และอธิบาย
ความ
หลากหลาย 
ทางชีวภาพ 
ในทอ้งถ่ิน 
ที่ท  าให้
ส่ิงมีชีวติ
ด ารงชีวติอยู่
ไดอ้ยา่ง
สมดุล  
๕.  อธิบาย
ผลของความ
หลากหลาย 
ทางชีวภาพ 
 

 
 
 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 



 

 

 

 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ - ม. ๖ 
        ที่มีต่อมนุษย ์ 

สตัว ์ พืช 
และ
ส่ิงแวดลอ้ม  
๖.  อภิปราย
ผลของ
เทคโนโลย ี
ชีวภาพต่อ
การ    
ด ารงชีวติ
ของมนุษย์
และ
ส่ิงแวดลอ้ม  

 
         

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
สาระที่ ๒   ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม 
มาตรฐาน ว ๒.๑     เข้าใจส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่น   ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมกับส่ิงมีชีวิต   ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการ
สืบเสาะ  

หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ - ม. ๖ 
  ๑.  ส ารวจ

ส่ิงแวดลอ้ม 
ในทอ้งถ่ิน
ของตนและ
อธิบาย
ความสมัพนั
ธข์อง
ส่ิงมีชีวติกบั
ส่ิงแวดลอ้ม                                   

  ๑.  ส ารวจ
และอภิปราย
ความ 
สมัพนัธ ์
ของกลุ่ม
ส่ิงมีชีวติ 
ในแหล่ง 
ที่อยูต่่าง ๆ  
๒.  อธิบาย

  ๑.  ส ารวจ
ระบบนิเวศ
ต่างๆ 
ในทอ้งถ่ิน
และอธิบาย
ความ 
สมัพนัธข์อง
องคป์ระกอบ
ภายในระบบ

๑.  อธิบายดุลยภาพของระบบ
นิเวศ  
๒.  อธิบายกระบวนการ
เปล่ียนแปลงแทนที่ของส่ิงมีชีวติ  
๓.  อธิบายความส าคญัของ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
และเสนอแนะแนวทางในการ
ดูแลและรักษา 



 

 

 

 

ความสมัพนัธ์
ของส่ิงมีชีวติ
กบัส่ิงมีชีวติ
ในรูปของโซ่
อาหารและ
สายใยอาหาร  
๓.  สืบคน้
ขอ้มูลและ
อธิบาย
ความสมัพนัธ์
ระหวา่งการ
ด ารงชีวติของ 

นิเวศ   
       ๒.  วิเคราะห์

และอธิบาย
ความสมัพนัธ์
ของการ
ถ่ายทอด
พลงังาน 
ของส่ิงมีชีวติ 
ในรูปของ 
โซ่อาหารและ
สายใยอาหาร  

 
 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ - ม. ๖ 
     ส่ิงมีชีวติกบั

สภาพแวดลอ้
ม 
ในทอ้งถ่ิน  
 

  ๓. อธิบาย 
วฏัจกัรน ้ า  
วฏัจกัร
คาร์บอน และ
ความส าคญั 
ที่มีต่อระบบ
นิเวศ  
๔.  อธิบาย

  

         



 

 

 

 

ปัจจยัที่มีผล
ต่อการ
เปล่ียนแปลง
ขนาดของ
ประชากร           
ในระบบนิเวศ  

 
 
 
 
 



 

 

 

 

สาระที่ ๒   ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม 
มาตรฐาน ว ๒.๒  เข้าใจความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลกน า ความรู้ไปใช้ในในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ - ม. ๖ 
  ๑.  ส ารวจ

ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
และอภิปราย
การใช ้   
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
ในทอ้งถ่ิน  
๒.  ระบุการ
ใชท้รัพยากร 
ธรรมชาติ  
ที่ก่อใหเ้กิด
ปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม 
ในทอ้งถ่ิน 

  ๑.  สืบคน้
ขอ้มูลและ
อภิปรายแหล่ง
ทรัพยากร     
ธรรมชาติ 
ในแต่ละ
ทอ้งถ่ินที่เป็น
ประโยชน์ต่อ
การด ารงชีวติ  
๒.  วิเคราะห์
ผลของการ
เพิม่ขึ้นของ
ประชากร
มนุษยต่์อ        
การใช้
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ             
๓.  อภิปราย
ผลต่อ
ส่ิงมีชีวติ        

  ๑.  วิเคราะห์
สภาพปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม  
ทรัพยากร     
ธรรมชาติ          
ในทอ้งถ่ิน 
และเสนอ
แนวทาง             
ในการ แกไ้ข
ปัญหา  

๑.  วิเคราะห์สภาพปัญหา  
สาเหตุของปัญหาส่ิงแวดลอ้ม
และทรัพยากรธรรมชาติในระดบั     
ทอ้งถ่ิน  ระดบัประเทศ  และ
ระดบัโลก   
๒.  อภิปรายแนวทางในการ
ป้องกนั  แกไ้ข ปัญหา  
ส่ิงแวดลอ้มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  
๓.  วางแผนและด าเนินการเฝ้า
ระวงั  อนุรักษ ์ และพฒันา
ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากร 
ธรรมชาติ    

      ๒.  อธิบาย
แนวทาง           
การรักษา
สมดุลของ
ระบบนิเวศ       
๓.  อภิปราย
การใช้
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
อยา่งย ัง่ยนื            

  ๓.  อภิปราย
และน าเสนอ
การใช้
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ    

    



 

 

 

 

อยา่งประหยดั 
คุม้ค่า และมี
ส่วนร่วม           
ในการปฏิบตัิ  

จากการ
เปล่ียนแปลง    
ส่ิงแวดลอ้ม  
ทั้งโดย
ธรรมชาติ 
และโดย
มนุษย ์                  

 
 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ - ม. ๖ 
     ๔.  อภิปราย             แนวทาง

ในแนวทาง 
ในการดูแล 
รักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอ้ม  
๕.  มีส่วนร่วม 
ในการดูแล 
รักษาส่ิงแวดลอ้ม 
ในทอ้งถ่ิน   
 

  ๔.  วเิคราะห์
และอธิบาย 
การใช้
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ     
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพยีง   
๕.  อภิปราย
ปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม 
และเสนอ 
แนะแนวทาง
การแกปั้ญหา   

 
        

        ๖.  อภิปราย    
และมีส่วน
ร่วม 

 



 

 

 

 

ในการดูแล
และอนุรักษ ์    
ส่ิงแวดลอ้ม 
ในทอ้งถ่ิน 
อยา่งย ัง่ยนื  

 
 
 
 
 
 
 
สาระที่ ๓   สารและสมบัติของสาร 
 มาตรฐาน ว ๓.๑   เข้าใจสมบัติของสาร   ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหน่ียวระหว่างอนุภาค  มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และ
จิตวิทยาศาสตร์   
  ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้ น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ - ม. ๖ 
๑.  สงัเกต
และระบุ
ลกัษณะ 
ที่ปรากฏ
หรือสมบตัิ

๑.  ระบุ 
ชนิดและ
เปรียบเทียบ
สมบตัิของ
วสัดุที่น ามา

๑.  จ  าแนก
ชนิดและ
สมบตัิของ
วสัดุที่เป็น
ส่วนประกอ

 ๑.   ทดลอง 
และอธิบาย
สมบตัิของ
วสัดุชนิด ต่าง 
 ๆเก่ียวกบั

๑.  ทดลอง 
และอธิบาย 
สมบตัิของ
ของแขง็ 
ของเหลว 

๑.  ทดลอง
และจ าแนก
สารเป็นกลุ่ม
โดยใช ้
เน้ือสารหรือ

๑.  ส ารวจ
และอธิบาย
องคป์ระกอ
บ สมบตัิ
ของธาตุและ

 ๑.  สืบคน้ขอ้มูลและอธิบาย
โครงสร้างอะตอม และสญัลกัษณ์
นิวเคลียร์ของธาตุ  
๒.  วิเคราะห์และอธิบายการจดั 
เรียงอิเล็กตรอนในอะตอม  



 

 

 

 

ของวสัดุ 
ที่ใชท้  า 
ของเล่น  
ของใชใ้น
ชีวติ 
ประจ าวนั         
๒.  จ  าแนก
วสัดุที่ใช้
ท  าของเล่น 
ของใชใ้น
ชีวติ     
ประจ าวนั 
รวมทั้งระบุ
เกณฑท์ี่ใช้
จ  าแนก          

ท าของเล่น 
ของใช ้
ในชีวติ 
ประจ าวนั           
๒.  เลือกใช้
วสัดุและ
ส่ิงของต่างๆ 
ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม
และ
ปลอดภยั  

บ 
ของของเล่น 
ของใช ้ 
๒.  อธิบาย
การใช้
ประโยชน์
ของวสัดุ 
แต่ละชนิด        

ความ
ยดืหยุน่ 
ความแขง็ 
ความเหนียว
การน าความ
ร้อน   การน า
ไฟฟ้า และ 
ความ
หนาแน่น      

และแก๊ส   
๒.  จ  าแนก
สารเป็นกลุ่ม
โดยใชส้ถานะ
หรือเกณฑ์
อ่ืน 
ที่ก  าหนดเอง 
๓.  ทดลอง
และอธิบาย
วธีิการแยก
สารบาง
ชนิดที่ผสม
กนั โดยการ
ร่อน การ
ตกตะกอน  
การกรอง 
การระเหิด 
การระเหย
แหง้  

ขนาดอนุภาค
เป็นเกณฑ ์
และอธิบาย
สมบตัิของ
สารในแต่ละ
กลุ่ม  
๒.  อธิบาย
สมบตัิและ
การเปล่ียน
สถานะของ
สาร โดยใช้
แบบจ าลอง
การจดัเรียง
อนุภาคของ
สาร  
๓.  ทดลอง
และอธิบาย
สมบตัิความ
เป็นกรดเบส 
ของ
สารละลาย  
 

สาร 
ประกอบ   
๒.  สืบคน้
ขอ้มูลและ
เปรียบเทียบ
สมบตัิของ
ธาตุโลหะ 
ธาตุอโลหะ 
ธาตุก่ึง
โลหะและ
ธาตุ
กมัมนัตรังสี
และน า 
ความรู้ไปใช้
ประโยชน์        
๓.  ทดลอง
และอธิบาย
การหลกัการ 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งอิเล็กตรอน 
ในระดบัพลงังานนอกสุดกบั
สมบตัิของธาตุและการ
เกิดปฏิกิริยา  
๓.  อธิบายการจดัเรียงธาตุและ
ท านายแนวโนม้สมบตัิของธาตุใน
ตารางธาตุ  
๔.  วเิคราะห์และอธิบายการเกิด
พนัธะเคมีในโครงผลึกและใน
โมเลกุล 
ของสาร 
๕.  สืบคน้ขอ้มูลและอธิบาย
ความสมัพนัธร์ะหวา่งจุดเดือด  
จุดหลอมเหลว และสถานะของ
สารกบัแรงยดึเหน่ียวระหวา่ง
อนุภาค   ของสาร   

   ๒.  สืบคน้
ขอ้มูลและ
อภิปรายการ
น าวสัดุไปใช้
ในชีวติ 
ประจ าวนั    

 

 
 
 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ - ม. ๖ 



 

 

 

 

     ๔.  ส ารวจ
และจ าแนก
ประเภทของ
สารต่างๆ 
ที่ใชใ้นชีวติ 
ประจ าวนั 
โดยใช้
สมบตัิและ
การใช้
ประโยชน์
ของสารเป็น
เกณฑ ์  
๕.  อภิปราย
การเลือกใช้
สารแต่ละ
ประเภทได้
อยา่งถูกตอ้ง
และ
ปลอดภยั 

๔.
ตรวจสอบ
ค่า pH ของ
สารละลาย
และน า
ความรู้      
ไปใช้
ประโยชน์  

แยกสารดว้ย
วธีิการกรอง  
การตกผลึก  
การสกดั   
การกลัน่  
และโคร
มาโทกราฟี 
และน า
ความรู้ไปใช้
ประโยชน์   

-   

       

 
 
 
 



 

 

 

 

 
สาระที่ ๓   สารและสมบัติของสาร 
มาตรฐาน ว ๓.๒     เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร   การเกิดสารละลาย   การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยา
ศาสตร์  

ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ - ม. ๖ 
  ๑.  ทดลอง

และอธิบาย
ผล 
ของการ
เปล่ียนแปลง 
ที่เกิดขึ้นกบั
วสัดุ เม่ือถูก
แรงกระท า 
หรือท าให้
ร้อนขึ้นหรือ
ท าใหเ้ยน็ลง   
๒.  อภิปราย
ประโยชน์

  ๑.  ทดลอง
และอธิบาย
สมบตัิของ
สาร  
เม่ือสารเกิด       
การละลาย
และเปล่ียน
สถานะ  
๒.  วิเคราะห์
และอธิบาย
การ
เปล่ียนแปลง  
ที่ท  าใหเ้กิด  

๑. ทดลอง
และอธิบาย 
วธีิเตรียม
สารละลาย 
ที่มีความ
เขม้ขน้เป็น
ร้อยละ และ
อภิปราย 
การน า
ความรู้
เก่ียวกบั
สารละลาย
ไปใช้

๑. ทดลอง
และอธิบาย
การ
เปล่ียนแปลง
สมบตัิ มวล 
และพลงังาน
เม่ือสาร
เกิดปฏิกิริยา
เคมี รวมทั้ง
อธิบายปัจจยั 
ที่มีผลต่อ
การเกิด 
ปฏิกิริยาเคมี 

 ๑.  ทดลอง อธิบายและเขียน

สมการของปฏิกิริยาเคมีทัว่ไป 

ที่พบในชีวติประจ าวนั รวมทั้ง

อธิบายผลของสารเคมีที่มีต่อ

ส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้ม  

๒.  ทดลองและอธิบายอตัราการ

เกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจยัที่มีผลต่อ

อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และน า

ความรู้ไปใชป้ระโยชน์  

๓.  สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายการ

เกิดปิโตรเลียม กระบวนการแยก

แก๊สธรรมชาติ และการกลัน่



 

 

 

 

และอนัตราย
ที่อาจ 

สารใหม่      
และมีสมบตัิ
เปล่ียนแปลง
ไป      
 

ประโยชน์    ล าดบัส่วนน ้ ามนัดิบ 

 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ - ม. ๖ 
  เกิดขึ้น

เน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลง
ของวสัดุ    

  ๓.  อภิปราย
การ
เปล่ียนแปลง
ของสารที่
ก่อใหเ้กิดผล
ต่อส่ิงมีชีวติ
และ
ส่ิงแวดลอ้ม     

๒. ทดลอง
และอธิบาย
การเปล่ียน-
แปลงสมบตัิ   
มวลและ
พลงังาน  
ของสาร   
เม่ือสาร

๒. ทดลอง 
อธิบายและ
เขียนสมการ
เคมีของ
ปฏิกิริยาของ
สารต่าง ๆ  
และน า
ความรู้ไปใช้

  ๔.  สืบคน้ขอ้มูลและอภิปราย 
การน าผลิตภณัฑท์ี่ไดจ้ากการ
แยกแก๊สธรรมชาติและการกลัน่
ล าดบัส่วนน ้ ามนัดิบไปใช้
ประโยชน์ รวมทั้งผลของผลิตภณัฑ์
ต่อส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้ม    
๕.  ทดลองและอธิบายการเกิดพอลิ
เมอร์ สมบตัิของพอลิเมอร์ 
 ๖.  อภิปรายการน าพอลิเมอร์             



 

 

 

 

เปล่ียน
สถานะ   
และเกิด   
การละลาย  

ประโยชน์   
  ๓.  สืบคน้
ขอ้มูลและ
อภิปรายผล
ของสารเคมี 
ปฏิกิริยาเคมี
ต่อส่ิงมีชีวติ
และ
ส่ิงแวดลอ้ม           

ไปใชป้ระโยชน์ รวมทั้งผลที่เกิด
จากการผลิตและใชพ้อลิเมอร์ต่อ
ส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้ม  
๗.  ทดลองและอธิบาย
องคป์ระกอบ ประโยชน์และ
ปฏิกิริยาบางชนิดของ
คาร์โบไฮเดรต             
๘.   ทดลองและอธิบาย
องคป์ระกอบ  ประโยชน์ และ
ปฏิกิริยาบางชนิดของไขมนัและ
น ้ ามนั   

     ๓. ทดลอง
และอธิบาย
ปัจจยัที่มีผล
ต่อการ
เปล่ียน
สถานะ และ
การละลาย
ของสาร   

 

 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ - ม. ๖ 

       ๔.  สืบคน้
ขอ้มูลและ
อธิบายการ

 ๙.   ทดลองและอธิบาย
องคป์ระกอบ  ประโยชน์ และ
ปฏิกิริยาบางชนิดของโปรตีน 



 

 

 

 

ใชส้ารเคมี
อยา่งถูกตอ้ง 
ปลอดภยั 
วธีิป้องกนั
และแกไ้ข
อนัตรายที่
เกิดขึ้นจาก
การใช้
สารเคมี            

และกรดนิวคลีอิก  

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สาระที่ ๔   แรงและการเคล่ือนที่ 



 

 

 

 

มาตรฐาน ว ๔.๑    เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม    
ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ - ม. ๖ 
๑.  ทดลอง
และอธิบาย
การดึงหรือ
การผลกัวตัถุ      
    

๑.  ทดลอง
และอธิบาย
แรงที่เกิดจาก
แม่เหล็ก          
๒.  อธิบาย 
การน า
แม่เหล็กมาใช ้
ประโยชน์             
๓.  ทดลอง 
และอธิบาย 
แรงไฟฟ้าที่
เกิดจากการถู
วตัถุ             
บางชนิด 

๑.  ทดลอง
และอธิบาย
ผลของการ
ออกแรง 
ที่กระท าต่อ
วตัถุ  
๒.  ทดลอง
การตกของ
วตัถุสู่พื้นโลก 
และอธิบาย
แรงที่โลก
ดึงดูดวตัถุ  
     

 ๑.  ทดลอง
และอธิบาย
การหาแรง
ลพัธข์องแรง
สองแรง      
ซ่ึงอยูใ่นแนว
เดียวกนัที่
กระท าต่อ
วตัถุ        

 ๑.  สืบคน้
ขอ้มูล และ
อธิบาย
ปริมาณ 
สเกลาร์ 
 ปริมาณ
เวกเตอร์  
๒.  ทดลอง
และอธิบาย
ระยะทาง    
การกระจดั 
อตัราเร็วและ
ความเร็ว          
ในการ
เคล่ือนที่ของ
วตัถุ  

๑.  ทดลอง
และอธิบาย
การหาแรง
ลพัธข์องแรง
หลายแรง    
ในระนาบ
เดียวกนัที่
กระท าต่อวตัถุ    

๑.  อธิบาย
ความเร่งและ
ผลของแรง
ลพัธท์ี่ท  าต่อ
วตัถุ  
๒.  ทดลอง
และอธิบาย
แรงกิริยาและ
แรงปฏิกิริยา 
ระหวา่งวตัถุ   
และน าความรู้ 
ไปใชป้ระโยชน์  
๓.  ทดลอง
และอธิบาย
แรงพยงุของ
ของเหลว        
ที่กระท าต่อ
วตัถุ 

๑.  ทดลองและอธิบาย
ความสมัพนัธร์ะหวา่งแรงกบั   
การเคล่ือนที่ของวตัถุในสนาม
โนม้ถ่วง และอธิบายการน า
ความรู้ไปใชป้ระโยชน์  
๒.  ทดลองและอธิบาย
ความสมัพนัธร์ะหวา่งแรงกบั   
การเคล่ือนที่ของอนุภาคใน
สนามไฟฟ้า  และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน ์
๓.   ทดลองและอธิบายความ 
สมัพนัธร์ะหวา่งแรงกบัการ
เคล่ือนที่ของอนุภาคในสนาม 
แม่เหล็ก และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์  
๔.    วิเคราะห์และอธิบายแรง

  ๒.  ทดลอง
และอธิบาย
ความดนัอากาศ 
๓.  ทดลองและ
อธิบายความดนั
ของของเหลว  
๔.  ทดลอง
และอธิบาย

 ๒. อธิบายแรง
ลพัธท์ี่กระท า
ต่อวตัถุที่หยดุ
น่ิงหรือวตัถุ
เคล่ือนที่     
ดว้ยความเร็ว 
คงตวั  



 

 

 

 

แรงพยงุของ
ของเหลว   
การลอยตวั 
และการจม
ของวตัถุ 

นิวเคลียร์และแรงไฟฟ้าระหวา่ง
อนุภาคในนิวเคลียส 

 
 
สาระที่ ๔   แรงและการเคล่ือนที่ 
มาตรฐาน ว ๔.๒    เข้าใจลักษณะการเคล่ือนที่แบบต่างๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์   ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้และน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ - ม. ๖ 
    ๑.  ทดลอง

และอธิบาย 
แรงเสียดทาน
และน าความรู้
ไปใช้
ประโยชน์         

   ๑.  ทดลอง
และอธิบาย
ความแตกต่าง
ระหวา่งแรง
เสียดทาน
สถิตกบัแรง 
และน าความรู้
ไปใช้
ประโยชน์  

๑.  อธิบายและทดลองความ 
สมัพนัธร์ะหวา่งการกระจดั  
เวลา ความเร็ว   ความเร่งของ
การเคล่ือนที่ในแนวตรง  
๒.  สังเกตและอธิบายการ
เคล่ือนที่แบบโพรเจกไทล ์แบบ
วงกลม และแบบฮาร์มอนิกอยา่ง
ง่าย            
๓.  อภิปรายผลการสืบคน้และ
ประโยชน์เก่ียวกบัการเคล่ือนที่
แบบโพรเจกไทล ์แบบวงกลม 

        ๒.  ทดลอง
และวเิคราะห์



 

 

 

 

โมเมนตข์อง
แรง และน า
ความรู้ไปใช้
ประโยชน์   

และแบบฮาร์มอนิกอยา่งง่าย    

        ๓.  สงัเกต 
และอธิบาย
การเคล่ือนที่
ของวตัถุที่
เป็น    แนว
ตรง และแนว
โคง้   

 
สาระที่ ๕   พลังงาน 
มาตรฐาน ว ๕.๑   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการด ารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน  ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิต
และส่ิงแวดล้อม  

มีกระบวน การสืบเสาะหาความรู้  ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ - ม. ๖ 
 ๑.  ทดลอง

และอธิบาย
ไดว้า่ไฟฟ้า
เป็นพลงังาน     
 ๒. ส ารวจ

๑.  บอกแหล่ง
พลงังาน
ธรรมชาติ 
ที่ใชผ้ลิต

๑.  ทดลองและ
อธิบายการ
เคล่ือนที่ของ
แสงจาก
แหล่งก าเนิด ๒.  

๑.  ทดลอง
และอธิบาย
การเกิดเสียง
และการ
เคล่ือนที่       

๑.  ทดลอง
และอธิบาย
การต่อ
วงจรไฟฟ้า
อยา่งง่าย 

๑.  ทดลอง
และอธิบาย
อุณหภูมิและ
การวดั
อุณหภูมิ 

๑.  ทดลอง
และอธิบาย
การสะทอ้น
ของแสง การ
หกัเหของแสง 

๑. อธิบาย
งาน พลงังาน
จลน์ 
พลงังานศกัย์

๑. ทดลองและอธิบายสมบตัิ 
ของคล่ืนกล และอธิบาย
ความสมัพนัธร์ะหวา่ง อตัราเร็ว 
ความถ่ีและความยาวคล่ืน 
๒. อธิบายการเกิดคล่ืนเสียงบีตส์ 



 

 

 

 

และ
ยกตวัอยา่ง
เคร่ืองใช ้ 
ไฟฟ้าในบา้น
ที่เปล่ียน
พลงังาน
ไฟฟ้าเป็น
พลงังานอ่ืน  
 

ไฟฟ้า ๒.
 อธิบาย
ความส าคญั
ของพลงังาน
ไฟฟ้าและ 
เสนอ
วธีิการใช้
ไฟฟ้าอยา่ง
ประหยดัและ
ปลอดภยั 
 

ทดลองและ
อธิบายการ
สะทอ้นของ
แสงที่ตก
กระทบวตัถุ  
๓. ทดลองและ
จ าแนกวตัถุตาม
ลกัษณะการ
มองเห็นจาก
แหล่งก าเนิด
แสง 

ของเสียง 
๒.  ทดลอง
และอธิบาย
การเกิดเสียง
สูง เสียงต ่า       
๓. ทดลอง
และอธิบาย
เสียงดงั    
เสียงค่อย               
๔.  ส ารวจ
และอภิปราย
อนัตรายที่
เกิดขึ้นเม่ือฟัง
เสียงดงัมาก ๆ   

๒.  ทดลอง
และอธิบาย
ตวัน าไฟฟ้า
และฉนวน 
ไฟฟ้า 
๓. ทดลอง
และอธิบาย
การต่อ
เซลลไ์ฟฟ้า
แบบอนุกรม 
และน าความรู้
ไปใช้
ประโยชน์             

๒.  สงัเกต 
และอธิบาย
การถ่ายโอน
ความร้อน 
และน าความรู้
ไปใช้
ประโยชน์   
๓.  อธิบาย 
การดูดกลืน 
การคายความ
ร้อน โดยการ
แผรั่งสี และ
น าความรู้ไป
ใชป้ระโยชน์ 

และน าความรู้
ไปใช้
ประโยชน์       
๒.  อธิบายผล
ของความ
สวา่งที่มีต่อ
มนุษยแ์ละ
ส่ิงมีชีวติ  อ่ืน 
ๆ  
 

โนม้ถ่วง กฎ
การอนุรักษ์
พลงังาน และ
ความสมัพนั
ธร์ะหวา่ง
ปริมาณ
เหล่าน้ี 
รวมทั้งน า
ความรู้ไปใช้
ประโยชน์   
 
 

ของเสียง     ความเขม้เสียง 
ระดบัความเขม้เสียง การไดย้นิ
เสียง คุณภาพเสียง และน า
ความรู้ไปใชป้ระโยชน์  
๓. อภิปรายผลการสืบคน้ขอ้มูล
เก่ียวกบัมลพษิทางเสียงที่มีต่อ
สุขภาพของมนุษย ์และการเสนอ    
วธีิป้องกนั 

 
 
 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ - ม. ๖ 
   ๔.  ทดลอง   

และอธิบาย  
 ๔.  ทดลอง

และอธิบาย
๔.  อธิบาย
สมดุลความ

๓. ทดลอง ๒.  ทดลอง
และอธิบาย

 ๔.  อธิบายคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
สเปกตรัมคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 



 

 

 

 

การหกัเหของ
แสงเม่ือผา่น
ตวักลาง
โปร่งใสสอง
ชนิด  
๕.  ทดลอง       
และอธิบาย       
การเปล่ียนแสง
เป็นพลงังาน
ไฟฟ้าและน า
ความรู้   ไปใช้
ประโยชน์ ๖.  
ทดลองและ
อธิบายแสงขาว
ประกอบดว้ย
แสงสีต่าง ๆ 
และน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ 

การต่อหลอด
ไฟฟ้าทั้งแบบ
อนุกรม  แบบ
ขนาน  และ
น าความรู้ไป
ใชป้ระโยชน์   
๕.  ทดลอง
และอธิบาย
การเกิดสนาม  
แม่เหล็กรอบ
สายไฟที่มี
กระแสไฟฟ้า
ผา่น และน า
ความรู้ไปใช้
ประโยชน์   

ร้อนและผล
ของความร้อน
ต่อการ
ขยายตวัของ
สาร และน า
ความรู้ไปใช้
ใน
ชีวติประจ าวนั   

และอธิบาย
การดูดกลืน
แสงสี  การ
มองเห็นสีของ
วตัถุ และน า
ความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
 

ความสมัพนัธ์
ระหวา่งความ
ต่างศกัย ์
กระแสไฟฟ้า 
ความตา้นทาน 
และน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์   

และน าเสนอผลการสืบคน้ขอ้มูล
เก่ียวกบัประโยชน์ และการ
ป้องกนัอนัตรายจากคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้า  
๕. อธิบายปฏิกิริยานิวเคลียร์ 
ฟิชชนั ฟิวชนั และความสมัพนัธ์
ระหวา่งมวลกบัพลงังาน           

   ๓. ค  านวณ
พลงังาน
ไฟฟ้าของ
เคร่ืองใช ้ 
ไฟฟ้า และน า
ความรู้ไปใช้
ประโยชน์   

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ - ม. ๖ 
        ๔.  สงัเกตและ

อภิปรายการต่อ
วงจรไฟฟ้าใน
บา้นอยา่ง
ถูกตอ้ง
ปลอดภยั และ
ประหยดั  
๕.  อธิบายตวั
ตา้นทาน   
ไดโอด 
ทรานซิสเตอร์ 
และทดลองต่อ
วงจร
อิเล็กทรอนิกส์
เบื้องตน้   ทีมี่ 
ทรานซิสเตอร์   

 ๖.   สืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบั
พลงังาน   ที่ไดจ้ากปฏิกิริยา
นิวเคลียร์และผลต่อส่ิงมีชีวติ 
และส่ิงแวดลอ้ม  
๗.   อภิปรายผลการสืบคน้ขอ้มูล
เก่ียวกบัโรงไฟฟ้านิวเคลียร์           
และการน าไปใชป้ระโยชน์          
๘.  อธิบายชนิดและสมบตัิของ
รังสีจากธาตุกมัมนัตรังสี  
๙.  อธิบายการเกิดกมัมนัตภาพ 
รังสีและบอกวธีิการตรวจสอบ
รังสีในส่ิงแวดลอ้ม การใช้
ประโยชน์ ผลกระทบต่อ
ส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้ม            

      

 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
สาระที่ ๖    กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
มาตรฐาน ว ๖.๑   เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ   ที่เกิดขึน้บนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของกระบวนการต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ 
และสัณฐาน 

ของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ - ม. ๖ 
๑.   ส ารวจ 
ทดลอง 
และอธิบาย
องค ์
ประกอบ
และสมบตัิ
ทางกายภาพ
ของดิน 
ในทอ้งถ่ิน            
 

๑. ส ารวจ
และจ าแนก
ประเภทของ
ดินโดยใช้
สมบตัิทาง
กายภาพเป็น
เกณฑ ์และ
น าความรู้   
ไปใช้
ประโยชน์   

๑. ส ารวจ
และอธิบาย
สมบตัิทาง
กายภาพของ
น ้ าจากแหล่ง
น ้ าใน
ทอ้งถ่ิน และ
น าความรู้  
ไปใช้
ประโยชน์ 
 ๒.  สืบคน้
ขอ้มูลและ
อภิปรายส่วน 

๑.  ส ารวจและ
อธิบายการเกิด
ดิน ๒.ระบุ
ชนิดและ
สมบตัิของดิน      
ที่ใชป้ลูกพชื     
ในทอ้งถ่ิน  
 

๑. ส ารวจ 
ทดลองและ
อธิบายการ
เกิดเมฆ  
หมอก 
น ้ าคา้ง ฝน 
และลูกเห็บ  
๒.  ทดลอง
และอธิบาย
การเกิด 
วฏัจกัรน ้ า 
๓.  ออกแบบ
และสร้าง

๑.  อธิบาย 
จ าแนก
ประเภทของ
หิน โดยใช้
ลกัษณะของ
หิน สมบตัิ
ของหินเป็น
เกณฑแ์ละน า
ความรู้ไปใช้
ประโยชน์ ๒. 
 ส ารวจ
และอธิบาย  
การ

๑.  สืบคน้และ
อธิบาย
องคป์ระกอบ
และการ  แบ่ง
ชั้นบรรยากาศ
ที่ปกคลุมผวิ
โลก  
๒.  ทดลอง
และอธิบาย
ความสมัพนัธ์
ระหวา่ง 
อุณหภูมิ 
ความช้ืนและ

๑. ส ารวจ 
ทดลองและ
อธิบาย
ลกัษณะของ
ชั้นหนา้ตดั
ดิน สมบตัิ
ของดิน และ
กระบวนการ
เกิดดิน 
๒.  ส ารวจ 
วเิคราะห์
และอธิบาย
การใช้

 ๑.  สืบคน้และอธิบายหลกัการ    
ในการแบ่งโครงสร้างโลก  
๒.  ทดลองเลียนแบบและ
อธิบายกระบวนการ
เปล่ียนแปลงทางธรณีภาคของ
โลก 
๓.  ทดลองเลียนแบบ และ
อธิบายกระบวนการเกิดภูเขา 
รอยเล่ือน รอยคดโค ง แผ
นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด  
๔.  สืบคน้และอธิบายความ 
ส าคญัของปรากฏการณ ทาง
ธรณีวทิยาแผน่ดินไหว   ภูเขา



 

 

 

 

ประกอบของ
อากาศและ
ความส าคญั
ของอากาศ   
๓.  ทดลอง
อธิบายการ
เคล่ือนที่ของ
อากาศที่มีผล
จากความ
แตกต่างของ
อุณหภูมิ 

เคร่ืองมือ    
อยา่งง่าย 
ในการวดั
อุณหภูมิ  
ความช้ืน  
และความกด
อากาศ    

เปล่ียนแปลง
ของหิน 
๓. สืบคน้
และอธิบาย
ธรณีพบิตัิภยั   
ที่มีผลต่อ
มนุษยแ์ละ
สภาพแวดล้
อม    ใน
ทอ้งถ่ิน             

ความกด
อากาศที่มีผล
ต่อ
ปรากฏการณ์
ทางลมฟ้า
อากาศ 
๓.  สงัเกต 
วเิคราะห์  
และ 
อภิปรายการ
เกิด 
ปรากฏการณ์ 

ประโยชน์
และการ
ปรับปรุง
คุณภาพ 
ของดิน  
๓.  ทดลอง
เลียนแบบ      
เพือ่อธิบาย
กระบวนการ
เกิด  และ
ลกัษณะ
องคป์ระกอบ
ของหิน  

ไฟระเบิด          ที่ส่งผลต อ 
ส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดล อม  
๕.   ส ารวจ วเิคราะห์และ
อธิบาย     การล าดบัชั้นหิน จาก
การวางตวั ของชั้นหิน  ซากดึก
ด าบรรพ       และโครงสร
างทางธรณีวทิยา       เพือ่
อธิบายประวตัิความเป็นมา   
ของพื้นที ่
๖. สืบคน้ วเิคราะห์ และ
อธิบายประโยชน์ของขอ้มูลทาง
ธรณีวทิยา 

 
 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ - ม. ๖ 
     ๔. ทดลอง

และอธิบาย
การเกิดลม
และน า
ความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
ในชีวติ 
ประจ าวนั 

  ทางลมฟ้า
อากาศที่มีผล
ต่อมนุษย ์
๔.  สืบคน้ 
วเิคราะห์    
และแปล
ความหมาย
ขอ้มูลจาก
การพยากรณ์
อากาศ 

๔. ทดสอบ 
และสงัเกต
องคป์ระกอบ
และสมบตัิ
ของหิน เพือ่
จ  าแนก
ประเภทของ
หิน และน า
ความรู้ไปใช้
ประโยชน์  

  
     



 

 

 

 

๕.  สืบคน้ 
วเิคราะห์ 
และอธิบาย
ผลของลมฟ้า
อากาศต่อ
การด ารง 
ชีวติของ
ส่ิงมีชีวติ 
และ
ส่ิงแวดลอ้ม 

๕. ตรวจสอบ
และอธิบาย 
ลกัษณะทาง
กายภาพของ
แร่ และการ
น าไปใช้
ประโยชน์   

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ - ม. ๖ 
      ๖.  สืบคน้ 

วเิคราะห์ 
และอธิบาย
ปัจจยัทาง

๖  สืบคน้
และอธิบาย
กระบวนการ
เกิด  ลกัษณะ

  



 

 

 

 

ธรรมชาติ
และการ
กระท าของ
มนุษยท์ี่มีผล
ต่อการ
เปล่ียนแปลง
อุณหภูมิของ
โลก รูโหว่
โอโซน และ
ฝนกรด  

และสมบตัิ
ของ
ปิโตรเลียม 
ถ่านหิน หิน
น ้ ามนั และ
การน าไปใช้
ประโยชน์    
๗.  ส ารวจ
และอธิบาย
ลกัษณะ
แหล่งน ้ า
ธรรมชาติ   
การใช้
ประโยชน์
และการ
อนุรักษ์
แหล่งน ้ า 
ในทอ้งถ่ิน 

      ๗.  สืบคน้ 
วเิคราะห์
และอธิบาย
ผลของภาวะ
โลกร้อน รู
โหวโ่อโซน 
และฝนกรด  
ที่มีต่อ
ส่ิงมีชีวติและ
ส่ิงแวดลอ้ม  

  

 
 
 
 



 

 

 

 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ - ม. ๖ 
       ๘.  ทดลอง

เลียนแบบ 
และอธิบาย 
การเกิดแหล่ง
น ้ าบนดิน   
แหล่งน ้ าใต้
ดิน  

  

       ๙.   ทดลอง
เลียนแบบ
และอธิบาย
กระบวนการ 
ผพุงัอยูก่บัที่   
การกร่อน    
การพดัพา    
การทบัถม   
การตกผลึก
และผลของ 
กระบวนการ
ดงักล่าว 

  

       ๑๐. สืบคน้ 
สร้าง
แบบจ าลอง 
และ อธิบาย
โครงสร้าง

  



 

 

 

 

และ
องคป์ระกอบ
ของโลก              

 
สาระที่ ๗   ดาราศาสตร์และอวกาศ 
มาตรฐาน ว๗.๑  เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี  และเอกภพ  การปฏสัิมพนัธ์ภายในระบบสุริยะ  และผลต่อส่ิงมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และ 

จิตวิทยาศาสตร์  การส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ - ม. ๖ 
๑.  ระบุวา่ 
ในทอ้งฟ้ามี
ดวงอาทิตย ์
ดวงจนัทร์
และดวงดาว   

๑.  สืบคน้และ
อภิปราย
ความส าคญั
ของดวง
อาทิตย ์ 

๑.   สงัเกต 
และอธิบาย
การขึ้นตก
ของดวง
อาทิตย ์  
ดวงจนัทร์    
การเกิด
กลางวนั
กลางคืน และ
การก าหนด
ทิศ  

๑.  สร้าง
แบบจ าลองเพือ่
อธิบายลกัษณะ
ของระบบสุริยะ  

๑.   สงัเกต
และอธิบาย
การเกิดทิศ  
และ
ปรากฏการณ์
การขึ้นตก
ของดวงดาว
โดยใชแ้ผนที่
ดาว 

๑. สร้าง
แบบจ าลอง
และอธิบาย  
การเกิดฤดู 
ขา้งขึ้น
ขา้งแรม 
สุริยปุราคา 
จนัทรุปราคา 
และน า
ความรู้ไปใช้
ประโยชน์  

  ๑.  สืบคน้
และอธิบาย
ความ 
สมัพนัธ์
ระหวา่ง      
ดวงอาทิตย ์
โลก ดวง
จนัทร์และดาว
เคราะห์อ่ืน ๆ 
และผลที่
เกิดขึ้นต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม
และส่ิงมีชีวติ
บนโลก  

๑.   สืบคน้และอธิบายการเกิด
และววิฒันาการของระบบสุริยะ 
กาแล็กซี และเอกภพ          
๒. สืบคน้และอธิบายธรรมชาติ
และวฒันาการของดาวฤกษ์  



 

 

 

 

        ๒.  สืบคน้
และอธิบาย
องคป์ระกอบ
ของเอกภพ 
กาแล็กซี และ
ระบบสุริยะ   

 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ - ม. ๖ 

        ๓.  ระบุ
ต  าแหน่งของ
กลุ่มดาว 
และน า
ความรู้ไปใช้
ประโยชน์  

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สาระที่ ๗   ดาราศาสตร์และอวกาศ 
มาตรฐาน ว ๗.๒  เข้าใจความส าคญัของเทคโนโลยอีวกาศที่น ามาใช้ในการส ารวจอวกาศ   และทรัพยากรธรรมชาติด้านการเกษตรและการส่ือสาร  

มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  และจิตวิทยาศาสตร์   ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้   และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างมีคุณธรรมต่อชีวิตและส่ิงแวดล้อม 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ - ม. ๖ 
     ๑.  สืบคน้

อภิปราย
ความ 

  ๑.  สืบคน้
และอภิปราย
ความ 

๑.  สืบคน้และอธิบายการส ง         
และค านวณความเร็วในการ
โคจรของดาวเทียมรอบโลก  



 

 

 

 

กา้วหนา้และ
ประโยชน์   
ของ
เทคโนโลยี
อวกาศ             

กา้วหนา้ของ
เทคโนโลยี
อวกาศที่ใช้
ส ารวจ
อวกาศ วตัถุ
ทอ้งฟ้า 
สภาวะอากาศ 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
การเกษตร 
และการ
ส่ือสาร  

๒. สืบคน้และอธิบายประโยชน์ 
ของดาวเทียมในด านต าง 
ๆ  
๓. สืบคน้และอธิบายการส่ง         
และส ารวจอวกาศโดยใช ยาน
อวกาศและสถานีอวกาศ  

         
         

 
 



 

 

 

 

สาระที่ ๘    ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว ๘.๑ ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึน้ส่วนใหญ่มีรูปแบบ 

ที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเคร่ืองมือที่มีอยู่ในช่วงเวลาน้ันๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี สังคม และส่ิงแวดล้อม 
มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม. ๔ - ม. ๖ 
๑.ตั้งค  าถาม
เก่ียวกบั   
เร่ืองที่จะ
ศึกษา      
ตามที่  
ก  าหนดให้
หรือตาม 
ความสนใจ 
๒.วางแผน  
การสงัเกต 
ส ารวจ
ตรวจสอบ  
ศึกษา
คน้ควา้   
โดยใช้
ความคิด
ของตนเอง
และของครู 
๓.  ใชว้สัดุ
อุปกรณ์ 
ในการ
ส ารวจ

๑.ตั้งค  าถาม
เก่ียวกบัเร่ือง 
ที่จะศึกษา 
ตามที่
ก  าหนดให้
และตาม
ความสนใจ 
๒.วางแผน  
การสงัเกต 
ส ารวจ
ตรวจสอบ  
ศึกษา
คน้ควา้    
โดยใช้
ความคิด     
ของตนเอง
ของกลุ่ม    
และของครู 
๓. ใชว้สัดุ
อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ 

๑.ตั้งค  าถาม
เก่ียวกบัเร่ือง 
ที่จะศึกษา 
ตามที่
ก  าหนดให้
และตาม
ความสนใจ 
๒.วางแผน  
การสงัเกต 
เสนอวธีิ
ส ารวจ
ตรวจสอบ 
ศึกษา
คน้ควา้ โดย
ใชค้วามคิด
ของตนเอง 
ของกลุ่ม
และ
คาดการณ์
ส่ิงที่จะพบ

๑. ตั้งค  าถาม
เก่ียวกบั
ประเด็น หรือ
เร่ือง หรือ
สถานการณ์       
ที่จะศึกษา   
ตามที่
ก  าหนดให ้ 
และตามความ
สนใจ 
๒.วางแผน     
การสงัเกต  
เสนอวธีิ
ส ารวจ
ตรวจสอบ 
หรือศึกษา
คน้ควา้ และ
คาดการณ์ส่ิงที่
จะพบจากการ
ส ารวจ
ตรวจสอบ 
๓. เลือก

๑. ตั้งค  าถาม    
เก่ียวกบั
ประเด็น    
หรือเร่ือง   
หรือ
สถานการณ์  
ที่จะศึกษา 
ตามที่
ก  าหนด    
ใหแ้ละตาม
ความสนใจ 
๒.วางแผน  
การสงัเกต 
เสนอการ
ส ารวจ
ตรวจสอบ 
หรือศึกษา
คน้ควา้ และ
คาดการณ์
ส่ิงที่จะพบ

๑.ตั้งค  าถาม
เก่ียวกบั
ประเด็น   
หรือเร่ือง   
หรือ
สถานการณ์  
ที่จะศึกษา 
ตามที่
ก  าหนดให้
และตาม
ความสนใจ 
๒.วางแผน  
การสงัเกต 
เสนอการ
ส ารวจ
ตรวจสอบ 
หรือศึกษา
คน้ควา้  
คาดการณ์   
ส่ิงที่จะพบ

๑.  ตั้งค  าถาม       
ที่ก  าหนด
ประเด็นหรือ
ตวัแปร 
ที่ส าคญัใน
การส ารวจ
ตรวจสอบ 
หรือศึกษา
คน้ควา้เร่ือง        
ที่สนใจ            
ไดอ้ยา่ง       
ครอบคลุ่ม 
และเช่ือถือ
ได ้
๒.  สร้าง
สมมติฐาน     
ที่สามารถ
ตรวจสอบได ้
และวางแผน
การส ารวจ

๑.  ตั้งค  าถาม       
ที่ก  าหนด
ประเด็นหรือ
ตวัแปร 
ที่ส าคญัใน
การส ารวจ
ตรวจสอบ 
หรือศึกษา
คน้ควา้เร่ือง        
ที่สนใจ            
ไดอ้ยา่ง       
ครอบคลุ่ม 
และเช่ือถือ
ได ้
๒.  สร้าง
สมมติฐาน     
ที่สามารถ
ตรวจสอบได ้
และวางแผน
การส ารวจ

๑.  ตั้งค  าถาม       
ที่ก  าหนด
ประเด็นหรือ
ตวัแปร 
ที่ส าคญัใน
การส ารวจ
ตรวจสอบ 
หรือศึกษา
คน้ควา้เร่ือง        
ที่สนใจ            
ไดอ้ยา่ง       
ครอบคลุ่ม 
และเช่ือถือ
ได ้
๒.  สร้าง
สมมติฐาน     
ที่สามารถ
ตรวจสอบได ้
และวางแผน
การส ารวจ

๑. ตั้งค  าถามทีอ่ยูบ่นพื้นฐาน    
ของความรู้และความเขา้ใจ         
ทางวทิยาศาสตร์ หรือความ
สนใจ หรือจากประเด็นที่
เกิดขึ้นในขณะนั้น ที่สามารถ
ท าการส ารวจตรวจสอบหรือ
ศึกษาคน้ควา้ไดอ้ยา่ง
ครอบคลุมและเช่ือถือได ้
๒. สร้างสมมติฐานที่มีทฤษฎี
รองรับ หรือคาดการณ์ 
ส่ิงที่จะพบ หรือสร้าง
แบบจ าลอง หรือสร้างรูปแบบ 
เพือ่น าไปสู่     การส ารวจ
ตรวจสอบ 
๓.  คน้ควา้รวบรวมขอ้มูล 
ที่ตอ้งพจิารณาปัจจยัหรือตวั
แปรส าคญั  ปัจจยัที่มีผลต่อ
ปัจจยัอ่ืน ปัจจยัที่ควบคุมไม่ได ้
และจ านวนคร้ังของการส ารวจ  
ตรวจสอบ  เพือ่ใหไ้ดผ้ลที่มี



 

 

 

 

ตรวจสอบ 
และบนัทึก
ผลดว้ยวธีิ
ง่ายๆ 

ที่เหมาะสม 
ในการ
ส ารวจ 

จากการ
ส ารวจ 
ตรวจสอบ 

อุปกรณ์  
ท่ีถูกตอ้ง
เหมาะสมในการ
ส ารวจ
ตรวจสอบ 
 

จากการ
ส ารวจ
ตรวจสอบ 
 

จากการ
ส ารวจ
ตรวจสอบ 

ตรวจสอบ
หลาย ๆ วธีิ 

ตรวจสอบ
หลาย ๆ วธีิ 

ตรวจสอบ
หลาย ๆ วธีิ 

ความเช่ือมัน่อยา่งเพยีงพอ 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม. ๔ - ม. ๖ 
๔. จดักลุ่ม
ขอ้มูลทีไ่ด้
จากการ
ส ารวจ
ตรวจสอบ
และ
น าเสนอผล 
๕. แสดง
ความ
คิดเห็น 
ในการ
ส ารวจ  
ตรวจสอบ 
๖. บนัทึก
และอธิบาย
ผลการ
สงัเกต 
ส ารวจ
ตรวจสอบ 
โดยเขียน
ภาพหรือ
ขอ้ความ
สั้นๆ๗. 
น าเสนอ

ตรวจสอบ 
และบนัทึก
ขอ้มูล 
๔. จดักลุ่ม
ขอ้มูล 
เปรียบเทียบ
และน าเสนอ
ผล 
๕. ตั้ง
ค  าถามใหม่
จากผล 
การส ารวจ
ตรวจสอบ 
๖. แสดง
ความคิดเห็น
เป็นกลุ่ม
และ
รวบรวม 
เป็นความรู้ 
๗. บนัทึก
และอธิบาย
ผลการ
สงัเกต 
ส ารวจ  

๓. เลือกใช้
วสัดุอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ 
ที่เหมาะสม
ในการ
ส ารวจ
ตรวจสอบ 
และบนัทึก
ขอ้มูล 
๔. จดักลุ่ม
ขอ้มูล 
เปรียบเทียบ
กบัส่ิงที่
คาดการณ์ไว้
และน าเสนอ
ผล 
๕. ตั้ง
ค  าถามใหม่
จากผล 
การส ารวจ
ตรวจสอบ 
๖. แสดง
ความคิดเห็น
และ

๔. บนัทึก
ขอ้มูลในเชิง
ปริมาณ น าเสนอ  
ผลสรุปผล 
๕. สร้าง
ค าถามใหม่
เพือ่การส ารวจ
ตรวจสอบ 
ต่อไป 
๖. แสดง
ความคิดเห็น
และสรุปส่ิงที่
ไดเ้รียนรู้ 
๗. บนัทึก
และอธิบาย  
ผลการส ารวจ 
ตรวจสอบ
อยา่ง 
ตรงไปตรงมา 
๘. น าเสนอ   
จดัแสดงผล
งาน โดย
อธิบายดว้ย
วาจา หรือ

๓. เลือก
อุปกรณ์ 
ที่ถูกตอ้ง
เหมาะสม 
ในการ
ส ารวจ  
ตรวจสอบ
ใหไ้ดข้อ้มูล
ที่เช่ือถือได ้
๔. บนัทึก
ขอ้มูลในเชิง
ปริมาณและ  
คุณภาพ 
และ      
ตรวจสอบ
ผลกบัส่ิงที่
คาดการณ์ไว ้
น าเสนอผล
และขอ้สรุป 
๕. สร้าง
ค าถามใหม่
เพือ่การ
ส ารวจ    
ตรวจสอบ

๓. เลือก
อุปกรณ์ และ
วธีิการส ารวจ
ตรวจสอบ 
ที่ถูกตอ้ง
เหมาะสมให้
ไดผ้ลที่
ครอบคลุม
และเช่ือถือได ้
๔. บนัทึก
ขอ้มูลในเชิง
ปริมาณและ
คุณภาพ 
วเิคราะห์ และ
ตรวจสอบผล
กบัส่ิงที่
คาดการณ์ไว ้
น าเสนอผล
และขอ้สรุป 
๕. สร้าง
ค าถามใหม่
เพือ่การส ารวจ    
ตรวจสอบ
ต่อไป 

๓. เลือก
เทคนิค
วธีิการ
ส ารวจ
ตรวจสอบ 
ทั้งเชิง
ปริมาณและ
เชิงคุณภาพ
ที่ไดผ้ล
เที่ยงตรง
และ
ปลอดภยั  
โดยใชว้สัดุ
และ
เคร่ืองมือ 
ที่เหมาะสม 
๔. รวบรวม
ขอ้มูลจดั
กระท าขอ้มูล
เชิงปริมาณ
และคุณภาพ 
๕.วเิคราะห์
และประเมิน
ความ

๓. เลือก
เทคนิค
วธีิการ
ส ารวจ
ตรวจสอบ 
ทั้งเชิง
ปริมาณและ
เชิงคุณภาพ
ที่ไดผ้ล
เที่ยงตรง
และ
ปลอดภยั  
โดยใชว้สัดุ
และ
เคร่ืองมือ 
ที่เหมาะสม 
๔. รวบรวม
ขอ้มูลจดั
กระท าขอ้มูล
เชิงปริมาณ
และคุณภาพ 
๕.วเิคราะห์
และประเมิน
ความ

๓. เลือก
เทคนิค
วธีิการ
ส ารวจ
ตรวจสอบ 
ทั้งเชิง
ปริมาณและ
เชิงคุณภาพ
ที่ไดผ้ล
เที่ยงตรง
และ
ปลอดภยั  
โดยใชว้สัดุ
และ
เคร่ืองมือ 
ที่เหมาะสม 
๔. รวบรวม
ขอ้มูลจดั
กระท าขอ้มูล
เชิงปริมาณ
และคุณภาพ 
๕.วเิคราะห์
และประเมิน
ความ

๔. เลือกวสัดุ เทคนิควธีิ 
อุปกรณ์  ที่ใชใ้นการสงัเกต  
การวดั          การส ารวจ
ตรวจสอบอยา่งถูกตอ้งทั้งทาง
กวา้งและลึกในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 
๕. รวบรวมขอ้มูลและบนัทกึ
ผลการส ารวจตรวจสอบอยา่ง
เป็นระบบถูกตอ้ง ครอบคลุม
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
โดยตรวจสอบความเป็นไปได ้
ความเหมาะสมหรือความ
ผดิพลาดของขอ้มูล 
๖. จดักระท าขอ้มูล โดย
ค านึงถึงการรายงานผลเชิงตวั
เลขที่มีระดบัความถูกตอ้งและ
น าเสนอขอ้มูลดว้ยเทคนิควธีิ 
ที่เหมาะสม 
 



 

 

 

 

ผลงาน 
ดว้ยวาจา 
ใหผู้อ่ื้น
เขา้ใจ 

ตรวจสอบ 
อยา่งตรงไป 
ตรงมา       
โดยเขียน
ภาพ 
แผนภาพ
หรือ
ค าอธิบาย 
๘. น าเสนอ
ผลงานดว้ย
วาจาใหผู้อ่ื้น  
เขา้ใจ
กระบวนการ
และผล ของ
งาน 

รวบรวม
ขอ้มูลจาก
กลุ่มน าไปสู่
การสร้าง
ความรู้๗. 
บนัทึกและ
อธิบายผล
การสงัเกต 
ส ารวจ
ตรวจสอบ
ตามความ
เป็นจริง  
 

เขียนอธิบาย
กระบวนการ
และผลของ
งานใหผู้อ่ื้น
เขา้ใจ 
 

ต่อไป 
๖. แสดง
ความคิดเห็น
อยา่งอิสระ 
อธิบาย และ
สรุปส่ิงที่ได ้
เรียนรู้ 
 

๖. แสดง
ความคิดเห็น
อยา่งอิสระ  
อธิบาย         
ลงความเห็น
และสรุปส่ิง
ที่ไดเ้รียนรู้ 

 

สอดคลอ้ง 
ของประจกัษ์
พยานกบั
ขอ้สรุป  
ทั้งที่
สนบัสนุน
หรือขดัแยง้ 
กบั
สมมติฐาน 
และความ
ผดิปกติของ 

สอดคลอ้ง 
ของประจกัษ์
พยานกบั
ขอ้สรุป  
ทั้งที่
สนบัสนุน
หรือขดัแยง้ 
กบั
สมมติฐาน 
และความ
ผดิปกติของ 

สอดคลอ้ง 
ของประจกัษ์
พยานกบั
ขอ้สรุป  
ทั้งที่
สนบัสนุน
หรือขดัแยง้ 
กบั
สมมติฐาน 
และความ
ผดิปกติของ 
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  มีแผนภาพ

ประกอบ
ค าอธิบาย 
๘. น าเสนอ 
จดัแสดง 
ผลงาน      
โดยอธิบาย
ดว้ยวาจา 
และเขียน
แสดง
กระบวนการ
และผล       

 ๗. บนัทึก
และอธิบาย
ผลการ
ส ารวจ  
ตรวจสอบ
ตามความ
เป็นจริง      
มีการอา้งอิง 

๘. น าเสนอ 
จดัแสดง  
ผลงาน      
โดยอธิบาย

๗. บนัทึก
และอธิบาย
ผลการ
ส ารวจ  
ตรวจสอบ
ตามความ
เป็นจริง       
มีเหตุผล 
และมี
ประจกัษ์
พยานอา้งอิง
๘. น าเสนอ 

ขอ้มูลจาก
การส ารวจ
ตรวจสอบ 
๖.  สร้าง
แบบจ าลอง 
หรือรูปแบบ  
ที่อธิบายผล
หรือแสดงผล
ของการ
ส ารวจ
ตรวจสอบ 
๗.  สร้าง
ค าถามที่

ขอ้มูลจาก
การส ารวจ
ตรวจสอบ 
๖.  สร้าง
แบบจ าลอง 
หรือรูปแบบ  
ที่อธิบายผล
หรือแสดงผล
ของการ
ส ารวจ
ตรวจสอบ 
๗.  สร้าง
ค าถามที่

ขอ้มูลจาก
การส ารวจ
ตรวจสอบ 
๖.  สร้าง
แบบจ าลอง 
หรือรูปแบบ  
ที่อธิบายผล
หรือแสดงผล
ของการ
ส ารวจ
ตรวจสอบ 
๗.  สร้าง
ค าถามที่

๗.  วเิคราะห์ขอ้มูล แปล
ความหมายขอ้มูล และประเมิน
ความสอดคลอ้งของขอ้สรุป       
หรือสาระส าคญั เพือ่ตรวจสอบ    
กบัสมมติฐานที่ตั้งไว ้
๘. พจิารณาความน่าเช่ือถือ     
ของวธีิการและผลการส ารวจ
ตรวจสอบ โดยใชห้ลกัความ
คลาดเคล่ือน ของการวดัและ       
การสงัเกต เสนอแนะการ
ปรับปรุงวิธีการส ารวจ
ตรวจสอบ 



 

 

 

 

ของงาน      
ใหผู้อ่ื้น
เขา้ใจ 

ดว้ยวาจา หรือ
เขียนอธิบาย
แสดง
กระบวนการ
และผล      
ของงาน      
ใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ 

จดัแสดง  
ผลงาน      
โดยอธิบาย
ดว้ยวาจา 
และเขียน
รายงาน
แสดง
กระบวนการ
และผล      
ของงาน       
ใหผู้อ่ื้น
เขา้ใจ 

น าไปสู่การ
ส ารวจ
ตรวจสอบ  
 ในเร่ืองที่
เก่ียวขอ้ง 
 และน า
ความรู้ที่ได้
ไปใช ้  
ใน
สถานการณ์
ใหม่หรือ
อธิบาย
เก่ียวกบั
แนวคิด 
กระบวนการ
และผลของ
โครงงาน
หรือช้ินงาน
ใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ 
 

น าไปสู่การ
ส ารวจ
ตรวจสอบ  
 ในเร่ืองที่
เก่ียวขอ้ง 
 และน า
ความรู้ที่ได้
ไปใช ้  
ใน
สถานการณ์
ใหม่หรือ
อธิบาย
เก่ียวกบั
แนวคิด 
กระบวนการ
และผลของ
โครงงาน
หรือช้ินงาน
ใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ 
 

น าไปสู่การ
ส ารวจ
ตรวจสอบ  
 ในเร่ืองที่
เก่ียวขอ้ง 
 และน า
ความรู้ที่ได้
ไปใช ้  
ใน
สถานการณ์
ใหม่หรือ
อธิบาย
เก่ียวกบั
แนวคิด 
กระบวนการ
และผลของ
โครงงาน
หรือช้ินงาน
ใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ 
 

๙. น าผลของการส ารวจ
ตรวจสอบที่ได ้ทั้งวธีิการ          
และองคค์วามรู้ที่ไดไ้ปสร้าง   
ค  าถามใหม่ น าไปใชแ้กปั้ญหา     
ในสถานการณ์ใหม่และในชีวติ
จริง 
๑๐. ตระหนกัถึงความส าคญั       
ในการที่จะตอ้งมีส่วนร่วม
รับผดิชอบการอธิบาย  การลง
ความเห็น และการสรุปผล          
การเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ที่
น าเสนอต่อสาธารณชนดว้ย
ความถูกตอ้ง 
 

 
ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม. ๔ - ม. ๖ 
      ๘.   บนัทึก

และอธิบาย
ผลการสงัเกต
การส ารวจ 
ตรวจสอบ 
คน้ควา้
เพิม่เติมจาก
แหล่งความรู้
ต่าง ๆ     ให้

๘.   บนัทึก
และอธิบาย
ผลการสงัเกต
การส ารวจ 
ตรวจสอบ 
คน้ควา้
เพิม่เติมจาก
แหล่งความรู้
ต่าง ๆ     ให้

๘.   บนัทึก
และอธิบาย
ผลการสงัเกต
การส ารวจ 
ตรวจสอบ 
คน้ควา้
เพิม่เติมจาก
แหล่งความรู้
ต่าง ๆ     ให้

๑๑.  บนัทึกและอธิบายผล 
การส ารวจตรวจสอบอยา่งมี
เหตุผล ใชพ้ยานหลกัฐาน
อา้งอิงหรือคน้ควา้เพือ่เติม เพือ่
หาหลกัฐานอา้งอิงที่เช่ือถือได ้ 
และยอมรับ 
วา่ความรู้เดิม  อาจมีการ
เปล่ียนแปลงได ้   เม่ือมีขอ้มูล

 



 

 

 

 

ไดข้อ้มูลที่
เช่ือถือได ้
และยอมรับ
การ
เปล่ียนแปลง
ความรู้ที่
คน้พบ  เม่ือมี
ขอ้มูลและ
ประจกัษ์
พยานใหม่
เพิม่ขึ้นหรือ
โตแ้ยง้จาก
เดิม 
๙.  จดั
แสดงผลงาน 
เขียนรายงาน 
และ/หรือ
อธิบาย
เก่ียวกบั
แนวคิด 
กระบวนการ 
และผลของ
โครงงาน
หรือช้ินงาน
ใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ 

ไดข้อ้มูลที่
เช่ือถือได ้
และยอมรับ
การ
เปล่ียนแปลง
ความรู้ที่
คน้พบ  เม่ือมี
ขอ้มูลและ
ประจกัษ์
พยานใหม่
เพิม่ขึ้นหรือ
โตแ้ยง้จาก
เดิม 
๙.  จดั
แสดงผลงาน 
เขียนรายงาน 
และ/หรือ
อธิบาย
เก่ียวกบั
แนวคิด 
กระบวนการ 
และผลของ
โครงงาน
หรือช้ินงาน
ใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ 

ไดข้อ้มูลที่
เช่ือถือได ้
และยอมรับ
การ
เปล่ียนแปลง
ความรู้ที่
คน้พบ  เม่ือมี
ขอ้มูลและ
ประจกัษ์
พยานใหม่
เพิม่ขึ้นหรือ
โตแ้ยง้จาก
เดิม 
๙.  จดั
แสดงผลงาน 
เขียนรายงาน 
และ/หรือ
อธิบาย
เก่ียวกบั
แนวคิด 
กระบวนการ 
และผลของ
โครงงาน
หรือช้ินงาน
ใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ 

และประจกัษ ์  พยานใหม่
เพิม่เติมหรือโตแ้ยง้จากเดิม   
ซ่ึงทา้ทายใหมี้การตรวจสอบ
อยา่งระมดัระวงั        
อนัจะน ามาสู่ การยอมรับ           
เป็นความรู้ใหม่ 
๑๒. จดัแสดงผลงาน เขียน
รายงาน และ/หรืออธิบาย
เก่ียวกบัแนวคิด กระบวนการ 
และผลของโครงงานหรือ
ช้ินงานใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ 

 



 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม 
 

ท าไมต้องเรียนสังคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ช่วยให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ  
การด ารงชีวิตของมนุษยท์ั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยูร่่วมกนัในสังคม การปรับตวัตามสภาพแวดลอ้ม 
การจัดการทรัพยากรที่ มีอยู่อย่างจ ากัด เข้าใจถึงการพัฒนา เปล่ียนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา  
ตามเหตุปัจจยัต่างๆ  เกิดความเขา้ใจในตนเอง และผูอ่ื้น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกต่าง 
และมีคุณธรรม สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และ
สงัคมโลก 
 

เรียนรู้อะไรในสังคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมวา่ดว้ยการอยูร่่วมกนัในสงัคม ที่มีความ
เช่ือมสัมพนัธ์กัน และมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย เพื่อช่วยให้สามารถปรับตนเองกับบริบท
สภาพแวดล้อม  เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ  มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  
โดยไดก้ าหนดสาระต่างๆไว ้ดงัน้ี 

 ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม   แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หลกัธรรม
ของพระพทุธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนบัถือ การน าหลกัธรรมค าสอนไปปฏิบตัิในการพฒันาตนเอง และ
การอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข เป็นผูก้ระท าความดี มีค่านิยมที่ดีงาม พฒันาตนเองอยูเ่สมอ รวมทั้งบ  าเพญ็
ประโยชน์ต่อสงัคมและส่วนรวม 

 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิต   ระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ลักษณะและความส าคัญ             
การเป็นพลเมืองดี ความแตกต่างและความหลากหลายทางวฒันธรรม ค่านิยม ความเช่ือ ปลูกฝังค่านิยม
ด้านประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพการด าเนินชีวิตอย่าง               
สนัติสุขในสงัคมไทยและสงัคมโลก 

 เศรษฐศาสตร์  การผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคสินคา้และบริการ  การบริหารจดัการ
ทรัพยากรที่มีอยูอ่ยา่งจ ากดัอยา่งมีประสิทธิภาพ  การด ารงชีวิตอยา่งมีดุลยภาพ และการน าหลกัเศรษฐกิจ
พอเพยีงไปใชใ้นชีวติประจ าวนั   
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 ประวัติศาสตร์  เวลาและยคุสมัยทางประวตัิศาสตร์ วิธีการทางประวตัิศาสตร์  พฒันาการของ
มนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบนั ความสัมพนัธ์และเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ผลกระทบที่เกิดจาก
เหตุการณ์ส าคญัในอดีต  บุคคลส าคญัที่มีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆในอดีต ความเป็นมาของ 
ชาติไทย วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย  แหล่งอารยธรรมที่ส าคญัของโลก   

 ภูมิศาสตร์  ลกัษณะของโลกทางกายภาพ  ลกัษณะทางกายภาพ  แหล่งทรัพยากร และภูมิอากาศ
ของประเทศไทย และภูมิภาคต่างๆ ของโลก การใชแ้ผนที่และเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ ความสัมพนัธก์นั
ของส่ิงต่างๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพนัธ์ของมนุษยก์ับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และส่ิงที่
มนุษยส์ร้างขึ้น การน าเสนอขอ้มูลภูมิสารสนเทศ  การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มเพือ่การพฒันาที่ย ัง่ยนื 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

คุณภาพผู้เรียน 
 

จบช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓  
 

 มีความรู้เร่ืองเก่ียวกบัตนเองและผูท้ี่อยูร่อบขา้ง  ตลอดจนสภาพแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน  ที่อยูอ่าศยั  
และเช่ืองโยงประสบการณ์ไปสู่โลกกวา้ง 

 มีทักษะกระบวนการ  และมีข้อมูลที่จ  าเป็นต่อการพัฒนาให้เป็นผูมี้ คุณธรรม  จริยธรรม  
ประพฤติปฏิบตัิตามหลักค าสอนของศาสนาที่ตนนับถือ  มีความเป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ   
การอยู่ร่วมกันและการท างานกับผู ้อ่ืน  มีส่วนร่วมในกิจกรรมของห้องเรียน  และได้ฝึกหัดใน 
การตดัสินใจ 

 มีความรู้เร่ืองราวเก่ียวกับตนเอง  ครอบครัว  โรงเรียน  และชุมชนในลักษณะการบูรณาการ  
ผูเ้รียนได้เข้าใจแนวคิดเก่ียวกับปัจจุบันและอดีต  มีความรู้พื้นฐานทางเศรษฐกิจ ได้ข้อคิดเก่ียวกับ 
รายรับ-รายจ่ายของครอบครัว เขา้ใจถึงการเป็นผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค รู้จกัการออมขั้นตน้และวธีิการเศรษฐกิจ
พอเพยีง 

 รู้และเขา้ใจในแนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ 
ประวติัศาสตร์ และภูมิศาสตร์ เพือ่เป็นพื้นฐานในการท าความเขา้ใจในขั้นที่สูงต่อไป 
 

จบช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ 

 มีความรู้เร่ืองของจงัหวดั ภาค และประทศของตนเอง ทั้งเชิงประวติัศาสตร์ ลกัษณะทางกายภาพ 
สังคมประเพณี และวฒันธรรม รวมทั้งการเมือง การปกครอง และสภาพเศรษฐกิจโดยเน้นความเป็น 
ประเทศไทย 

 มีความรู้และความเขา้ใจในเร่ืองศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ปฏิบตัิตนตามหลกัธรรมค าสอนของ
ศาสนาที่ตนนบัถือ รวมทั้งมีส่วนร่วมศาสนพธีิ และพธีิกรรมทางศาสนามากยิง่ขึ้น  

 ปฏิบติัตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีของทอ้งถ่ิน จงัหวดั ภาค และ
ประเทศ รวมทั้งได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน
ตนเอง มากยิง่ขึ้น 

 สามารถเปรียบเทียบเร่ืองราวของจงัหวดัและภาคต่างๆของประเทศไทยกบัประเทศเพื่อนบา้น  
ได้รับการพัฒนาแนวคิดทางสังคมศาสตร์ เก่ียวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง 
เศรษฐศาสตร์ ประวติัศาสตร์ และภูมิศาสตร์  เพื่อขยายประสบการณ์ไปสู่การท าความเขา้ใจในภูมิภาค   
ซีกโลกตะวนัออกและตะวนัตกเก่ียวกบัศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ความเช่ือ ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วฒันธรรม การด าเนินชีวิต การจดัระเบียบทางสังคม และการเปล่ียนแปลงทางสังคมจากอดีต    
สู่ปัจจุบนั 
 



 

 

 

 

จบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓  

 มีความรู้เก่ียวกับความเป็นไปของโลก โดยการศึกษาประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศ 
ในภูมิภาคต่างๆในโลก เพือ่พฒันาแนวคิด เร่ืองการอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติสุข 

 มีทักษะที่จ  าเป็นต่อการเป็นนักคิดอย่างมีวิจารณญาณได้รับการพัฒนาแนวคิด และขยาย
ประสบการณ์ เปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ในโลก ได้แก่ เอเชีย  
ออสเตรเลีย  โอเชียเนีย  แอฟริกา ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต ้ในด้านศาสนา คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม ความเช่ือ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม การเมืองการปกครอง ประวติัศาสตร์และ
ภูมิศาสตร์ ดว้ยวธีิการทางประวตัิศาสตร์ และสงัคมศาสตร์ 

 รู้และเข้าใจแนวคิดและวิเคราะห์เหตุการณ์ ในอนาคต สามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์               
ในการด าเนินชีวติและวางแผนการด าเนินงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

จบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖  

 มีความรู้เก่ียวกบัความเป็นไปของโลกอยา่งกวา้งขวางและลึกซ้ึงยิง่ขึ้น 
 เป็นพลเมืองที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ รวมทั้ง 

มีค่านิยมอันพึงประสงค ์สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นและอยูใ่นสังคมได้อยา่งมีความสุข รวมทั้งมีศกัยภาพ
เพือ่การศึกษาต่อในชั้นสูงตามความประสงคไ์ด ้

 มีความรู้เร่ืองภู มิ ปัญญาไทย ความภูมิใจในความเป็นไทย ประวัติศาสตร์ของชาติไทย                 
ยดึมัน่ในวถีิชีวติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

 มีนิสยัที่ดีในการบริโภค เลือกและตดัสินใจบริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม  มีจิตส านึก และมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ประเพณีวฒันธรรมไทย และส่ิงแวดล้อม มีความรักท้องถ่ินและประเทศชาติ มุ่งท า
ประโยชน์ และสร้างส่ิงที่ดีงามใหก้บัสงัคม 

 มีความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนรู้ของตนเอง ช้ีน าตนเองได้ และสามารถแสวงหา
ความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในสงัคมไดต้ลอดชีวติ 
 
  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

สาระที่ ๑      ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
 มาตรฐาน  ส ๑.๑      รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคญั ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตาม 

        หลักธรรม เพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
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๑. บอกพทุธ
ประวตัิหรือ
ประวตัิของ
ศาสดาที่ตน    
นบัถือ   
โดยสงัเขป 

๒. ช่ืนชมและ
บอก
แบบอยา่งการ
ด าเนินชีวติ
และขอ้คิดจาก
ประวตัิสาวก 
ชาดก/เร่ืองเล่า
และศาสนิก
ชน ตวัอยา่ง

๑. บอกความ 
ส าคญัของ 

พระพทุธ 
ศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตน 

นบัถือ 
๒. สรุป 

พทุธประวตัิ
ตั้งแต่ประสูติ
จนถึงการออก
ผนวช หรือ
ประวตัิศาสดา 

ที่ตนนบัถือ
ตามที่ก  าหนด  
๓. ช่ืนชมและ

๑. อธิบาย
ความส าคญั
ของ
พระพทุธศาส
นา  หรือ
ศาสนาที่ตน    
นบัถือใน
ฐานะที่เป็น
รากฐานส าคญั
ของ
วฒันธรรม
ไทย 

๒. สรุปพทุธ
ประวติัตั้งแต่
การบ าเพญ็

๑. อธิบาย
ความส าคญั 

ของพระพทุธ- 
ศาสนา หรือ
ศาสนาที่ตน 

นบัถือใน
ฐานะเป็นศูนย์
รวมจิตใจของ 

ศาสนิกชน 

๒. สรุปพทุธ
ประวติัตั้งแต่
บรรลุธรรม
จนถึงประกาศ
ธรรม หรือ
ประวตัิศาสดา 

๑. วเิคราะห์
ความส าคญั
ของ
พระพทุธศาส
นา หรือ
ศาสนาที่ตน
นบัถือใน
ฐานะที่เป็น
มรดกทาง
วฒันธรรม
และหลกัใน
การพฒันาชาติ
ไทย 

๒. สรุปพทุธ
ประวติัตั้งแต่
เสด็จกรุง
กบิลพสัดุ ์ 
จนถึงพทุธกิจ

๑. วเิคราะห์
ความส าคญั
ของ
พระพทุธศาส
นาในฐานะ
เป็นศาสนา
ประจ าชาติ  
หรือความ 
ส าคญัของ
ศาสนาที่ตน    
นบัถือ 

๒. สรุป 
พทุธประวตัิ
ตั้งแต่ปลงอายุ
สงัขารจนถึง
สงัเวชนีย

๑. อธิบายการ
เผยแผพ่ระ
พทุธ 

ศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตน 

นบัถือสู่
ประเทศไทย  
๒. วเิคราะห์
ความส าคญั
ของพระพทุธ 

ศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตน 

นบัถือที่มีต่อ 

สภาพแวดลอ้
ม ใน

๑. อธิบาย 

การเผยแผ ่

พระพทุธ 

ศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตน   
นบัถือสู่
ประเทศเพือ่น
บา้น 

๒. วเิคราะห์
ความส าคญั
ของพระพทุธ   
ศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตน 

นบัถือที่ช่วย
เสริมสร้าง

๑. อธิบายการ 

เผยแผพ่ระ
พทุธ ศาสนา
หรือศาสนาที่
ตน 

นบัถือสู่
ประเทศต่างๆ 
ทัว่โลก 

๒. วเิคราะห์
ความส าคญั
ของ
พระพทุธศาส
นาหรือศาสนา
ที่ตนนบัถือใน
ฐานะที่ช่วย

๑. วเิคราะห์สังคม
ชมพทูวปี และคติ
ความเช่ือทาง
ศาสนาสมยัก่อน
พระพทุธเจา้หรือ
สงัคมสมยัของ
ศาสดาที่ตนนบัถือ  
๒. วเิคราะห์
พระพทุธเจา้ใน
ฐานะเป็นมนุษยผ์ู ้
ฝึกตนไดอ้ยา่ง
สูงสุดในการตรัสรู้ 
การก่อตั้ง วธีิการ
สอนและการ      
เผยแผพ่ระพทุธ 
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ตามที่ก  าหนด 

๓. บอก
ความหมาย
ความส าคญั 
และเคารพ   
พระรัตนตรัย 
ปฏิบตัิตาม
หลกัธรรม
โอวาท ๓  ใน
พระพทุธศาสน
าหรือ
หลกัธรรม
ของศาสนาที่   
ตนนบัถือ  
ตามที่ก  าหนด 

๔. เห็นคุณค่า
และสวดมนต์
แผเ่มตตา  มี

บอก
แบบอยา่งการ
ด าเนินชีวติ
และขอ้คิดจาก
ประวตัิสาวก 
ชาดก  เร่ือง
เล่าและศา
สนิกชน
ตวัอยา่งตามที่
ก  าหนด 

๔. บอก
ความหมาย  
ความส าคญั  
และเคารพ 

พระรัตนตรัย 
ปฏิบตัิตาม
หลกัธรรม 
โอวาท ๓  

เพยีรจนถึง
ปรินิพพาน 
หรือประวตัิ
ของศาสดาที่
ตน 

นบัถือตามที่
ก  าหนด 

๓. ช่ืนชมและ
บอก
แบบอยา่งการ
ด าเนินชีวติ
และขอ้คิดจาก
ประวตัิสาวก 
ชาดก   เร่ือง
เล่าและศา
สนิกชน
ตวัอยา่งตามที่
ก  าหนด 

ที่ตนนบัถือ
ตามที่ก  าหนด 

๓. เห็นคุณค่า
และประพฤติ
ตนตาม
แบบอยา่งการ
ด าเนินชีวติ
และขอ้คิดจาก
ประวตัิสาวก  
ชาดก เร่ืองเล่า 
และศาสนิก
ชนตวัอยา่ง
ตาม 

ที่ก  าหนด  
๔. แสดงความ
เคารพ 
พระรัตนตรัย  
ปฏิบตัิตาม

ส าคญัหรือ
ประวตัิศาสดา 
ที่ตนนบัถือ
ตามที่ก  าหนด 

๓. เห็นคุณค่า
และประพฤติ
ตนตาม
แบบอยา่งการ
ด าเนินชีวติ
และขอ้คิดจาก
ประวตัิสาวก 
ชาดก  เร่ือง
เล่าและศา
สนิกชน
ตวัอยา่งตามที่
ก  าหนด 

๔. อธิบาย
องคป์ระกอบ

สถานหรือ
ประวตัิศาสดา
ที่ตน     นบัถือ
ตามที่ก  าหนด 

๓. เห็นคุณค่า
และประพฤต ิ

ตนตาม        
แบบอยา่งการ
ด าเนินชีวติ 
และขอ้คิดจาก
ประวตัิสาวก 
ชาดก  เร่ืองเล่า
และศาสนิก
ชน  
ตวัอยา่งตาม 

ที่ก  าหนด 

๔. วเิคราะห์
ความส าคญั     

สงัคมไทย 
รวมทั้งการ
พฒันาตนและ
ครอบครัว 

๓. วเิคราะห์
พทุธประวตัิ
ตั้งแต่ประสูติ
จน   ถึง
บ าเพญ็ 
ทุกรกิริยาหรือ
ประวตัิศาสดา 
ที่ตนนบัถือ
ตามที่ก  าหนด 

๔. วเิคราะห์
และประพฤติ
ตนตาม
แบบอยา่งการ
ด าเนินชีวติ

ความเขา้ใจอนั
ดี 
กบัประเทศ 

เพือ่นบา้น 

๓. วิเคราะห์
ความส าคญั
ของ
พระพทุธศาส
นาหรือศาสนา
ทีต่น       นบั
ถือในฐานะที่
เป็นรากฐาน
ของ
วฒันธรรม
เอกลกัษณ์ของ
ชาติและมรดก
ของชาติ 
๔. อภิปราย 

สร้างสรรค ์
อารยธรรม
และความสงบ
สุข       แก่
โลก 
 

๓. อภิปราย
ความส าคญั
ของ
พระพทุธศาส
นาหรือศาสนา
ที่ตนนบัถือกบั
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพยีงและ
การพฒันา
อยา่งย ัง่ยนื 

๔. วเิคราะห์     

ศาสนาหรือ
วเิคราะห์ประวตัิ
ศาสดาที่ตนนบัถือ
ตามที่ก  าหนด 
 

๓. วเิคราะห์พทุธ
ประวตัิดา้นการ
บริหาร และการ
ธ ารงรักษาศาสนา
หรือวเิคราะห์
ประวตัิศาสดาที่ตน
นบัถือตามที่
ก  าหนด 

๔. วเิคราะห์ 

ขอ้ปฏิบตัิทาง 

สายกลางใน
พระพทุธศาสนา 
หรือแนวคิดของ
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สติที่เป็น
พื้นฐาน 

ของสมาธิ 

ในพระพทุธ 
ศาสนา หรือ 

การพฒันาจิต
ตามแนวทาง
ของศาสนา 
ที่ตนนบัถือ
ตามที่ก  าหนด 

 ในพระพทุธ 

ศาสนาหรือ
หลกัธรรม
ของศาสนาที่
ตน 

นบัถือตามที่
ก  าหนด 
 

๕. ช่ืนชมการ
ท าความดีของ
ตนเอง บุคคล   
ในครอบครัว
และใน
โรงเรียนตาม
หลกัศาสนา 

๖. เห็นคุณค่า
และสวดมนต ์
แผเ่มตตา 

๔. บอกความ 
หมาย   
ความส าคญั
ของ     พระ
ไตรปิฏก  
หรือคมัภีร์
ของศาสนาที่
ตน 

นบัถือ 

๕. แสดง 

ความเคารพ 

พระรัตนตรัย 
และปฏิบตัิ
ตาม
หลกัธรรม 

โอวาท ๓  ใน
พระพทุธศาส
นาหรือ

ไตรสิกขาและ
หลกัธรรม 
โอวาท ๓ ใน
พระพทุธศาส
นาหรือ
หลกัธรรม
ของศาสนาที่
ตนนบัถือ
ตามที่ก  าหนด 

๕. ช่ืนชมการ
ท าความดีของ
ตนเอง บุคคล
ในครอบครัว         
โรงเรียนและ
ชุมชนตาม
หลกัศาสนา  
พร้อมทั้งบอก
แนวปฏิบตัิใน

และ
ความส าคญั
ของพระ
ไตรปิฏก หรือ
คมัภีร์ของ
ศาสนาที่ตน 

นบัถือ 
๕. แสดงความ
เคารพ 
พระรัตนตรัย
และปฏิบตัิ
ตาม 
ไตรสิกขาและ
หลกัธรรม 
โอวาท ๓ ใน
พระพทุธศาส
นา 
หรือ
หลกัธรรม
ของศาสนาที ่
ตนนบัถือ

และเคารพ 

พระรัตนตรัย 
ปฏิบตัิตาม 
ไตรสิกขาและ
หลกัธรรม
โอวาท ๓  ใน
พระพทุธศาส
นาหรือ
หลกัธรรม
ของศาสนาที่
ตนนบัถือ
ตามที่ก  าหนด 

๕. ช่ืนชมการ
ท าความดีของ
บุคคลใน
ประเทศตาม
หลกัศาสนา 

พร้อมทั้งบอก

และขอ้คิดจาก
ประวตัิสาวก 
ชาดก  เร่ือง
เล่าและศา
สนิกชน
ตวัอยา่งตามที่
ก  าหนด 

๕. อธิบาย
พทุธคุณ และ 

ขอ้ธรรม
ส าคญัใน
กรอบ 
อริยสจั ๔ 
หรือ
หลกัธรรม
ของศาสนาที่
ตน 

นบัถือตามที่

ความส าคญั
ของพระพทุธ 
ศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตน  
นบัถือกบัการ
พฒันาชุมชน
และการจดั
ระเบียบสงัคม 

๕. วเิคราะห์
พทุธประวตัิ
หรือประวตัิ
ศาสดาของ
ศาสนาที่ตน
นบัถือตามที่
ก  าหนด 
๖. วเิคราะห์
และประพฤติ
ตนตาม
แบบอยา่งการ
ด าเนินชีวติ

พทุธประวตัิ
จาก
พระพทุธรูป
ปางต่าง ๆ  
หรือประวตัิ
ศาสดาที่ตน
นบัถือตามที่
ก  าหนด 

๕. วเิคราะห์
และประพฤติ
ตนตาม
แบบอยา่งการ
ด าเนินชีวติ
และขอ้คิดจาก
ประวตัิสาวก 
ชาดก เร่ืองเล่า
และศาสนิก
ชนตวัอยา่ง

ศาสนาที่ตนนบัถือ
ตามที่ก  าหนด 
๕. วเิคราะห์การ
พฒันาศรัทธา และ
ปัญญาที่ถูกตอ้ง      
ในพระพทุธศาสนา 
หรือแนวคิดของ
ศาสนาที่ตนนบัถือ
ตามที่ก  าหนด 

๖. วเิคราะห์     
ลกัษณะ
ประชาธิปไตยใน
พระพทุธศาสนา
หรือแนวคิดของ
ศาสนาที่ตนนบัถือ
ตามที่ก  าหนด 

๗. วเิคราะห์
หลกัการของ
พระพทุธศาสนา
กบัหลกั
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มีสติที่เป็น
พื้นฐานของ
สมาธิใน 
พระพทุธ 
ศาสนาหรือ
การพฒันาจิต
ตามแนวทาง
ของศาสนาที ่
ตนนบัถือตาม 

ที่ก  าหนด 

๗. บอกช่ือ
ศาสนา  
ศาสดาและ
ความส าคญั
ของคมัภีร์ของ
ศาสนาที่ตน
นบัถือและ
ศาสนาอ่ืนๆ 

หลกัธรรม
ของศาสนา 

ที่ตนนบัถือ
ตาม 

ที่ก  าหนด 

๖. เห็นคุณค่า
และสวดมนต ์
แผเ่มตตา  มี
สติที่เป็น
พื้นฐานของ
สมาธิในพระ
พทุธ- 

ศาสนาหรือ
การพฒันาจิต
ตามแนวทาง
ของศาสนาที่
ตน 

นบัถือตามที่

การด าเนิน
ชีวติ 

๖. เห็นคุณค่า 

และสวดมนต ์

แผเ่มตตา  มี
สติ 

ที่เป็นพื้นฐาน
ของสมาธิใน
พระพทุธศาส
นาหรือการ
พฒันาจิตตาม
แนวทาง 

ของศาสนา 
ที่ตนนบัถือ
ตามที่ก  าหนด 

๗. ปฏิบตัิตน
ตามหลกัธรรม
ของศาสนาที่

ตามที่ก  าหนด 

๖. เห็นคุณค่า
และสวดมนต ์  
 แผเ่มตตา  มี
สติที่เป็น
พื้นฐานของ
สมาธิในพระ
พทุธ 

ศาสนาหรือ
การพฒันาจิต
ตามแนวทาง
ของศาสนาที่
ตน  นบัถือ
ตามที่ก  าหนด 

๗. ปฏิบตัิตน
ตาม
หลกัธรรม
ของศาสนาที่

แนวปฏิบตัิใน
การด าเนิน
ชีวติ 

๖. เห็นคุณค่า 
และสวดมนต ์
แผเ่มตตาและ
บริหารจิต  
เจริญปัญญา  
มีสติที่เป็น
พื้นฐานของ
สมาธิใน
พระพทุธศาส
นาหรือการ
พฒันาจิตตาม
แนวทางของ
ศาสนาที่ตน
นบัถือตามที่
ก  าหนด 

ก าหนด เห็น
คุณค่าและ
น าไปพฒันา 
แกปั้ญหาของ
ตนเองและ
ครอบครัว 

๖. เห็นคุณค่า
ของการ
พฒันาจิตเพือ่
การเรียนรู้และ 
การด าเนิน
ชีวติดว้ยวธีิคิด
แบบโยนิโส
มนสิการคือ  
วธีิคิดแบบ
คุณค่าแท-้
คุณค่าเทียม 
และวธีิคิด
แบบคุณ-โทษ

และขอ้คิดจาก
ประวตัิสาวก 
ชาดก  เร่ือง
เล่าและศา
สนิกชน
ตวัอยา่งตามที่
ก  าหนด 
๗. อธิบาย
โครงสร้าง   
และสาระ 
สงัเขปของ  
พระไตรปิฏก 
หรือคมัภีร์  
ของศาสนา  
ที่ตนนบัถือ 
๘. อธิบาย
ธรรมคุณและ 
ขอ้ธรรม
ส าคญัในกรอบ
อริยสจั๔ หรือ

ตาม     ที่
ก  าหนด 

๖.  อธิบาย        
สงัฆคุณ และ  
ขอ้ธรรม
ส าคญัใน
กรอบ 
อริยสจั ๔ 
หรือ
หลกัธรรม
ของศาสนาที่
ตน    นบัถือ
ตามที่ก  าหนด 

๗. เห็นคุณค่า
และวเิคราะห์
การปฏิบตัิตน
ตาม
หลกัธรรมใน

วทิยาศาสตร์หรือ
แนวคิดของศาสนา
ที่ตนนบัถือตามที่
ก  าหนด 
๘. วเิคราะห์การ
ฝึกฝนและพฒันา
ตนเอง การ
พึ่งตนเอง และการ
มุ่งอิสรภาพใน
พระพทุธศาสนา 
หรือแนวคิดของ
ศาสนาที่ตนนบัถือ
ตามที่ก  าหนด 

 

๙. วเิคราะห์
พระพทุธศาสนา 
วา่เป็นศาสตร์แห่ง
การศึกษา ซ่ึงเนน้ 
ความสมัพนัธข์อง 

เหตุปัจจยักบั
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  ก าหนด 

๗. บอกช่ือ 
ความส าคญั 
และปฏิบตัิตน
ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม       
ต่อศาสนวตัถุ 
ศาสนสถาน 
และศาสน
บุคคลของ
ศาสนาอ่ืนๆ 

ตน      นบัถือ 
เพือ่การอยู่
ร่วมกนั 
เป็นชาติได้
อยา่ง
สมานฉนัท ์

๘. อธิบาย
ประวตัิศาสดา
ของศาสนา
อ่ืนๆ 
โดยสงัเขป 

 
 
 

  

  

  

  

  

ตนนบัถือเพือ่
การพฒันา
ตนเองและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 

๗. ปฏิบตัิตน 
ตาม
หลกัธรรม
ของศาสนา 

ที่ตนนบัถือ 
เพือ่แกปั้ญหา
อบายมุขและ 

ส่ิงเสพติด 

๘. อธิบาย
หลกัธรรม
ส าคญัของ
ศาสนาอ่ืนๆ
โดยสงัเขป 

๙.อธิบาย
ลกัษณะส าคญั
ของศาสนพธีิ 
พธีิกรรม       
ของศาสนา

และทางออก 
หรือการ
พฒันาจิตตาม
แนวทางของ
ศาสนาที่ตน
นบัถือ 
๗. สวดมนต ์   
แผเ่มตตา 
บริหารจิตและ
เจริญปัญญา
ดว้ย      อานา
ปานสติหรือ
ตามแนวทาง
ของศาสนาที่
ตน 
นบัถือตามที่
ก  าหนด 
๘. วเิคราะห์
และปฏิบตัิตน
ตาม หลกัธรรม

หลกัธรรม
ของศาสนาที่
ตน 

นบัถือตามที่
ก  าหนด    เห็น
คุณค่าและ
น าไปพฒันา 
แกปั้ญหาของ
ชุมชนและ
สงัคม 

๙. เห็นคุณค่า
ของการ
พฒันาจิตเพือ่
การเรียนรู้และ
ด าเนินชีวติ   
ดว้ยวธีิคิด 

แบบโยนิโส
มนสิการ คือ    

การพฒันาตน
เพือ่เตรียม 
พร้อมส าหรับ
การท างาน
และการมี
ครอบครัว 

๘. เห็นคุณค่า 
ของการพฒันา
จิต เพือ่การ
เรียนรู้และ
ด าเนินชีวติ
ดว้ยวธีิคิด   
แบบโยนิโส-
มนสิการคือ
วธีิคิดแบบ
อริยสจั และ
วธีิคิดแบบ 
สืบสาวเหตุ
ปัจจยัหรือการ
พฒันาจิตตาม

วธีิการแกปั้ญหา
หรือแนวคิดของ
ศาสนาที่ตน        
นบัถือตามที่
ก  าหนด 

๑๐. วเิคราะห์
พระพทุธศาสนา 

ในการฝึกตน 
ไม่ใหป้ระมาท   มุ่ง
ประโยชน์และ
สนัติภาพบุคคล 
สงัคมและโลกหรือ
แนวคิดของศาสนา
ที่ตนนบัถือตามที่
ก  าหนด 
๑๑. วเิคราะห์
พระพทุธศาสนา
กบัปรัชญาของ
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อ่ืนๆ และ
ปฏิบตัิตนได้
อยา่ง
เหมาะสมเม่ือ
ตอ้งเขา้ร่วม
พธีิ 

 

   

ทางศาสนาที่
ตน    นบัถือใน
การด ารงชีวติ
แบบพอเพยีง
และดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม
เพือ่การอยู่
ร่วมกนัได้
อยา่งสนัติสุข 
๙. วเิคราะห์
เหตุผลความ
จ าเป็นที่ทุก
คนตอ้งศึกษา  
เรียนรู้ศาสนา
อ่ืนๆ 

๑๐. ปฏิบตัิตน
ต่อ 

ศาสนิกชนอ่ืน
ใน
สถานการณ์

วธีิคิดแบบ
อุบายปลุกเร้า
คุณธรรม และ
วธีิคิดแบบ
อรรถธรรม
สมัพนัธ ์หรือ
การพฒันาจิต
ตามแนวทาง
ของศาสนาที่
ตนนบัถือ 

๑๐. สวดมนต ์
แผเ่มตตา 
บริหารจิตและ
เจริญปัญญา
ดว้ยอานาปาน
สติหรือตาม
แนวทางของ
ศาสนาที่ 

แนวทางของ
ศาสนาที่ตน    
นบัถือ 
๙. สวดมนต ์      
แผเ่มตตา 
บริหารจิตและ
เจริญปัญญา  
ดว้ยอานาปาน
สติหรือตาม
แนวทางของ
ศาสนาที่ตน    
นบัถือ 
๑๐. วิเคราะห์ 
ความแตกต่าง
และยอมรับ    
วถีิการด าเนิน
ชีวติของ          
ศาสนิกชนใน
ศาสนาอ่ืนๆ 
 
 

เศรษฐกิจพอเพยีง
และการพฒันา
ประเทศแบบยัง่ยนื 
หรือแนวคิดของ
ศาสนาที่ตน 
นบัถือตามที่
ก  าหนด 

๑๒. วเิคราะห์ 

ความส าคญัของ
พระพทุธศาสนา
เก่ียวกบัการศึกษา 
ที่สมบูรณ์ การเมือง 
และสนัติภาพหรือ
แนวคิดของศาสนา 
ที่ตนนบัถือตามที่
ก  าหนด 

๑๓.  วเิคราะห์
หลกัธรรมในกรอบ
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ต่างๆ ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม  
๑๑. วิเคราะห์
การกระท า
ของบุคคลที่
เป็นแบบอยา่ง
ดา้น   ศาสน
สมัพนัธ ์และ
น าเสนอแนว
ทางการปฏิบตัิ
ของตนเอง 
  

  

ตนนบัถือ 

๑๑. วิเคราะห์
การปฏิบตัิตน
ตาม
หลกัธรรมทาง
ศาสนาที่ตน 
นบัถือเพือ่ 
การด ารงตน
อยา่ง
เหมาะสมใน
กระแสความ
เปล่ียนแปลง
ของโลก และ
การอยูร่่วมกนั
อยา่งสนัติสุข 
 
 
  

  
  
  
  
  
  
  

อริยสจั ๔ หรือ 

หลกัค าสอนของ
ศาสนาที่ตนนบัถือ 

๑๔. วเิคราะห์
ขอ้คิดและ
แบบอยา่งการ
ด าเนินชีวติจาก
ประวตัิสาวก ชาดก 

เร่ืองเล่าและ 

ศาสนิกชนตวัอยา่ง
ตามที่ก  าหนด 
๑๕. วเิคราะห์
คุณค่าและ
ความส าคญัของ
การสงัคายนา    
 พระไตรปิฏกหรือ
คมัภีร์ของศาสนา     
 ที่ตนนบัถือ และ 
การเผยแผ่ 
๑๖. เช่ือมัน่ต่อผล
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ของการท าความดี  
ความชัว่  สามารถ
วเิคราะห์
สถานการณ์ที่ตอ้ง
เผชิญและตดัสินใจ
เลือกด าเนินการ
หรือปฏิบตัิตนได้
อยา่งมีเหตุผล 
ถูกตอ้งตาม
หลกัธรรม 
จริยธรรม และ
ก าหนดเป้าหมาย 
บทบาทการด าเนิน
ชีวติเพือ่การอยู่
ร่วมกนัอยา่งสนัติ
สุข และอยูร่่วมกนั
เป็นชาติอยา่ง
สมานฉนัท ์
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๑๗. อธิบายประวตัิ
ศาสดาของศาสนา
อ่ืนๆ โดยสงัเขป 

๑๘. ตระหนกัใน
คุณค่าและความ 
ส าคญัของค่านิยม 
จริยธรรมที่เป็น
ตวัก าหนดความ
เช่ือและพฤติกรรม
ที่แตกต่างกนัของ       
ศาสนิกชนศาสนา
ต่างๆ   เพือ่ขจดั
ความขดัแยง้และ
อยูร่่วมกนัในสงัคม
อยา่ง 
 สนัติสุข 
 

๑๙. เห็นคุณค่า 
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เช่ือมัน่และมุ่งมัน่
พฒันาชีวติดว้ยการ
พฒันาจิตและ
พฒันาการเรียนรู้
ดว้ยวธีิคิดแบบ
โยนิโส-มนสิการ 
หรือ 
การพฒันาจิตตาม
แนวทางของ
ศาสนา 
ที่ตนนบัถือ 

๒๐. สวดมนต ์   
 แผเ่มตตาและ
บริหารจิตและ
เจริญปัญญาตาม
หลกัสติปัฏฐาน 
หรือตามแนวทาง
ของศาสนาที่ตน
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นบัถือ 

๒๑. วเิคราะห์
หลกัธรรมส าคญั
ในการอยูร่่วมกนั
อยา่งสนัติสุขของ
ศาสนาอ่ืนๆ และ
ชกัชวน ส่งเสริม
สนบัสนุน 

ใหบุ้คคลอ่ืน 

เห็นความส าคญั 

ของการท าความดี 

ต่อกนั 

๒๒. เสนอ
แนวทางการจดั
กิจกรรม  
ความร่วมมือของ 
ทุกศาสนาใน 
การแกปั้ญหาและ



 

 

 

 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 
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พฒันาสงัคม 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐาน ส  ๑.๒   เข้าใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ด ี และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 
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๑. บ าเพญ็
ประโยชน์ต่อ
วดัหรือศาสน
สถาน  ของ

๑. ปฏิบตัิตน 
อยา่ง
เหมาะสมต่อ
สาวกของ

๑. ปฏิบตัิตน 
อยา่ง
เหมาะสมต่อ
สาวก     

๑. อภิปราย
ความส าคญั
และ 

มีส่วนร่วมใน

๑. จดัพิธีกรรม
ตามศาสนาที่
ตนนบัถือ
อยา่งเรียบง่าย  

๑. อธิบาย
ความรู้
เก่ียวกบั
สถานที่ต่าง ๆ

๑. บ าเพญ็
ประโยชน์ต่อ   
ศาสนสถาน
ของศาสนาที่

๑. ปฏิบตัิตน
อยา่ง
เหมาะสมต่อ
บุคคลต่าง ๆ

๑. วเิคราะห์
หนา้ที่และ
บทบาทของ
สาวกและ

๑. ปฏิบตัิตนเป็น        
ศาสนิกชนที่ดีต่อ
สาวก  สมาชิกใน
ครอบครัว และคน



 

 

 

 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 
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ศาสนา      ที่
ตนนบัถือ 

๒. แสดงตน
เป็นพทุธมาม
กะ หรือแสดง
ตนเป็นศา
สนิกชนของ
ศาสนา      ที่
ตนนบัถือ 

๓.ปฏิบตัิตน
ในศาสนพธีิ 
พธีิกรรม        
และวนัส าคญั
ทางศาสนา
ตามที่ก  าหนด
ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

ศาสนาที่ตน  
นบัถือตามที่
ก  าหนดได้
ถูกตอ้ง 

๒. ปฏิบตัิตน
ในศาสนพธีิ
พธีิกรรมและ   
วนัส าคญัทาง
ศาสนาตามที่
ก  าหนดได้
ถูกตอ้ง 
  
  
  

ศาสนสถาน 
ศาสนวตัถุของ
ศาสนาที่ตน
นบัถือตามที่
ก  าหนดได้
ถูกตอ้ง 

๒. เห็นคุณค่า
และปฏิบตัิตน
ในศาสนพธีิ 
พธีิกรรม และ
วนัส าคญัทาง
ศาสนาตามที่
ก  าหนดได้
ถูกตอ้ง 

๓. แสดงตน
เป็นพทุธมาม
กะ หรือแสดง
ตนเป็นศา

การบ ารุงรักษา      
ศาสนสถาน
ของศาสนาที่
ตน      นบัถือ 

๒. มีมรรยาท
ของความเป็น 
ศาสนิกชนที่ดี
ตามที่ก  าหนด 

๓. ปฏิบตัิตน  
ในศาสนพธีิ  
พธีิกรรม        
และวนัส าคญั 
ทางศาสนา
ตามที่ก  าหนด
ไดถู้กตอ้ง 
 
   

มีประโยชน์ 
และปฏิบตัิตน
ถูกตอ้ง 

๒. ปฏิบตัิตน
ในศาสนพิธี 
พธีิกรรมและ
วนัส าคญัทาง
ศาสนาตามที่
ก  าหนดและ
อภิปราย
ประโยชน์ที่
ไดรั้บจากการ    
เขา้ร่วม
กิจกรรม 

๓. มีมรรยาท
ของความเป็น        
ศาสนิกชนที่ดี 
ตามที่ก  าหนด 

ในศาสนสถาน
และปฏิบตัิตน
ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

๒. มีมรรยาท
ของความ
เป็นศาสนิก
ชนที่ดีตามที่
ก  าหนด 

๓. อธิบาย 
ประโยชน์ของ
การเขา้ร่วม
ในศาสนพธีิ 
พธีิกรรมและ
กิจกรรมในวนั
ส าคญัทาง
ศาสนาตามที่
ก  าหนดและ

ตน  นบัถือ 

๒. อธิบาย     
จริยวตัรของ
สาวกเพือ่เป็น
แบบอยา่งใน
การประพฤติ
ปฏิบตัิ และ
ปฏิบตัิตน
อยา่ง
เหมาะสมต่อ
สาวกของ
ศาสนาที่ตน   
นบัถือ 

๓. ปฏิบตัิตน
อยา่ง
เหมาะสมต่อ
บุคคลต่างๆ
ตามหลกั

ตามหลกั
ศาสนาที่ตน
นบัถือ 

ตามที่ก  าหนด 

๒. มีมรรยาท
ของความเป็น 

ศาสนิกชนที่ดี
ตามที่ก  าหนด 

๓. วเิคราะห์
คุณค่าของ   
ศาสนพธีิ  
และปฏิบตัิตน
ไดถู้กตอ้ง 

๔. อธิบาย   
ค าสอนที่
เก่ียวเน่ืองกบั 

วนัส าคญัทาง
ศาสนาและ

ปฏิบติัตนต่อ
สาวกตามที่
ก  าหนดได้
ถูกตอ้ง 

๒. ปฏิบตัิตน
อยา่ง
เหมาะสมต่อ
บุคคลต่างๆ 
ตามหลกั
ศาสนาตามที่
ก  าหนด 

๓. ปฏิบตัิ
หนา้ที่ของศา
สนิกชน 

ที่ดี 

๔. ปฏิบตัิตน    
ในศาสนพธีิ 
พธีิกรรมได้

รอบขา้ง    
๒. ปฏิบตัิตน
ถูกตอ้งตามศาสน
พธีิ พธีิกรรมตาม
หลกัศาสนาที่ตน
นบัถือ 

๓. แสดงตนเป็น
พทุธมามกะ หรือ
แสดงตนเป็นศา
สนิกชนของศาสนา
ที่ตนนบัถือ 

๔. วเิคราะห์
หลกัธรรม  คติ
ธรรม ที่เก่ียวเน่ือง
กบั 
วนัส าคญัทาง
ศาสนาและเทศกาล
ที่ส าคญัของศาสนา



 

 

 

 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป.๔ ป. ๕ ป. ๖ ม.๑ ม.๒ ม. ๓ ม.๔ – ม.๖ 

สนิกชนของ
ศาสนาที่ตน
นบัถือ 
  

 
  
  
  
  
  
  

ปฏิบตัิตนได้
ถูกตอ้ง 

๔. แสดงตน
เป็นพทุธมาม
กะ หรือแสดง
ตนเป็นศา
สนิกชนของ
ศาสนาที่ตน
นบัถือ 
  

ศาสนา ที่ตน
นบัถือตามที่
ก  าหนด 

๔.จดัพธีิกรรม
และปฏิบตัิตน
ในศาสนพธีิ  
พธีิกรรมได้
ถูกตอ้ง 

๕. อธิบาย 
ประวตัิความ 
ส าคญัและ
ปฏิบตัิตน 

ในวนัส าคญั 

ทางศาสนา 

ที่ตนนบัถือ
ตามที่ก  าหนด 

ไดถู้กตอ้ง 
  

ปฏิบตัิตนได้
ถูกตอ้ง 

๕. อธิบาย
ความแตกต่าง
ของ 

ศาสนพธีิ
พธีิกรรม ตาม
แนวปฏิบตัิ
ของศาสนา
อ่ืนๆ 
เพือ่น าไปสู่
การยอมรับ 
และความ
เขา้ใจ 

ซ่ึงกนัและกนั 
  
  
  

ถูกตอ้ง 

๕. อธิบาย 
ประวตัิวนั
ส าคญัทาง
ศาสนาตามที่
ก  าหนดและ
ปฏิบัติตนได้
ถูกตอ้ง 

๖. แสดงตน 
เป็นพทุธมาม
กะหรือแสดง
ตนเป็น 

ศาสนิกชน
ของศาสนาที่
ตน 

นบัถือ 

๗. น าเสนอ
แนวทาง 

ที่ตน 
นบัถือ  และปฏิบตัิ
ตนไดถู้กตอ้ง  
๕. สมัมนาและ
เสนอแนะแนวทาง
ในการธ ารงรักษา
ศาสนาที่ตนนบัถือ
อนัส่งผลถึงการ
พฒันาตน พฒันา
ชาติ และโลก 



 

 

 

 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 
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ในการธ ารง
รักษาศาสนา 

ที่ตนนบัถือ 

 

 
สาระที่ ๒       หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส ๒.๑      เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธ ารงรักษาประเพณแีละวัฒนธรรมไทย  ด ารงชีวติอยู่ร่วมกันในสังคมไทย     

      และสังคมโลกอย่างสันติสุข 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 
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๑.  บอก
ประโยชน์และ
ปฏิบตัิตนเป็น
สมาชิกที่ดี
ของครอบครัว
และโรงเรียน 

๒.  ยกตวัอยา่ง
ความสามารถ 

๑.  ปฏิบตัิตน
ตามขอ้ตกลง  
กติกา  กฎ  
ระเบียบ และ 

หนา้ที่ที่ตอ้ง
ปฏิบตัิในชีวติ 
ประจ าวนั 

๒.ปฏิบตัิตน

๑. สรุป
ประโยชน์และ
ปฏิบตัิตนตาม
ประเพณีและ
วฒันธรรมใน
ครอบครัวและ
ทอ้งถ่ิน 

๒. บอก

๑. ปฏิบตัิตน
เป็นพลเมืองดี
ตามวถีิ
ประชาธิปไตย         
ในฐานะ
สมาชิก 
ที่ดีของชุมชน 
๒.ปฏิบตัิตน 
ในการ เป็น

๑. ยกตวัอยา่ง
และปฏิบตัิตน
ตามสถานภาพ  
บทบาท   สิทธิ  
เสรีภาพและ
หนา้ที่ใน
ฐานะพลเมือง
ดี  

๑. ปฏิบตัติาม
กฎหมาย ที่
เก่ียวขอ้ง กบั
ชีวติประจ าวนั 
ของครอบครัว 
และชุมชน  
๒. วิเคราะห์การ
เปล่ียนแปลง

๑. ปฏิบตัิตาม
กฎหมายในการ
คุม้ครองสิทธิ
ของบุคคล  
๒. ระบุ
ความสามารถ
ของตนเอง      
ในการท า

๑. อธิบายและ
ปฏิบตัิตนตาม
กฎหมาย 

ที่เก่ียวขอ้ง 

กบัตนเอง  
ครอบครัว 
ชุมชนและ
ประเทศ 

๑. อธิบาย
ความแตกต่าง
ของการ
กระท า
ความผดิ
ระหวา่ง
คดีอาญาและ
คดีเพง่ 

๑  วเิคราะห์และ
ปฏิบตัิตนตาม
กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง
กบัตนเอง  
ครอบครัว  ชุมชน  
ประเทศชาติ  และ
สงัคมโลก 

๒.  วเิคราะห์
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และความดี
ของ  ตนเอง  
ผูอ่ื้นและบอก
ผลจากการ
กระท านั้น 
                         

ตามมารยาท
ไทย 
๓. แสดง
พฤติกรรม 

ในการยอมรับ
ความคิด     ความ
เช่ือ 

และการ
ปฏิบตัิของ
บุคคลอ่ืน   ที่
แตกต่างกนั 
โดยปราศจาก
อคต ิ
๔. เคารพใน
สิทธิ ของ
ตนเองและ
ผูอ่ื้น   

พฤติกรรม 

การด าเนิน
ชีวติของ
ตนเองและ
ผูอ่ื้นที่อยูใ่น
กระแส
วฒันธรรม  
ที่หลากหลาย 

๓.  อธิบายความ 
ส าคญัของ
วนัหยดุ ราชการ
ที่ส าคญั    
 

๔. ยกตวัอยา่ง
บุคคลซ่ึงมี       

ผลงานที่เป็น
ประโยชน์แก่
ชุมชนและ   

ผูน้ าและผู ้
ตามที่ดี 
๓. วเิคราะห์
สิทธิพื้นฐาน     
ที่เด็กทุกคน
พงึไดรั้บตาม
กฎหมาย 
๔. อธิบาย 
ความแตกต่าง
ทางวฒันธรรม
ของกลุ่มคน 
ในทอ้งถ่ิน 
๕.  เสนอ
วธีิการที่จะอยู่
ร่วมกนัอยา่ง
สนัติสุขใน
ชีวติประจ าวนั 

๒.  เสนอวิธีการ 
ปกป้องคุม้ครอง
ตนเองหรือผูอ่ื้น 
จากการละเมิด
สิทธิเด็ก 

๓.  เห็นคุณค่า
วฒันธรรม
ไทย 

ที่มีผลต่อการ
ด าเนินชีวติ 

ในสงัคมไทย 

๔. มีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์
และเผยแพร่ 
ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินของ
ชุมชน 

วฒันธรรมตาม
กาลเวลาและ
ธ ารงรักษา
วฒันธรรม 
อนัดีงาม 
๓. แสดงออกถึง
มารยาทไทยได้
เหมาะสมกบั
กาลเทศะ 
๔. อธิบายคุณค่า
ทางวฒันธรรม         
ท่ีแตกต่างกนั
ระหว่างกลุ่มคน 
ในสังคมไทย 
๕. ติดตามขอ้มูล
ข่าวสาร 
เหตุการณ์ต่าง ๆ  
ในชีวิต 
ประจ าวนั   
เลือกรับและใช้

ประโยชน์ต่อ
สงัคมและ
ประเทศชาติ 
๓. อภิปราย
เก่ียวกบัคุณค่า
ทางวฒันธรรม 

ที่เป็นปัจจยั 

ในการสร้าง
ความสมัพนัธ ์
ที่ดี หรืออาจ 

น าไปสู่ความ
เขา้ใจผดิต่อ
กนั 

๔. แสดงออก 
ถึงการเคารพ
ในสิทธิ 
เสรีภาพของ
ตนเองและ

๒. เห็นคุณค่า 
ในการปฏิบตัิ
ตนตาม 

สถานภาพ   
บทบาทสิทธิ  
เสรีภาพ      หนา้ที่
ในฐานะ
พลเมืองดี 

ตามวถีิ 

ประชาธิปไตย  
 

๓.  วเิคราะห์
บทบาท 
ความส าคญั
และ
ความสมัพนัธ์
ของสถาบนั
ทางสงัคม  

๒.  มีส่วนร่วม
ในการปกป้อง
คุม้ครองผูอ่ื้น
ตามหลกัสิทธิ
มนุษยชน 

 ๓. อนุรักษ์
วฒันธรรม
ไทยและเลือก
รับวฒันธรรม
สากลที่
เหมาะสม 

๔. วเิคราะห์
ปัจจยัที่
ก่อให้เกิด  
ปัญหาความ
ขดัแยง้ 

ในประเทศ
และเสนอ

ความส าคญัของ
โครงสร้างทางสังคม  
การขดัเกลาทาง
สงัคม และการ
เปล่ียนแปลงทาง
สงัคม 

๓. ปฏิบตัิตนและมี
ส่วนสนบัสนุน ให้
ผูอ่ื้นประพฤติ
ปฏิบตัิเพือ่เป็น
พลเมืองดีของ
ประเทศชาติ  
และสงัคมโลก 

๔. ประเมิน
สถานการณ์  
สิทธิมนุษยชนใน
ประเทศไทย และ
เสนอแนวทาง



 

 

 

 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป.๔ ป. ๕ ป. ๖ ม.๑ ม.๒ ม. ๓ ม.๔ – ม.๖ 

ทอ้งถ่ินของตน   ขอ้มูลข่าวสาร
ในการเรียนรู้  
ไดเ้หมาะสม 

ผูอ่ื้น   
 

๔.  อธิบาย
ความ
คลา้ยคลึงและ
ความแตกต่าง
ของ
วฒันธรรม
ไทยและ
วฒันธรรม ของ       
ประเทศ ใน
ภูมิภาคเอเชีย 
เพือ่น าไปสู่
ความเขา้ใจอนั
ดีระหวา่งกนั 
 

แนวคิด 

ในการลดความ
ขดัแยง้ 
๕. เสนอ
แนวคิดในการ
ด ารงชีวติอยา่ง
มีความสุขใน
ประเทศและ
สงัคมโลก           
 

พฒันา 

๕.  วเิคราะห์ความ
จ าเป็นที่จะตอ้งมี
การปรับปรุง
เปล่ียนแปลงและ
อนุรักษว์ฒันธรรม
ไทย และเลือกรับ
วฒันธรรมสากล 
  
 

 
 
 

มาตรฐาน  ส ๒.๒       เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น  ศรัทธา  และธ ารงรักษาไว้ซ่ึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์          



 

 

 

 

                                         ทรงเป็นประมุข 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป.๔ ป. ๕ ป. ๖ ม.๑ ม.๒ ม. ๓ ม.๔ – ม.๖ 

๑. บอก
โครงสร้าง
บทบาทและ
หนา้ที่ของ
สมาชิกใน
ครอบครัวและ
โรงเรียน   
๒.  ระบุ
บทบาท สิทธิ 
หนา้ที่ของ
ตนเองใน
ครอบครัวและ
โรงเรียน 

๓. มีส่วนร่วม 
ในการตดัสินใจ
และท ากิจกรรม
ในครอบครัว

๑. อธิบายความ 
สัมพนัธ์ของ
ตนเอง และ
สมาชิกใน
ครอบครัว       
ในฐานะเป็นส่วน
หน่ึงของชุมชน 

๒. ระบุผูมี้
บทบาท 
อ านาจในการ
ตดัสินใจใน
โรงเรียนและ
ชุมชน 

 

๑. ระบุบทบาท 
และหนา้ที ่
ของสมาชิก 
ชุมชน 
ในการมีส่วน
ร่วมกิจกรรมต่าง 
 ๆ           ตาม
กระบวนการ
ประชาธิปไตย 
 ๒.วเิคราะห์
ความแตกต่าง
ของกระบวนการ 
การตดัสินใจ 
ในชั้นเรียน/
โรงเรียน  และ 
ชุมชน  โดยวธีิ 
การออกเสียง
โดยตรงและ 
การเลือก
ตวัแทนออกเสียง 

๑. อธิบาย
อ านาจ
อธิปไตยและ
ความส าคญั
ของระบอบ
ประชาธิปไตย 

๒. อธิบาย
บทบาทหนา้ที่
ของพลเมือง
ในกระ บวนการ
เลือกตั้ง 
๓. อธิบาย
ความส าคญั    
ของสถาบนั        
พระมหา กษตัริย ์
ตามระบอบ
ประชาธิปไตย

๑.   อธิบาย
โครงสร้าง
อ านาจ หนา้ที่
และ
ความส าคญั
ของการ
ปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

๒. ระบุ
บทบาทหนา้ที่
และวธีิการเขา้
ด ารงต าแหน่ง
ของผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ิน 

๓. วเิคราะห์
ประโยชน์ที่
ชุมชนจะไดรั้บ

๑. เปรียบเทียบ
บทบาท 
หนา้ที่ ของ
องคก์ร
ปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินและ
รัฐบาล 
๒.  มีส่วนร่วม 
ในกิจกรรม
ต่างๆ             ที่
ส่งเสริม 
ประชาธิปไตย 
ในทอ้งถ่ิน
และประเทศ 
๓. อภิปราย
บทบาท 
ความส าคญั    
ในการใชสิ้ทธิ
ออกเสียง
เลือกตั้ง        

๑.อธิบาย
หลกัการ 
เจตนารมณ์  
โครงสร้าง  
และ
สาระส าคญั
ของ
รัฐธรรมนูญ
แห่งราช
อาณา-จกัร
ไทย 

ฉบบัปัจจุบนั 

โดยสงัเขป 
๒.  วิเคราะห์
บทบาท การถ่วงดุล
อ านาจอธิปไตย
ในรัฐธรรมนูญ

๑. อธิบาย
กระบวนการ  
ในการตรา
กฎหมาย 

๒. วเิคราะห์
ขอ้มูลข่าวสาร  
ทางการเมือง 

การปกครอง    
ที่มีผลกระทบ
ต่อสงัคมไทย
สมยัปัจจุบนั    

๑. อธิบาย
ระบอบ 

การปกครอง  
แบบต่าง ๆ ที่
ใช ้

ในยคุปัจจุบนั 

๒. วเิคราะห์
เปรียบเทียบ
ระบอบ การ
ปกครองของ
ไทยกบั
ประเทศอ่ืนๆ   
 ที่มีการ
ปกครอง
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

๓. วิเคราะห์

๑. วเิคราะห์ปัญหา
การเมืองที่ส าคญัใน
ประเทศ จากแหล่ง 
ขอ้มูลต่างๆ พร้อม
ทั้งเสนอแนว
ทางแกไ้ข 

๒. เสนอแนวทาง     
ทางการเมือง          
การปกครองที่
น าไปสู่ความเขา้ใจ  
และการประสาน
ประโยชน์ร่วมกนั
ระหวา่งประเทศ 

๓. วเิคราะห์
ความส าคญัและ   
ความจ าเป็นที่ตอ้ง
ธ ารงรักษาไวซ่ึ้งการ



 

 

 

 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป.๔ ป. ๕ ป. ๖ ม.๑ ม.๒ ม. ๓ ม.๔ – ม.๖ 

และโรงเรียน
ตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย 
 
 
 

 
๓. ยกตวัอยา่ง  
 การ
เปล่ียนแปลง 

ในชั้นเรียน 

โรงเรียนและ
ชุมชน  ที่เป็น
ผลจากการ
ตดัสินใจของ
บุคคล 

และกลุ่ม 

อนัมี 
 

พระมหากษตั
ริยท์รงเป็น
ประมุข 
 

จากองคก์ร
ปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 
 

ตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
 

แห่งราช-
อาณาจกัรไทย 

ฉบบัปัจจุบนั 

๓.  ปฏิบตัิตน
ตาม
บทบญัญตัิ
ของ
รัฐธรรมนูญ
แห่งราช
อาณา-จกัร
ไทยฉบบั
ปัจจุบนั 

ที่เก่ียวขอ้งกบั
ตนเอง 

รัฐธรรมนูญ
ฉบบัปัจจุบนั
ในมาตราต่าง 
 ๆที่เก่ียวขอ้ง

กบัการเลือกตั้ง   
 การมีส่วนร่วม 
และการ
ตรวจสอบ 
การใชอ้  านาจ
รัฐ 

๔. วเิคราะห์
ประเด็นปัญหา   
ที่เป็น
อุปสรรคต่อ
การพฒันา
ประชาธิปไตย
ของประเทศ
ไทยและเสนอ

ปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย  อนัมี
พระมหากษตัริย ์
ทรงเป็นประมุข 
๔. เสนอแนวทาง 

และมีส่วนร่วม 
ในการตรวจสอบ 

การใชอ้  านาจรัฐ  
 



 

 

 

 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป.๔ ป. ๕ ป. ๖ ม.๑ ม.๒ ม. ๓ ม.๔ – ม.๖ 

แนวทางแกไ้ข 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
สาระที่ ๓     เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๓.๑    เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค  การใช้ทรัพยากรที่มอียู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  รวมทั้งเข้าใจ

หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือการด ารงชีวติอย่างมีดุลยภาพ 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป.๔ ป. ๕ ป. ๖ ม.๑ ม.๒ ม. ๓ ม.๔ – ม.๖ 

๑. ระบุสินคา้
และบริการที่

๑. ระบุ 
ทรัพยากรที่

๑. จ  าแนก
ความตอ้งการ

๑. ระบุปัจจยัที่
มีผลต่อการ
เลือกซ้ือสินคา้

๑. อธิบาย
ปัจจยัการผลิต
สินคา้และ

๑. อธิบาย
บทบาทของ

๑. อธิบาย
ความหมาย

๑. วเิคราะห์
ปัจจยัที่มีผล

๑. อธิบาย
กลไกราคาใน

๑. อภิปรายการ
ก าหนดราคาและ
ค่าจา้งในระบบ



 

 

 

 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป.๔ ป. ๕ ป. ๖ ม.๑ ม.๒ ม. ๓ ม.๔ – ม.๖ 

ใชป้ระโยชน์
ใน
ชีวติประจ าวนั 

๒. ยกตวัอยา่ง
การใชจ่้ายเงิน 

ใน
ชีวติประจ าวนั    
ที่ไม่เกินตวั
และเห็น
ประโยชน์ของ
การออม 

๓. ยกตวัอยา่ง
การใช้
ทรัพยากรใน
ชีวติ 
ประจ าวนั
อยา่งประหยดั 
 

น ามาผลิต
สินคา้และ
บริการที่ใชใ้น
ชีวติประจ าวนั 
๒.บอกที่มา
ของรายได้
และรายจ่าย
ของตนเอง
และครอบครัว 

๓. บนัทึกรายรับ
รายจ่ายของ
ตนเอง 
๔. สรุปผลดี 

ของการใชจ่้าย 

ที่เหมาะสมกบั
รายไดแ้ละ   

การออม 

และความ
จ าเป็น 

ในการใช้
สินคา้และ
บริการ 

ในการ
ด ารงชีวติ 
๒. วิเคราะห์
การใชจ่้ายของ
ตนเอง 
๓. อธิบายได้
วา่ทรัพยากรที่
มีอยูจ่  ากดัมีผล
ต่อการผลิต
และ 

บริโภคสินคา้
และบริการ 

และบริการ 
๒. บอกสิทธิ
พื้นฐานและ
รักษา
ผลประโยชน์
ของตนเองใน
ฐานะผูบ้ริโภค 
๓. อธิบาย
หลกัการของ
เศรษฐกิจ
พอเพยีงและ
น าไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนั
ของตนเอง 

บริการ 
๒. 
ประยกุตใ์ช้
แนวคิดของ
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพยีงใน
การท า
กิจกรรม 
ต่าง ๆ ใน
ครอบครัว 
โรงเรียนและ
ชุมชน 
๓. อธิบาย
หลกัการ
ส าคญัและ
ประโยชน์ของ
สหกรณ์ 

ผูผ้ลิตที่มี
ความ
รับผดิชอบ 

๒. อธิบาย
บทบาทของ
ผูบ้ริโภคที่รู้    
เท่าทนั 

๓. บอกวธีิ
และประโยชน์
ของการใช้
ทรัพยากร
อยา่งย ัง่ยนื 

และ
ความส าคญั
ของ
เศรษฐศาสตร์ 
๒. วิเคราะห์
ค่านิยมและ
พฤติกรรมการ
บริโภคของ
คนในสังคมซ่ึง
ส่งผลต่อ
เศรษฐกิจของ
ชุมชนและ
ประเทศ 

๓. อธิบาย
ความเป็นมา 
หลกัการและ
ความส าคญั
ของปรัชญา

ต่อการลงทุน
และการออม 

๒. อธิบาย
ปัจจยัการผลิต
สินคา้และ
บริการ  และ
ปัจจยัที่มี 
อิทธิพลต่อ
การผลิตสินคา้
และบริการ 
๓. เสนอ
แนวทางการ
พฒันาการ
ผลิตใน
ทอ้งถ่ินตาม
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพยีง 

ระบบ
เศรษฐกิจ 

๒. มีส่วนร่วม
ในการแกไ้ข
ปัญหาและ
พฒันาทอ้งถ่ิน
ตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพยีง 

๓. วเิคราะห์
ความสมัพนัธ์
ระหวา่ง
แนวคิด
เศรษฐกิจ
พอเพยีงกบั
ระบบสหกรณ์ 

เศรษฐกิจ 
๒. ตระหนกัถึง
ความส าคญัของ
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีงที่
มีต่อเศรษฐกิจ
สงัคมของประเทศ 
๓. ตระหนกัถึง
ความส าคญัของ
ระบบสหกรณ์ใน
การพฒันา
เศรษฐกิจในระดบั
ชุมชนและประเทศ 
๔. วเิคราะห์ปัญหา
ทางเศรษฐกิจ          
ในชุมชนและเสนอ
แนวทางแกไ้ข 



 

 

 

 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป.๔ ป. ๕ ป. ๖ ม.๑ ม.๒ ม. ๓ ม.๔ – ม.๖ 

 ของเศรษฐกิจ
พอเพยีงต่อ
สงัคมไทย 

 

๔. อภิปราย
แนวทางการ
คุม้ครองสิทธิ 
ของตนเองใน
ฐานะผูบ้ริโภค 

 

 
 



 

 

 

 

สาระที่ ๓   เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๓.๒    เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ  และความจ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
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ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป.๔ ป. ๕ ป. ๖ ม.๑ ม.๒ ม. ๓ ม.๔ – ม.๖ 

๑. อธิบาย
เหตุผลความ
จ าเป็นที่คน
ตอ้งท างาน
อยา่งสุจริต 

๑. อธิบายการ
แลกเปล่ียน
สินคา้และ
บริการโดยวิธี
ต่าง ๆ 
๒. บอก
ความสมัพนัธ์
ระหวา่งผูซ้ื้อ
กบัผูข้าย 

 

๑. บอกสินคา้
และบริการที่
รัฐจดัหาและ
ใหบ้ริการแก่
ประชาชน 
๒. บอกความ 
ส าคญัของ
ภาษีและ
บทบาทของ
ประชาชนใน
การเสียภาษี 
๓. อธิบาย
เหตุผลการ
แข่งขนัทาง
การคา้ที่มีผล
ท าใหร้าคา

๑. อธิบาย
ความสมัพนัธ์
ทางเศรษฐกิจ
ของคนใน
ชุมชน 
๒. อธิบาย
หนา้ที่เบื้องตน้
ของเงิน 

๑. อธิบาย
บทบาทหนา้ที่
เบื้องตน้ของ
ธนาคาร 
๒. จ าแนก
ผลดี ผลเสีย
ของการกูย้มื 

 

๑. อธิบาย
ความสมัพนัธ์
ระหวา่งผูผ้ลิต 
ผูบ้ริโภค 
ธนาคารและ
รัฐบาล 
๒. ยกตวัอยา่ง
การรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจ
ภายในทอ้งถ่ิน 

๑. วเิคราะห์
บทบาทหนา้ที่
และความ
แตกต่างของ
สถาบนั
การเงินแต่ละ
ประเภทและ
ธนาคารกลาง 
๒. ยกตวัอยา่ง  
ที่สะทอ้นให้
เห็นการพึ่งพา
อาศยักนัและ
การแข่งขนักนั    
ทางเศรษฐกิจ  
ในประเทศ 
๓. ระบุปัจจยั    

๑. อภิปราย
ระบบเศรษฐกิจ 
แบบต่างๆ 

๒. ยกตวัอยา่ง 

ที่สะทอ้น 

ใหเ้ห็นการ
พึ่งพาอาศยักนั  
และ 

การแข่งขนักนั
ทางเศรษฐกิจ 

ในภูมิภาค
เอเชีย 
๓.  วเิคราะห์
การกระจาย
ของทรัพยากร
ในโลกที่
ส่งผลต่อความ 

๑. อธิบาย
บทบาทหนา้ที่
ของรัฐบาลใน
ระบบ
เศรษฐกิจ 
๒. แสดง
ความคิดเห็น
ต่อนโยบาย
และกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ
ของรัฐบาลที่มี
ต่อบุคคล กลุ่ม
คนและ
ประเทศชาติ  
๓.อภิปราย
บทบาท

๑.อธิบายบทบาท
ของรัฐบาลเก่ียวกบั
นโยบายการเงิน 
การคลงัในการ
พฒันาเศรษฐกิจ
ของประเทศ 
๒. วิเคราะห์
ผลกระทบของการ
เปิดเสรีทาง
เศรษฐกิจในยคุ
โลกาภิวตัน์ที่มีผล
ต่อสงัคมไทย 
๓. วเิคราะห์ผลดี
ผลเสียของความ
ร่วมมือทาง
เศรษฐกิจระหวา่ง



 

 

 

 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 
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สินคา้ลดลง ที่มีอิทธิพลต่อ
การก าหนด 
อุปสงคแ์ละ
อุปทาน 

๔. อภิปรายผล
ของการมี
กฎหมาย
เก่ียวกบั
ทรัพยสิ์น      
ทางปัญญา 

สมัพนัธท์าง
เศรษฐกิจ
ระหวา่ง
ประเทศ 

.๔.  วเิคราะห์
การแข่งขนั
ทางการคา้               
ในประเทศ
และ
ต่างประเทศ 

ทีส่่งผลต่อ
คุณภาพสินคา้
ปริมาณการ
ผลิตและราคา
สินคา้ 

ความส าคญั
ของการ
รวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจ
ระหวา่ง
ประเทศ 

๔. อภิปราย
ผลกระทบ 

ที่เกิดจากภาวะ
เงินเฟ้อ เงินฝืด 

๕.วเิคราะห์
ผลเสียจากการ
วา่งงานและ
แนวทาง
แกปั้ญหา 

๖.  วิเคราะห์
สาเหตุและ
วธีิการกีดกนั

ประเทศในรูปแบบ
ต่าง ๆ 
 
 

 



 

 

 

 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 
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ทางการคา้ใน
การคา้ระหวา่ง
ประเทศ 

 
 
 
 
 
 
สาระที่ ๔         ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๔.๑     เข้าใจความหมาย  ความส าคญัของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อย่างเป็นระบบ 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป.๔ ป. ๕ ป. ๖ ม.๑ ม.๒ ม. ๓ ม.๔ – ม.๖ 



 

 

 

 

๑. บอก วนั   
เดือน   ปี และการ
นบัช่วงเวลา ตาม
ปฏิทินที่ใชใ้น
ชีวติประจ าวนั 
๒.  เรียงล าดบั 
เหตุการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนั 
ตามวนั เวลา 
ท่ีเกิดข้ึน 
๓. บอก
ประวตัิความ
เป็นมาของ
ตนเองและ
ครอบครัว    
โดยสอบถาม
ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 

๑. ใชค้  าระบุ
เวลาที่แสดง
เหตุการณ์       
ในอดีต 
ปัจจุบนั และ
อนาคต 
๒. ล าดบั
เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นใน
ครอบครัว
หรือ 
ในชีวติของ
ตนเอง โดยใช้
หลกัฐาน 
ที่เก่ียวขอ้ง 
 
 

๑.  เทียบ
ศกัราชที่
ส าคญัตาม
ปฏิทินที่ใชใ้น
ชีวติประจ าวนั 
๒. แสดง
ล าดบั
เหตุการณ์
ส าคญัของ
โรงเรียนและ
ชุมชน        
โดยระบุ
หลกัฐานและ
แหล่งขอ้มูล 
ที่เก่ียวขอ้ง 
 
 
 

๑. นบัช่วง 
เวลาเป็น
ทศวรรษ   
ศตวรรษ  และ
สหสัวรรษ 
๒. อธิบาย 
ยคุสมยัใน
การศึกษา
ประวตัิของ
มนุษยชาติ
โดยสงัเขป 
๓.แยกแยะ
ประเภท
หลกัฐานที่ใช ้

ในการศึกษา
ความเป็นมา 

ของทอ้งถ่ิน 
 

๑. สืบคน้
ความเป็นมา
ของทอ้งถ่ิน
โดยใช้
หลกัฐานที่
หลากหลาย 
๒. รวบรวม
ขอ้มูลจาก
แหล่งต่างๆ 
เพือ่ตอบ
ค าถามทาง
ประวตัิศาสตร์
อยา่งมีเหตุผล 
๓. อธิบาย
ความแตกต่าง
ระหวา่งความ
จริงกบั
ขอ้เทจ็จริง 
เก่ียวกบัเร่ืองราว
ในทอ้งถ่ิน 

๑. อธิบาย
ความส าคญั
ของวธีิการทาง
ประวตัิศาสตร์ 
ในการศึกษา
เร่ืองราวทาง
ประวตัิศาสตร์
อยา่งง่าย ๆ 
๒. น าเสนอ
ขอ้มูลจาก
หลกัฐานที่
หลากหลาย     
ในการท าความ 
เขา้ใจเร่ืองราว 
ในอดีต  
  
 

๑. วเิคราะห์
ความส าคญั
ของเวลาใน
การศึกษา
ประวตัิศาสตร์ 
๒. เทียบ
ศกัราชตาม
ระบบต่างๆ            
ที่ใชศ้ึกษา
ประวตัิศาสตร์ 
๓. น าวธีิการ
ทาง
ประวตัิศาสตร์
มาใชศ้ึกษา
เหตุการณ์ทาง
ประวตัิศาสตร์ 

๑. ประเมิน
ความ 
น่าเช่ือถือของ
หลกัฐานทาง
ประวตัิศาสตร์
ในลกัษณะ
ต่างๆ 
๒. วเิคราะห์
ความแตกต่าง
ระหวา่งความ
จริงกบั
ขอ้เทจ็จริง
ของเหตุการณ์
ทาง
ประวตัิศาสตร์ 
๓. เห็น
ความส าคญั 
ของการ
ตีความ 
หลกัฐานทาง
ประวตัิศาสตร์ 
ที่น่าเช่ือถือ 
 

๑.วิเคราะห์
เร่ืองราว 
เหตุการณ์ส าคญั
ทาง
ประวติัศาสตร์        
ไดอ้ยา่งมีเหตุผล   
ตามวิธีการทาง
ประวติัศาสตร์ 
๒. ใชว้ธีิการ
ทาง
ประวตัิศาสตร์ 
ในการศึกษา
เร่ืองราวต่างๆ  
ที่ตนสนใจ 

๑. ตระหนกัถึง
ความส าคญัของ
เวลาและยคุสมยั
ทางประวตัิศาสตร์
ที่แสดงถึงการ
เปล่ียนแปลงของ
มนุษยชาติ 
๒. สร้างองคค์วามรู้
ใหม่ทาง
ประวตัิศาสตร์         
โดยใชว้ธีิการทาง
ประวติัศาสตร์อยา่ง
เป็นระบบ 



 

 

 

 

มาตรฐาน ส ๔.๒      เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเน่ือง ตระหนักถึงความส าคญั   
           และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึน้ 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 
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๑.  บอกความ
เปล่ียนแปลง
ของสภาพ 

แวดลอ้ม 
ส่ิงของ
เคร่ืองใช ้หรือ 
การด าเนิน
ชีวติของ
ตนเองกบั 

สมยัของพอ่
แม่ ปู่ ยา่  ตา
ยาย 

๒. บอก
เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในอดีต 

ที่มีผลกระทบ

๑.  สืบคน้ถึง
การ
เปล่ียนแปลง 

ในวถีิชีวติ  
ประจ าวนัของ
คนในชุมชน
ของตนจาก
อดีตถึง
ปัจจุบนั  
๒.  อธิบาย
ผลกระทบ
ของการ
เปล่ียนแปลงที่
มีต่อวถีิชีวติ
ของคนใน
ชุมชน 

๑. ระบุปัจจยัที่
มีอิทธิพลต่อ
การ    ตั้งถ่ิน
ฐานและ
พฒันาการของ
ชุมชน  
๒. สรุป
ลกัษณะที่
ส าคญัของ       
ขนมธรรม
เนียม ประเพณี 
และ
วฒันธรรม
ของชุมชน 
๓.  
เปรียบเทียบ

๑.  อธิบายการ
ตั้งหลกัแหล่ง
และพฒันาการ
ของมนุษยย์คุ
ก่อน
ประวตัิศาสตร์
และยคุ
ประวตัิศาสตร์
โดยสงัเขป 

๒.   ยกตวัอยา่ง
หลกัฐานทาง
ประวตัิศาสตร์ 

ที่พบใน
ทอ้งถ่ินที่
แสดง
พฒันาการของ

๑.  อธิบาย
อิทธิพลของ 

อารยธรรม
อินเดียและจีน
ที่มีต่อไทย  
และเอเชีย
ตะวนัออกเฉียง
ใต ้โดยสงัเขป 

๒. อภิปราย
อิทธิพลของ
วฒันธรรม
ต่างชาติต่อ
สงัคม 

ไทยปัจจุบนั 
โดยสงัเขป 
 

๑.   อธิบาย
สภาพสงัคม 
เศรษฐกิจและ
การเมืองของ
ประเทศเพือ่น
บา้นใน
ปัจจุบนั 

๒.  บอก
ความสมัพนัธ์
ของกลุ่ม
อาเซียน
โดยสงัเขป 
 

 
 
 

๑.  อธิบาย
พฒันาการทาง
สงัคม  
เศรษฐกิจ  
และการเมือง
ของประเทศ 

ต่าง ๆ ใน
ภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออก 

เฉียงใต ้

๒.  ระบุ
ความส าคญั
ของแหล่ง
อารยธรรม  
ในภูมิภาค
เอเชีย

๑.อธิบาย
พฒันาการทาง
สงัคม  
เศรษฐกิจ  
และการเมือง
ของภูมิภาค
เอเชีย  
๒. ระบุ
ความส าคญั
ของแหล่ง
อารยธรรม
โบราณใน
ภูมิภาคเอเชีย 
   
 

 

๑. อธิบาย 
พฒันาการทาง
สังคม  เศรษฐกิจ  
และการเมือง 
ของภูมิภาค 
ต่าง ๆ  ในโลก
โดยสังเขป 
๒. วเิคราะห์ 
ผลของการ
เปล่ียนแปลง 
ที่น าไปสู่
ความ   
ร่วมมือ และ
ความขดัแยง้
ใน
คริสตศ์ตวรรษ 
ที่ ๒๐  
ตลอดจนความ
พยายาม 

๑. วิเคราะห์อิทธิพล
ของอารยธรรม 
โบราณและการติดต่อ
ระหว่างโลก
ตะวนัออกกบัโลก
ตะวนัตกท่ีมีผลต่อ
พฒันาการและการ
เปล่ียนแปลงของโลก 
 ๒.  วิเคราะห์
เหตุการณ์ส าคญัต่าง ๆ 
ท่ีส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงทาง
สังคม  เศรษฐกิจ  และ
การเมือง  เขา้สู่โลก
สมยัปัจจุบนั 
๓. วิเคราะห์
ผลกระทบของการ
ขยายอิทธิพลของ



 

 

 

 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 
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ต่อตนเองใน
ปัจจุบนั 
 

 

 
ความเหมือน
และความต่าง
ทางวฒันธรรม
ของชุมชน
ตนเองกบั   
ชุมชนอ่ืนๆ  
 

มนุษยชาติ   
 

 
 
 

ตะวนัออก 

เฉียงใต ้

ในการขจดั
ปัญหาความ
ขดัแยง้ 
 

ประเทศในยโุรป 
ไปยงัทวีปอเมริกา   
แอฟริกา และเอเชีย 
๔. วเิคราะห์
สถานการณ์ของโลก
ในคริสตศ์ตวรรษ              
ท่ี ๒๑ 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

มาตรฐาน ส ๔.๓     เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย  มีความรัก  ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 
 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป.๔ ป. ๕ ป. ๖ ม.๑ ม.๒ ม. ๓ ม.๔ – ม.๖ 

๑. .  อธิบาย
ความหมาย
และ
ความส าคญั
ของสญัลกัษณ์
ส าคญัของชาติ
ไทยและ
ปฏิบตัิตนได้
ถูกตอ้ง 

๒. บอก สถานที่
ส าคญัซ่ึงเป็น
แหล่ง
วฒันธรรม             
ในชุมชน 

๓. ระบุส่ิงที่ตน
รักและ

๑.  ระบุบุคคล   
ท่ีท  าประโยชน์
ต่อทอ้งถ่ิน หรือ
ประเทศชาติ 
๒. ยกตวัอยา่ง
วฒันธรรม
ประเพณีและ    
ภูมิปัญญาไทย 
ท่ีภาคภูมิใจและ 
ควรอนุรักษไ์ว ้
  
 

๑.  ระบุ 
พระนามและ 
พระราชกรณีย
กิจโดยสงัเขป
ของ
พระมหากษตั
ริยไ์ทยที่เป็นผู ้
สถาปนา  
อาณาจกัรไทย 

๒. อธิบาย         
พระราช
ประวตัิและ
พระราช -
กรณียกิจของ
พระมหากษตั
ริย ์    ใน

๑.  อธิบาย
พฒันาการของ
อาณาจกัร
สุโขทยั
โดยสงัเขป 

๒.  บอก
ประวตัิและ
ผลงานของ
บุคคลส าคญั
สมยัสุโขทยั 

๓. อธิบาย 
ภูมิปัญญาไทย 
ที่ส าคญัสมยั
สุโขทยั ที่น่า
ภาคภูมิใจและ
ควรค่าแก่การ

๑. อธิบาย        
พฒันา การของ
อาณาจกัร
อยธุยาและ
ธนบุรี
โดยสงัเขป 

 ๒. อธิบาย
ปัจจยัที่
ส่งเสริมความ
เจริญรุ่งเรือง
ทางเศรษฐกิจ
และการ
ปกครองของ
อาณาจกัร
อยธุยา  
๓. บอก

๑. อธิบาย        
พฒันา การของ
ไทยสมยั
รัตนโกสินทร์ 
โดยสงัเขป  
๒. อธิบาย
ปัจจยัที่
ส่งเสริมความ
เจริญรุ่งเรือง 

ทางเศรษฐกิจ 

และการ
ปกครองของ
ไทยสมยั
รัตนโกสินทร์ 

๓. ยกตวัอยา่ง
ผลงานของ

๑. อธิบาย
เร่ืองราวทาง
ประวติั-
ศาสตร์
สมยัก่อน
สุโขทยั   
ในดินแดน
ไทย
โดยสงัเขป 

๒.  วเิคราะห์
พฒันาการของ
อาณาจกัร
สุโขทยั  ใน
ดา้นต่าง ๆ 

๓. วเิคราะห์
อิทธิพลของ

๑. วเิคราะห์
พฒันาการของ
อาณาจกัร
อยธุยา และ
ธนบุรี ในดา้น
ต่างๆ   
๒. วเิคราะห์
ปัจจยัที่ส่งผล
ต่อความมัน่คง
และความ
เจริญ 

รุ่งเรืองของ
อาณาจกัร
อยธุยา 
๓. ระบุ 
ภูมิปัญญาและ

๑.  วิเคราะห์
พฒันาการของ
ไทยสมยั
รัตนโกสินทร์  
ในดา้นต่างๆ 
๒. วเิคราะห์
ปัจจยัที่ส่งผล
ต่อความมัน่คง
และความ
เจริญรุ่งเรือง 
ของไทยใน
สมยั
รัตนโกสินทร์ 

๓. วเิคราะห์ 
ภูมิปัญญาและ
วฒันธรรมไทย 

๑. วเิคราะห์
ประเด็นส าคญัของ
ประวตัิศาสตร์ไทย  

๒. วเิคราะห์
ความส าคญั 

ของสถาบนั
พระมหากษตัริย ์

ต่อชาติไทย 

๓.  วเิคราะห์ปัจจยั 

ที่ส่งเสริมการ
สร้างสรรค ์
ภูมิปัญญาไทยและ
วฒันธรรมไทย    
ซ่ึงมีผลต่อสงัคมไทย 

ในยคุปัจจุบนั 

๔.  วเิคราะห์



 

 

 

 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป.๔ ป. ๕ ป. ๖ ม.๑ ม.๒ ม. ๓ ม.๔ – ม.๖ 

ภาคภูมิใจ 

ในทอ้งถ่ิน 
 
       
 

รัชกาล
ปัจจุบนั
โดยสงัเขป 

๓.  เล่า
วรีกรรมของ
บรรพบุรุษ
ไทยที่มีส่วน
ปกป้อง
ประเทศชาติ 
 

อนุรักษ ์
 
 

ประวตัิและ
ผลงานของ
บุคคลส าคญั
สมยัอยธุยา
และธนบุรีที่
น่าภาคภูมิใจ 

๔. อธิบายภูมิ
ปัญญาไทยที่
ส าคญัสมยั
อยธุยาและ
ธนบุรีที่น่า
ภาคภูมิใจและ 
ควรค่าแก่การ
อนุรักษไ์ว ้
 
 

บุคคลส าคญั
ดา้นต่าง ๆ 
สมยั
รัตนโกสินทร์ 
๔. อธิบายภูมิ
ปัญญาไทยที่
ส าคญัสมยั
รัตนโกสินทร์ 
ที่น่าภาคภูมิใจ
และควรค่าแก่
การอนุรักษไ์ว ้
 
 
 

วฒันธรรม
และ   ภูมิ
ปัญญาไทย  
สมยัสุโขทยั
และสงัคมไทย
ในปัจจุบนั 
 
 

วฒันธรรมไทย 
สมยัอยธุยาและ
ธนบุรีและ
อิทธิพลของภูมิ
ปัญญาดงักล่าว
ต่อการพฒันา
ชาติไทยในยคุ
ต่อมา 
 
 

สมยัรัตนโกสินทร์
และอิทธิพล   
ต่อการพฒันา 
ชาติไทย 
 
๔.วิเคราะห์
บทบาทของไทย
ในสมยั
ประชาธิปไตย 
 

ผลงาน 

ของบุคคลส าคญั     
ทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศที่มี
ส่วนสร้างสรรค์
วฒันธรรมไทย  
และประวตัิศาสตร์
ไทย 

๕.  วางแผน
ก าหนดแนวทาง
และมีส่วนร่วมการ
อนุรักษ ์
ภูมิปัญญาไทยและ
วฒันธรรมไทย 

๔. วิ
เ
ค
ร



 

 

 

 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป.๔ ป. ๕ ป. ๖ ม.๑ ม.๒ ม. ๓ ม.๔ – ม.๖ 

า
ะ
ห์
ผ
ล
ง 

 
 
 
 
 

สาระที่ ๕    ภูมิศาสตร์                                                             
มาตรฐาน ส ๕.๑      เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซ่ึงมีผลต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ  ใช้แผนที่และเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์               
                                ในการค้นหา วิเคราะห์ สรุป และใช้ข้อมูลภูมสิารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป.๔ ป. ๕ ป. ๖ ม.๑ ม.๒ ม. ๓ ม.๔ – ม.๖ 

๑.  แยกแยะส่ิง
ต่าง ๆ รอบตวั 

๑.  ระบุส่ิงต่าง 
ๆ ที่เป็น

๑. ใชแ้ผนที่ 
แผนผงัและ

๑. ใชแ้ผนที่ 
ภาพถ่าย ระบุ

๑. รู้ต  าแหน่ง 
(พกิดั

๑. ใชเ้คร่ืองมือ
ทางภูมิศาสตร์ 

๑. เลือกใช้
เคร่ืองมือทาง

๑.ใชเ้คร่ืองมือ
ทางภูมิศาสตร์
ในการ

๑. ใชเ้คร่ืองมือ
ทางภูมิศาสตร์
ในการ

๑. ใชเ้คร่ืองมือทาง
ภูมิศาสตร์ในการ



 

 

 

 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป.๔ ป. ๕ ป. ๖ ม.๑ ม.๒ ม. ๓ ม.๔ – ม.๖ 

ที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ
และ 

ที่มนุษยส์ร้าง
ขึ้น 

๒. ระบุ
ความสมัพนัธ์
ของต าแหน่ง 
ระยะ  ทิศของ
ส่ิงต่างๆ 
รอบตวั 

๓. ระบุทิศ
หลกัและที่ตั้ง
ของ   ส่ิงต่าง 
ๆ 

๔.ใชแ้ผนผงั 

ง่าย ๆ ในการ
แสดงต าแหน่ง

ธรรมชาติกบั
ที่มนุษย ์สร้าง
ขึ้น 

ซ่ึงปรากฏ
ระหวา่ง
โรงเรียนกบั
บา้น 
๒.  ระบุ
ต  าแหน่งอยา่ง
ง่ายและ
ลกัษณะทาง
กายภาพของ       
ส่ิงต่าง ๆ ที่
ปรากฏใน
ลูกโลก แผนที่ 
แผนผงัและ   
ภาพถ่าย 
๓. อธิบาย

ภาพถ่ายใน
การหาขอ้มูล
ทางภูมิศาสตร์
ในชุมชนได้
อยา่ง    มี
ประสิทธิภาพ 
๒. เขียน
แผนผงัง่าย ๆ 
เพือ่แสดง
ต าแหน่งที่ตั้ง
ของสถานที่
ส าคญัใน
บริเวณ
โรงเรียนและ
ชุมชน  

๓. บอก
ความสมัพนัธ์
ของลกัษณะ 

ลกัษณะส าคญั   
ทางกายภาพ
ของจงัหวดั
ตนเอง 

๒. ระบุแหล่ง
ทรัพยากรและ   
ส่ิงต่างๆ  ใน
จงัหวดัของ
ตนเองดว้ย 

แผนที่ 
๓.ใชแ้ผนที่ 
อธิบาย
ความสมัพนัธ์
ของส่ิงต่าง ๆ 
ที่มีอยูใ่น
จงัหวดั   

ภูมิศาสตร์ 
ละติจูด 
ลองจิจูด) 
ระยะ ทิศทาง
ของภูมิภาค
ของตนเอง 

๒. ระบุลกัษณ์ 
ภูมิลกัษณะ         
ที่ส าคญัใน
ภูมิภาคของ
ตนเองในแผน
ที่ 
๓. อธิบาย
ความสมัพนัธ์
ของลกัษณะ
ทางกายภาพ
กบัลกัษณะ
ทางสงัคมใน

(แผนที่ 
ภาพถ่ายชนิด
ต่าง) ระบุ
ลกัษณะส าคญั
ทางกายภาพ
และสงัคมของ
ประเทศ 

๒. อธิบาย
ความสมัพนัธ์
ระหวา่ง
ลกัษณะทาง
กายภาพกบั    
ปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติ
ของประเทศ  

 
 

ภูมิศาสตร์            
(ลูกโลก แผน
ที่ กราฟ 
แผนภูมิ) ใน
การสืบคน้
ขอ้มูล เพือ่
วเิคราะห์
ลกัษณะทาง
กายภาพและ
สงัคมของ
ประเทศไทย
และทวปีเอเชีย  

ออสเตรเลีย
และ 

โอเชียเนีย 

 
๒.  อธิบาย
เสน้แบ่งเวลา

รวบรวม
วเิคราะห์และ
น าเสนอขอ้มูล
เก่ียวกบั
ลกัษณะทาง
กายภาพและ
สงัคมของ
ทวปียโุรปและ      
แอฟริกา 
๒.วเิคราะห์
ความสมัพนัธ์
ระหวา่ง
ลกัษณะทาง
กายภาพและ
สงัคมของ
ทวปียโุรปและ     
แอฟริกา 
 
 

รวบรวม
วเิคราะห์  และ
น าเสนอขอ้มูล
เก่ียวกบั
ลกัษณะทาง
กายภาพและ
สงัคมของทวปี        
อเมริกาเหนือ
และอเมริกาใต ้ 
๒.วเิคราะห์
ความสมัพนัธ์
ระหวา่ง
ลกัษณะทาง
กายภาพและ
สงัคมของทวปี 
อเมริกาเหนือ
และอเมริกาใต ้ 

รวบรวม วิเคราะห์
และน าเสนอขอ้มูล   
ภูมิสารสนเทศอยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
๒. วเิคราะห์
อิทธิพลของสภาพ
ภูมิศาสตร์ 

ซ่ึงท าใหเ้กิดปัญหา
ทางกายภาพหรือ     
ภยัพบิตัิทาง
ธรรมชาติใน
ประเทศไทยและ
ภูมิภาคต่าง ๆ  
ของโลก  

๓. วเิคราะห์การ
เปล่ียนแปลงของ
พื้นที่ซ่ึงไดรั้บ
อิทธิพลจากปัจจยั



 

 

 

 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป.๔ ป. ๕ ป. ๖ ม.๑ ม.๒ ม. ๓ ม.๔ – ม.๖ 

ของส่ิงต่าง ๆ   
ในหอ้งเรียน 
๕.  สงัเกตและ
บอกการ
เปล่ียนแปลง
ของสภาพ 
อากาศใน 
รอบวนั 
 

 
 
 

ความสมัพนัธ์
ของ 
ปรากฏการณ์
ระหวา่งโลก       
ดวงอาทิตย์
และ   
ดวงจนัทร์ 

ทางกายภาพ
กบัลกัษณะ
ทางสงัคมของ
ชุมชน 
 
 

 

ภูมิภาคของ
ตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 

และ
เปรียบเทียบ  
วนั เวลาของ
ประเทศไทย
กบัทวปีต่าง ๆ 

๓. วเิคราะห์
เช่ือมโยง
สาเหตุและ
แนวทาง
ป้องกนัภยั
ธรรมชาติและ
การระวงัภยั 

ที่เกิดขึ้น 

ในประทศ
ไทยและทวปี
เอเชีย 

ออสเตรเลีย 
และ          โอ

ทางภูมิศาสตร์ใน
ประเทศไทยและ
ทวปีต่าง ๆ 
๔. ประเมินการ
เปล่ียนแปลง
ธรรมชาติในโลกวา่
เป็นผลมาจากการ
กระท าของมนุษย์
และหรือธรรมชาติ 
 



 

 

 

 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป.๔ ป. ๕ ป. ๖ ม.๑ ม.๒ ม. ๓ ม.๔ – ม.๖ 

เชียเนีย 
 
 
 

มาตรฐาน ส ๕.๒    เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม  มีจิตส านึกและมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ทรัพยากรและ 
           ส่ิงแวดล้อม  เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป.๔ ป. ๕ ป. ๖ ม.๑ ม.๒ ม. ๓ ม.๔ – ม.๖ 

๑. บอกส่ิง
ต่างๆที่เกิดตาม
ธรรมชาตทิี่
ส่งผลต่อความ
เป็นอยูข่อง
มนุษย ์

๒. สงัเกตและ
เปรียบเทียบการ
เปล่ียนแปลงของ

๑. อธิบาย
ความ ส าคญั
และคุณค่าของ
ส่ิงแวดลอ้ม
ทางธรรมชาติ
และทางสงัคม 
๒. แยกแยะและ
ใชท้รัพยากร  
ธรรมชาติท่ีใช้

๑. เปรียบเทียบ 
การ
เปล่ียนแปลง
สภาพแวดลอ้
มในชุมชน
จากอดีตถึง
ปัจจุบนั 

๒.  อธิบาย 

การพึ่งพา

๑  อธิบายสภาพ 
แวดลอ้มทาง
กายภาพของ
ชุมชนที่ส่งผล
ต่อการด าเนิน
ชีวติของคน
ในจงัหวดั  

๒   อธิบายการ
เปล่ียนแปลง

๑. วเิคราะห์
สภาพแวดลอ้
ม  ทางกายภาพ
ที่มีอิทธิพลต่อ
ลกัษณะการตั้ง
ถ่ินฐานและ
การยา้ยถ่ิน
ของประชากร 

ในภูมิภาค 

๑. วเิคราะห์
ความสมัพนัธ์
ระหวา่งส่ิง   
แวดลอ้ม          
ทางธรรมชาติ  
กบั
ส่ิงแวดลอ้ม 

ทางสงัคมใน
ประเทศ 

๑. วเิคราะห์ 

ผลกระทบจาก
การ
เปล่ียนแปลง  
ทางธรรมชาติ
ของทวปีเอเชีย  
ออสเตรเลีย  
และโอเชียเนีย 

๒. วเิคราะห์

๑.วิเคราะห์การ 
ก่อเกิด
ส่ิงแวดลอ้มใหม่
ทางสังคม      
อนัเป็นผลจาก
การเปล่ียนแปลง
ทางธรรมชาติ
และทางสังคม
ของทวีปยโุรป
และแอฟริกา 

๑. วเิคราะห์
การ   ก่อเกิด
ส่ิงแวดลอ้ม
ใหม่ทางสงัคม    
อนัเป็นผลจาก
การ
เปล่ียนแปลง
ทางธรรมชาติ
และ ทาง

๑.วเิคราะห์
สถานการณ์และ
วกิฤตการณ์ดา้น
ทรัพยากรธรรมชา
ติ และส่ิงแวดลอ้ม
ของประเทศไทย
และโลก 

๒  ระบุมาตรการ
ป้องกนัและแกไ้ข
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สภาพแวดลอ้มที่
อยูร่อบตวั 

๓. มีส่วนร่วม  
ในการจดั
ระเบียบ
ส่ิงแวดลอ้ม      
ที่บา้นและ      
ชั้นเรียน 

แลว้ไม่หมดไป
และท่ีใชแ้ลว้
หมดไปไดอ้ยา่ง
คุม้ค่า 
๓. อธิบาย
ความสัมพนัธ์
ของฤดูกาลกบั
การด าเนินชีวิต
ของมนุษย ์
 

๔. มีส่วนร่วม
ในการฟ้ืนฟู
ปรับปรุง
ส่ิงแวดลอ้มใน
โรงเรียนและ
ชุมชน 
 
 

ส่ิงแวดลอ้ม 

และทรัพยากร 

ธรรมชาติ ใน
การ     สนอง
ความ ตอ้งการ
พื้นฐานของ
มนุษย ์

และการประกอบ
อาชีพ 

๓. อธิบาย
เก่ียวกบัมลพษิ
และการก่อ       
ใหเ้กิดมลพษิ
โดยมนุษย ์

๔. อธิบาย
ความแตกต่าง
ของเมืองและ
ชนบท 

สภาพแวดลอ้
มในจงัหวดั
และผลที่เกิด
จากการ
เปล่ียนแปลง
นั้น 
๓. มีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มใน
จงัหวดั 

๒. อธิบาย
อิทธิพลของ
ส่ิงแวดลอ้ม    
ทางธรรมชาติ   
ที่ก่อใหเ้กิดวถีิ
ชีวติและการ
สร้างสรรค์
วฒันธรรมใน
ภูมิภาค 

๓. น าเสนอ
ตวัอยา่งที่
สะทอ้นให้
เห็นผลจาก
การรักษาและ
การท าลาย
สภาพแวดลอ้
มและเสนอ
แนวคิดในการ

๒. อธิบายการ
แปลงสภาพ 

ธรรมชาติใน
ประเทศไทย
จากอดีตถึง
ปัจจุบนัและ
ผลที่เกิดขึ้น
จากการ
เปล่ียนแปลง
นั้น 
๓. จดัท า
แผนการใช้
ทรัพยากร 

ในชุมชน 

ความร่วมมือ
ของประเทศ
ต่างๆ ที่มีผล
ต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม
ทางธรรมชาติ
ของทวปีเอเชีย  

ออสเตรเลีย  
และโอเชียเนีย 

๓. ส ารวจ และ
อธิบายท าเล
ที่ตั้งกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ
และสงัคมใน
ทวปีเอเชีย  
ออสเตรเลีย  
และโอเชียเนีย 

โดยใช้

๒. ระบุ
แนวทางการ
อนุรักษ์
ทรัพยากร            
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มใน  
ทวปียโุรปและ
แอฟริกา 
 

๓. ส ารวจ 
อภิปราย
ประเด็น
ปัญหาเก่ียวกบั
ส่ิงแวดลอ้ม       
ที่เกิดขึ้นใน 
ทวปียโุรปและ
แอฟริกา 
๔. วเิคราะห์
เหตุและ

สงัคมของ
ทวปี อเมริกา
เหนือและ
อเมริกาใต ้
๒. ระบุแนวทาง          
การอนุรักษ์
ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มใน
ทวปีอเมริกา
เหนือและ
อเมริกาใต ้

๓. ส ารวจ 
อภิปราย
ประเด็น
ปัญหาเก่ียวกบั
ส่ิงแวดลอ้ม         
ที่เกิดขึ้นใน

ปัญหา  บทบาท 

ขององคก์ารและ 

การประสานความ
ร่วมมือทั้งใน
ประเทศและนอก
ประเทศเก่ียวกบั
กฎหมาย
ส่ิงแวดลอ้ม การ
จดัการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

๓. ระบุแนวทาง
การอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มใน
ภูมิภาคต่างๆ ของ
โลก 



 

 

 

 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป.๔ ป. ๕ ป. ๖ ม.๑ ม.๒ ม. ๓ ม.๔ – ม.๖ 

๕. ตระหนกั
ถึงการ
เปล่ียนแปลง
ของ
ส่ิงแวดลอ้มใน
ชุมชน 

รักษาสภาพ 
แวดลอ้มใน
ภูมิภาค 

แหล่งขอ้มูลที่
หลากหลาย 
๔. วเิคราะห์
ปัจจยัทาง
กายภาพและ
สงัคมที่มีผล
ต่อการเล่ือน
ไหล  ของ
ความคิด 
เทคโนโลย ี
สินคา้ และ
ประชากรใน
ทวปีเอเชีย 
ออสเตรเลีย 
และ   โอเชีย
เนีย 

ผลกระทบ 

ที่ประเทศไทย
ไดรั้บจากการ
เปล่ียนแปลง
ของ
ส่ิงแวดลอ้มใน
ทวปียโุรปและ
แอฟริกา 

ทวปี อเมริกา
เหนือและ
อเมริกาใต ้

๔. วเิคราะห์
เหตุและ
ผลกระทบ
ต่อเน่ืองจาก
การ
เปล่ียนแปลง
ของ
ส่ิงแวดลอ้มใน
ทวปีอเมริกา
เหนือและ
อเมริกาใต ้ 
ที่ส่งผลต่อ
ประเทศไทย 

๔. อธิบายการใช้
ประโยชน์จาก
ส่ิงแวดลอ้มในการ
สร้างสรรค์
วฒันธรรม อนัเป็น
เอกลกัษณ์ 
ของทอ้งถ่ิน  ทั้งใน
ประเทศไทยและ
โลก 

๕. มีส่วนร่วมใน
การแกปั้ญหาและ
การ     ด าเนินชีวติ
ตาม 
แนวทางการ
อนุรักษท์รัพยากร
และส่ิงแวดลอ้ม
เพือ่การพฒันาที่
ย ัง่ยนื 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ท าไมต้องเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา 

สุขภาพ  หรือ  สุขภาวะ  หมายถึง  ภาวะของมนุษยท์ี่สมบูรณ์ทั้งทางกาย   ทางจิต  ทางสังคม  
และทางปัญญาหรือจิตวิญญาณ   สุขภาพหรือสุขภาวะจึงเป็นเร่ืองส าคญั  เพราะเก่ียวโยงกบัทุกมิติของ
ชีวติ ซ่ึงทุกคนควรจะไดเ้รียนรู้เร่ืองสุขภาพ เพื่อจะไดมี้ความรู้ ความเขา้ใจที่ถูกตอ้ง  มีเจตคติ   คุณธรรม
และค่านิยมที่เหมาะสม   รวมทั้งมีทกัษะปฏิบติัดา้นสุขภาพจนเป็นกิจนิสยั  อนัจะส่งผลใหส้งัคมโดยรวม
มีคุณภาพ 

เรียนรู้อะไรในสุขศึกษาและพลศึกษา 

สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นการศึกษาด้านสุขภาพที่มีเป้าหมาย เพื่อการด ารงสุขภาพ การสร้าง
เสริมสุขภาพและการพฒันาคุณภาพชีวติของบุคคล  ครอบครัว และชุมชนใหย้ ัง่ยนื 

สุขศึกษา   มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนพัฒนาพฤติกรรมด้านความรู้ เจตคติ  คุณธรรม  ค่านิยม  และ             
การปฏิบติัเก่ียวกบัสุขภาพควบคู่ไปดว้ยกนั  

พลศึกษา   มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนใชกิ้จกรรมการเคล่ือนไหว  การออกก าลงักาย  การเล่นเกมและกีฬา  
เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาโดยรวมทั้ งด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์   สังคม   สติปัญญา  รวมทั้ ง
สมรรถภาพเพือ่สุขภาพและกีฬา  
 สาระที่เป็นกรอบเน้ือหาหรือขอบข่ายองคค์วามรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ประกอบดว้ย 

 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์    ผู ้เรียนจะได้เรียนรู้เร่ืองธรรมชาติของ                 
การเจริญเติบโตและพฒันาการของมนุษย ์ ปัจจยัที่มีผลต่อการเจริญเติบโต  ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงใน
การท างานของระบบต่างๆของร่างกาย รวมถึงวธีิปฏิบติัตนเพือ่ใหเ้จริญเติบโตและมีพฒันาการที่สมวยั 

 ชีวิตและครอบครัว  ผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู้เร่ืองคุณค่าของตนเองและครอบครัว  การปรับตวัต่อ
การเปล่ียนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ความรู้สึกทางเพศ  การสร้างและรักษาสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้น 
สุขปฏิบตัิทางเพศ  และทกัษะในการด าเนินชีวติ 

 การเคล่ือนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้เร่ือง
การเคล่ือนไหวในรูปแบบต่าง ๆ   การเขา้ร่วมกิจกรรมทางกายและกีฬา ทั้งประเภทบุคคล และประเภท
ทีมอย่างหลากหลายทั้งไทยและสากล   การปฏิบตัิตามกฎ  กติกา ระเบียบ  ข้อตกลงในการเข้าร่วม
กิจกรรมทางกายและกีฬา    และความมีน ้ าใจนกักีฬา 
 
 



 

 

 

 

 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค ผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัหลกัและ
วธีิการเลือกบริโภคอาหาร   ผลิตภณัฑแ์ละบริการสุขภาพ   การสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ  และ
การป้องกนัโรคทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 

 ความปลอดภัยในชีวิต ผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู้เร่ืองการป้องกนัตนเองจากพฤติกรรมเส่ียงต่างๆ            
ทั้งความเส่ียงต่อสุขภาพ อุบติัเหตุ ความรุนแรง อนัตรายจากการใชย้าและสารเสพติด  รวมถึงแนวทางใน
การสร้างเสริมความปลอดภยัในชีวติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

คุณภาพผู้เรียน 
จบช้ันประถมศึกษาปีที่  ๓ 

 มีความรู้  และเขา้ใจในเร่ืองการเจริญเติบโตและพฒันาการของมนุษย ์ ปัจจยัที่มีผลต่อ         
การเจริญเติบโตและพฒันาการ  วธีิการสร้างสมัพนัธภาพในครอบครัวและกลุ่มเพือ่น 

 มีสุขนิสัยที่ดีในเร่ืองการกิน  การพกัผอ่นนอนหลบั  การรักษาความสะอาดอวยัวะทุกส่วน
ของร่างกาย  การเล่นและการออกก าลงักาย 

 ป้องกนัตนเองจากพฤติกรรมที่อาจน าไปสู่การใชส้ารเสพติด  การล่วงละเมิดทางเพศและ
รู้จกัปฏิเสธในเร่ืองที่ไม่เหมาะสม 

 ควบคุมการเคล่ือนไหวของตนเองได้ตามพัฒนาการในแต่ละช่วงอายุ  มีทักษะการ
เคล่ือนไหวขั้นพื้นฐานและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางกาย  กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อ
สุขภาพ  และเกม  ไดอ้ยา่งสนุกสนาน  และปลอดภยั 

 มีทกัษะในการเลือกบริโภคอาหาร  ของเล่น  ของใช้  ที่มีผลดีต่อสุขภาพ  หลีกเล่ียงและ
ป้องกนัตนเองจากอุบตัิเหตุได ้

 ปฏิบติัตนไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมเม่ือมีปัญหาทางอารมณ์  และปัญหาสุขภาพ 
 ปฏิบตัิตนตามกฎ  ระเบียบขอ้ตกลง  ค  าแนะน า  และขั้นตอนต่างๆ  และให้ความร่วมมือกบั

ผูอ่ื้นดว้ยความเตม็ใจจนงานประสบความส าเร็จ 
 ปฏิบตัิตามสิทธิของตนเองและเคารพสิทธิของผูอ่ื้นในการเล่นเป็นกลุ่ม 

 
จบช้ันประถมศึกษาปีที่  ๖ 

 เขา้ใจความสัมพนัธ์เช่ือมโยงในการท างานของระบบต่าง ๆ  ของร่างกาย  และรู้จกัดูแล
อวยัวะที่ส าคญัของระบบนั้น ๆ 

 เขา้ใจธรรมชาติการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์และสงัคม  แรงขบัทางเพศของ
ชายหญิง  เม่ือยา่งเขา้สู่วยัแรกรุ่นและวยัรุ่น  สามารถปรับตวัและจดัการไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 เขา้ใจและเห็นคุณค่าของการมีชีวติและครอบครัวที่อบอุ่น  และเป็นสุข 
 ภูมิใจและเห็นคุณค่าในเพศของตน  ปฏิบติัสุขอนามยัทางเพศไดถู้กตอ้งเหมาะสม 
 ป้องกันและหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียง  พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพและการเกิดโรค  อุบติัเหตุ  

ความรุนแรง  สารเสพติดและการล่วงละเมิดทางเพศ 
 มีทกัษะการเคล่ือนไหวพื้นฐานและการควบคุมตนเองในการเคล่ือนไหวแบบผสมผสาน 



 

 

 

 

 รู้หลกัการเคล่ือนไหวและสามารถเลือกเขา้ร่วมกิจกรรมทางกาย  เกม  การละเล่นพื้นเมือง  
กีฬาไทย  กีฬาสากลไดอ้ยา่งปลอดภยัและสนุกสนาน  มีน ้ าใจนักกีฬา  โดยปฏิบติัตามกฎ  กติกา  สิทธิ  
และหนา้ที่ของตนเอง  จนงานส าเร็จลุล่วง 

 วางแผนและปฏิบติักิจกรรมทางกาย  กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพได้
ตามความเหมาะสมและความตอ้งการเป็นประจ า 

 จดัการกบัอารมณ์  ความเครียด  และปัญหาสุขภาพไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 มีทกัษะในการแสวงหาความรู้  ขอ้มูลข่าวสารเพือ่ใชส้ร้างเสริมสุขภาพ 

 
จบช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 

 เขา้ใจและเห็นความส าคญัของปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพฒันาการที่มี
ต่อสุขภาพและชีวติในช่วงวยัต่าง ๆ 

 เข้าใจ  ยอมรับ  และสามารถปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  
ความรู้สึกทางเพศ  ความเสมอภาคทางเพศ  สร้างและรักษาสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้น  และตดัสินใจแกปั้ญหา
ชีวติดว้ยวธีิการที่เหมาะสม 

 เลือกกินอาหารที่เหมาะสม  ไดส้ดัส่วน ส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตและพฒันาการตามวยั 
 มีทกัษะในการประเมินอิทธิพลของเพศ  เพื่อน  ครอบครัว  ชุมชนและวฒันธรรมที่มีต่อ          

เจตคติ  ค่านิยมเก่ียวกบัสุขภาพและชีวติ  และสามารถจดัการไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 ป้องกันและหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียง  พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพและการเกิดโรค  อุบติัเหตุ           

การใช้ยา  สารเสพติด  และความรุนแรง  รู้จกัสร้างเสริมความปลอดภยัให้แก่ตนเอง  ครอบครัว  และ
ชุมชน 

 เข้าร่วมกิจกรรมทางกาย  กิจกรรมกีฬา  กิจกรรมนันทนาการ  กิจกรรมสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ  โดยน าหลกัการของทกัษะกลไกมาใช้ได้อยา่งปลอดภยั  สนุกสนาน  
และปฏิบตัิเป็นประจ าสม ่าเสมอตามความถนดัและความสนใจ 

 แสดงความตระหนกัในความสัมพนัธร์ะหวา่งพฤติกรรมสุขภาพ  การป้องกนัโรค  การด ารง
สุขภาพ  การจดัการกับอารมณ์และความเครียด  การออกก าลังกายและการเล่นกีฬากบัการมีวิถีชีวิตที่มี
สุขภาพดี 

 ส านึกในคุณค่า  ศกัยภาพและความเป็นตวัของตวัเอง 
 ปฏิบตัิตามกฎ  กติกา  หน้าที่ความรับผิดชอบ  เคารพสิทธิของตนเองและผูอ่ื้น   ให้ความ

ร่วมมือในการแข่งขนักีฬาและการท างานเป็นทีมอยา่งเป็นระบบ  ดว้ยความมุ่งมัน่และมีน ้ าใจนกักีฬา จน
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายดว้ยความช่ืนชม และสนุกสนาน 
 



 

 

 

 

จบช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๖ 

 สามารถดูแลสุขภาพ  สร้างเสริมสุขภาพ  ป้องกนัโรค  หลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียง  และพฤติกรรม
เส่ียงต่อสุขภาพ  อุบัติเหตุ  การใช้ยา  สารเสพติด  และความรุนแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการ
วางแผนอยา่งเป็นระบบ 

 แสดงออกถึงความรัก  ความเอ้ืออาทร  ความเขา้ใจในอิทธิพลของครอบครัว  เพื่อน  สงัคม  
และวฒันธรรมที่มีต่อพฤติกรรมทางเพศ  การด าเนินชีวติ  และวถีิชีวติที่มีสุขภาพดี 

 ออกก าลังกาย  เล่นกีฬา  เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ  กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพ         
เพื่อสุขภาพโดยน าหลักการของทักษะกลไกมาใช้ได้อย่างถูกต้อง  สม ่ าเสมอด้วยความช่ืนชมและ
สนุกสนาน 

 แสดงความรับผิดชอบ  ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกฎ  กติกา  สิทธิ  หลักความ
ปลอดภยัในการเขา้ร่วมกิจกรรมทางกาย  และเล่นกีฬาจนประสบความส าเร็จตามเป้าหมายของตนเองและ
ทีม 

 แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู  การเล่น  และการแข่งขนั  ดว้ยความมีน ้ าใจนกักีฬาและ
น าไปปฏิบตัิในทุกโอกาสจนเป็นบุคลิกภาพที่ดี 

 วเิคราะห์และประเมินสุขภาพส่วนบุคคลเพื่อก าหนดกลวธีิลดความเส่ียง  สร้างเสริมสุขภาพ  
ด ารงสุขภาพ  การป้องกนัโรค  และการจดัการกบัอารมณ์และความเครียดไดถู้กตอ้งและเหมาะสม 

 ใชก้ระบวนการทางประชาสงัคม  สร้างเสริมใหชุ้มชนเขม้แขง็ปลอดภยั  และมีวถีิชีวติที่ดี 
 



 

 

 

 

สาระที่  ๑       การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
มาตรฐาน พ ๑.๑   เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ - ม. ๖ 
๑. อธิบาย
ลกัษณะ 
และหนา้ที่
ของอวยัวะ
ภายนอก 
๒. อธิบายวิธี 
ดูแลรักษา
อวยัวะ
ภายนอก 

๑.  อธิบาย
ลกัษณะ   
และหนา้ที่
ของอวยัวะ
ภายใน 
๒.  อธิบายวธีิ
ดูแลรักษา
อวยัวะภายใน 
๓.  อธิบาย
ธรรมชาติ 
ของชีวติ
มนุษย ์

๑.  อธิบาย
ลกัษณะและ 
การเจริญ 
เติบโตของ
ร่างกายมนุษย ์
๒.  เปรียบ 
เทียบการ
เจริญเติบโต
ของตนเองกบั
เกณฑ์
มาตรฐาน 
๓.   ระบุปัจจยั
ที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโต 

๑.  อธิบายการ
เจริญเติบโต 
และพฒันาการ 
ของร่างกาย 
และจิตใจตามวยั   
๒.  อธิบาย
ความส าคญั 
ของกลา้มเน้ือ 
กระดูกและขอ้ 
ที่มีผลต่อ
สุขภาพ   
การเจริญเติบโต
และพฒันาการ 
๓.  อธิบายวธีิ
ดูแลกลา้มเน้ือ  
กระดูก  และขอ้  
ใหท้  างานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

๑.  อธิบาย
ความส าคญั
ของระบบยอ่ย
อาหาร และ
ระบบขบัถ่าย
ที่มีผลต่อ
สุขภาพ   
การเจริญ 
เติบโต  และ
พฒันาการ 
๒.  อธิบายวธีิ
ดูแลระบบ
ยอ่ยอาหาร
และระบบ
ขบัถ่ายให้
ท  างาน
ตามปกต ิ

๑.  อธิบาย
ความส าคญั
ของระบบ
สืบพนัธุ ์ 
ระบบ
ไหลเวยีน
โลหิตและ
ระบบหายใจ  
ที่มีผลต่อ
สุขภาพ  การ
เจริญเติบโต
และ
พฒันาการ 
๒.  อธิบาย
วธีิการดูแล
ระบบสืบพนัธุ ์ 
ระบบ
ไหลเวยีน
โลหิต   และ
ระบบหายใจ
ใหท้  างาน
ตามปกต ิ

๑.  อธิบาย
ความส าคญั
ของระบบ
ประสาท  และ
ระบบ          
ต่อมไร้ท่อ 
ที่มีผลต่อ
สุขภาพ   
การเจริญ 
เติบโต  และ
พฒันาการ
ของวยัรุ่น 

๑.  อธิบายการ
เปล่ียนแปลง
ดา้นร่างกาย  
จิตใจ  อารมณ์  
สงัคม และ
สติปัญญา 
ในวยัรุ่น 
๒.  ระบุปัจจยั
ที่มีผลกระทบ
ต่อการ
เจริญเติบโต  
และ
พฒันาการ
ดา้นร่างกาย 
จิตใจ  อารมณ์ 
สงัคม และ
สติปัญญา 
 ในวยัรุ่น 

๑. 
เปรียบเทียบ
การเปล่ียน 
แปลงทางดา้น
ร่างกาย  จิตใจ  
อารมณ์  
สงัคม  และ
สติปัญญา   
แต่ละช่วง 
ของชีวติ 
๒.  วิเคราะห์
อิทธิพลและ
ความคาดหวงั
ของสงัคมต่อ
การ
เปล่ียนแปลง
ของวยัรุ่น 

๑.  อธิบายกระบวนการสร้าง
เสริมและด ารงประสิทธิภาพ 
การท างานของระบบอวยัวะต่าง 
ๆ   
๒.  วางแผนดูแลสุขภาพ 
ตามภาวะการเจริญเติบโต 
และพฒันาการของตนเอง 
และบุคคลในครอบครัว 

๒.  อธิบายวธีิ
ดูแลระบบ
ประสาท  และ
ระบบต่อมไร้
ท่อใหท้  างาน
ตามปกต ิ



 

 

 

 

 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ - ม. ๖ 

      ๓.  วเิคราะห์
ภาวะการ
เจริญเติบโต
ทางร่างกาย
ของตนเอง 
กบัเกณฑ์
มาตรฐาน 
๔.   แสวงหา
แนวทาง 
ในการพฒันา
ตนเองให้
เจริญเติบโต
สมวยั 

 ๓.  วเิคราะห์ 
ส่ือ  โฆษณา   
ที่มีอิทธิพล 
ต่อการ
เจริญเติบโต
และ
พฒันาการ
ของวยัรุ่น 

 

         



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
สาระที่  ๒       ชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน  พ ๒.๑   เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว  เพศศึกษา และมีทักษะในการด าเนินชีวิต 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ - ม. ๖ 
๑.  ระบุ
สมาชิกใน
ครอบครัว
และความรัก
ความผกูพนั
ของสมาชิก 
ที่มีต่อกนั 
๒.  บอกส่ิงที่
ช่ืนชอบ และ
ภาคภูมิใจ     

๑.  ระบุ
บทบาทหนา้ที่
ของตนเอง 
และสมาชิก
ในครอบครัว 
๒.  บอก
ความส าคญั
ของเพือ่น 
๓.  ระบุ
พฤติกรรม             

๑.  อธิบาย
ความส าคญั  
และความ
แตกต่างของ
ครอบครัวที่มี
ต่อตนเอง 
๒.  อธิบาย     
วธีิสร้าง
สมัพนัธภาพ
ในครอบครัว

๑.  อธิบาย
คุณลกัษณะของ
ความเป็นเพือ่น
และสมาชิกที่ดี
ของครอบครัว 
๒.  แสดง
พฤติกรรมที่
เหมาะสมกบั
เพศของตนตาม
วฒันธรรมไทย 

๑.  อธิบายการ
เปล่ียนแปลง
ทางเพศ  และ
ปฏิบตัิตนได้
เหมาะสม 
๒.  อธิบาย
ความส าคญั
ของการมี
ครอบครัว          
ที่อบอุ่นตาม

๑.  อธิบาย
ความส าคญั
ของการสร้าง
และรักษา
สมัพนัธภาพ   
กบัผูอ่ื้น 
๒.  วิเคราะห์
พฤติกรรม
เส่ียงที่อาจ
น าไปสู่การมี

๑.  อธิบาย
วธีิการปรับตวั
ต่อการ
เปล่ียนแปลง
ทางร่างกาย
จิตใจ อารมณ์  
และ
พฒันาการทาง
เพศอยา่ง
เหมาะสม 

๑.  วิเคราะห์
ปัจจยัที่มี
อิทธิพลต่อเจต
คติในเร่ืองเพศ 
๒.  วิเคราะห์
ปัญหาและ
ผลกระทบ         
ที่เกิดจากการ

๑.  อธิบาย
อนามยัแม่และ
เด็ก   
การวางแผน
ครอบครัว และ
วธีิการปฏิบตัิ
ตนที่เหมาะสม 
๒.  วิเคราะห์
ปัจจยัที่มี
ผลกระทบต่อ  

๑.  วิเคราะห์อิทธิพลของ
ครอบครัว  เพือ่น สงัคม และ
วฒันธรรม            ที่มีผลต่อ
พฤติกรรมทางเพศและ    การ
ด าเนินชีวติ 
๒.  วิเคราะห์ค่านิยมในเร่ืองเพศ  
ตามวฒันธรรมไทยและ
วฒันธรรมอ่ืน ๆ 



 

 

 

 

ในตนเอง 
๓.   บอก
ลกัษณะความ
แตกต่าง
ระหวา่งเพศ
ชาย และเพศ
หญิง 

ที่เหมาะสม
กบัเพศ 
๔.  อธิบาย 
ความ
ภาคภูมิใจ         
ในความเป็น
เพศหญิง หรือ 
เพศชาย 

และกลุ่ม
เพือ่น 
๓.  บอกวธีิ
หลีกเล่ียง
พฤติกรรม           
ที่น าไปสู่การ
ล่วงละเมิด
ทางเพศ 

๓.  ยกตวัอยา่ง
วธีิการปฏิเสธ    
การกระท าที่เป็น
อนัตรายและ          
ไม่เหมาะสมใน
เร่ืองเพศ 

วฒันธรรม
ไทย๓.  ระบุ
พฤติกรรม         
ที่พงึประสงค์
และไม่พงึ
ประสงค ์           
ในการแกไ้ข
ปัญหาความ
ขดัแยง้ใน
ครอบครัวและ
กลุ่มเพือ่น 

เพศสมัพนัธ ์
การติดเช้ือ
เอดส์  และ
การตั้งครรภ์
ก่อนวยัอนั
ควร 

๒.  แสดง
ทกัษะการ
ปฏิเสธเพือ่
ป้องกนัตนเอง
จากการถูก
ล่วงละเมิด
ทางเพศ 

มีเพศสมัพนัธ์
ในวยัเรียน 
๓.  อธิบาย     
วธีิป้องกนั
ตนเองและ
หลีกเล่ียงจาก
โรคติดต่อทาง
เพศสมัพนัธ ์ 
เอดส์  และ
การตั้งครรภ์
โดยไม่พงึ
ประสงค ์

การตั้งครรภ ์
๓.  วเิคราะห์
สาเหตุ  และ
เสนอแนวทาง
ป้องกนั แกไ้ข
ความขดัแยง้ใน
ครอบครัว 

๓.  เลือกใชท้กัษะที่เหมาะสม
ในการป้องกนั  ลดความขดัแยง้
และแกปั้ญหาเร่ืองเพศ  และ
ครอบครัว 
๔.  วเิคราะห์สาเหตุและผลของ
ความขดัแยง้ที่อาจเกิดขึ้น
ระหวา่งนกัเรียน  หรือเยาวชน
ในชุมชน  และเสนอแนว
ทางแกไ้ขปัญหา 
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       ๔.  อธิบาย
ความส าคญั
ของความ
เสมอภาค          
ทางเพศ และ
วางตวัไดอ้ยา่ง

  

       



 

 

 

 

เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สาระที่  ๓   การเคล่ือนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
มาตรฐาน  พ ๓.๑   เข้าใจ มีทักษะในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  และกีฬา 
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ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ - ม. ๖ 
๑.  
เคล่ือนไหว
ร่างกายขณะ
อยูก่บัที่  
เคล่ือนที่และ
ใชอุ้ปกรณ์
ประกอบ 
๒.  เล่นเกม
เบด็เตล็ดและ
เขา้ร่วม
กิจกรรมทาง
กายที่ใชก้าร
เคล่ือนไหว
ตาม
ธรรมชาติ 

๑.  ควบคุม
การ
เคล่ือนไหว
ร่างกาย           
ขณะอยูก่บัที่  
เคล่ือนที่ และ
ใชอุ้ปกรณ์
ประกอบ 
๒.  เล่นเกม
เบด็เตล็ดและ
เขา้ร่วม
กิจกรรมทาง
กายที่วธีิเล่น 
อาศยัการ
เคล่ือนไหว
เบื้องตน้ 
ทั้งแบบอยูก่บั
ที่   

๑.  ควบคุม  
การ
เคล่ือนไหว
ร่างกาย  ขณะ
อยูก่บัที่  
เคล่ือนที่และ
ใชอุ้ปกรณ์
ประกอบ 
อยา่งมีทิศทาง 
๒.  
เคล่ือนไหว
ร่างกายที่ใช้
ทกัษะการ
เคล่ือนไหว
แบบบงัคบั
ทิศทางในการ
เล่นเกม
เบด็เตล็ด 

๑.  ควบคุม
ตนเองเม่ือใช้
ทกัษะการ
เคล่ือนไหวใน
ลกัษณะ
ผสมผสานได ้
ทั้งแบบอยูก่บัที่  
เคล่ือนที่  และ
ใชอุ้ปกรณ์
ประกอบ๒.  ฝึก
กายบริหารท่า
มือเปล่า
ประกอบจงัหวะ 
๓.  เล่นเกม
เลียนแบบและ
กิจกรรมแบบ
ผลดั 
๔.    เล่นกีฬา
พื้นฐานไดอ้ยา่ง
นอ้ย ๑ ชนิด 

๑.  จดั 
รูปแบบการ
เคล่ือนไหว
แบบ
ผสมผสาน 
และควบคุม
ตนเองเม่ือใช้
ทกัษะการ
เคล่ือนไหว
ตามแบบที่
ก  าหนด 
๒.  เล่นเกม
น าไปสู่กีฬา         
ที่เลือกและ
กิจกรรมการ
เคล่ือนไหว  
แบบผลดั 
 

๑.  แสดง
ทกัษะการ
เคล่ือนไหว
ร่วมกบัผูอ่ื้น
ในลกัษณะ       
แบบผลดัและ
แบบ
ผสมผสานได้
ตามล าดบัทั้ง
แบบอยูก่บัที่  
เคล่ือนที่  และ
ใชอุ้ปกรณ์
ประกอบ  
และการ
เคล่ือนไหว
ประกอบเพลง 

๑.  เพิม่พนู
ความสามารถ
ของตน         
ตามหลกัการ
เคล่ือนไหว          
ที่ใชท้กัษะ
กลไกและ
ทกัษะพื้นฐาน
ที่น าไปสู่การ
พฒันาทกัษะ
การเล่นกีฬา 
๒.  เล่นกีฬา
ไทยและกีฬา
สากลประเภท
บุคคล 

๑.  น าผลการ
ปฏิบตัิตน
เก่ียวกบัทกัษะ
กลไกและ
ทกัษะการ
เคล่ือนไหว 
ในการเล่น
กีฬาจาก
แหล่งขอ้มูล  
ที่หลากหลาย
มาสรุปเป็นวธีิ
ที่เหมาะสมใน
บริบทของ
ตนเอง 

๑.   เล่นกีฬา
ไทยและกีฬา
สากล  ไดอ้ยา่ง
ละ ๑ ชนิดโดย
ใชเ้ทคนิคที่
เหมาะสมกบั
ตนเองและทีม 
๒.  น าหลกัการ  
ความรู้และ
ทกัษะในการ
เคล่ือนไหว 
กิจกรรมทาง
กาย  การเล่น
เกม     และการ
เล่นกีฬาไปใช้
สร้างเสริม 

๑.  วิเคราะห์ความคิดรวบยอด
เก่ียวกบัการเคล่ือนไหวรูปแบบ
ต่างๆ  ในการเล่นกีฬา   
๒.  ใชค้วามสามารถของตน
เพือ่เพิม่ศกัยภาพของทีม  
ค  านึงถึงผลที่เกิดต่อผูอ่ื้น  และ
สงัคม 
๓.  เล่นกีฬาไทย  กีฬาสากล
ประเภทบุคคล / คู่  กีฬาประเภท
ทีมไดอ้ยา่งนอ้ย ๑ ชนิด   
๔.  แสดงการเคล่ือนไหวได้
อยา่งสร้างสรรค ์
๕.  เขา้ร่วมกิจกรรมนนัทนาการ
นอกโรงเรียน และน าหลกัการ
แนวคิดไปปรับปรุงและพฒันา
คุณภาพชีวติของตนและสงัคม 
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 เคล่ือนที่และ
ใชอุ้ปกรณ์
ประกอบ 

  ๓.  ควบคุม
การ
เคล่ือนไหว 
ในเร่ืองการรับ
แรง การใช้
แรงและความ
สมดุล 
๔.  แสดง
ทกัษะกลไก 
ในการปฏิบตัิ
กิจกรรมทาง
กายและเล่น
กีฬา 
๕.   เล่นกีฬา
ไทย และกีฬา
สากลประเภท
บุคคลและ
ประเภททีม 

๒.  จ  าแนก
หลกัการ
เคล่ือนไหวใน
เร่ืองการรับ
แรง  การใช้
แรง  และ
ความสมดุล
ในการ
เคล่ือนไหว
ร่างกายในการ
เล่นเกม  เล่น
กีฬา  และน าผล
มาปรับปรุง  
เพิม่พูนวธีิ
ปฏิบตัิของตน
และผูอ่ื้น 
๓.  เล่นกีฬา
ไทย  กีฬา

และทีมโดยใช้
ทกัษะพื้นฐาน
ตามชนิดกีฬา       
อยา่งละ ๑ 
ชนิด๓. ร่วม
กิจกรรม
นนัทนาการ
อยา่งนอ้ย ๑ 
กิจกรรมและ    
น าหลกัความรู้    
ที่ไดไ้ป
เช่ือมโยง
สมัพนัธก์บั  
วชิาอ่ืน 

๒.  เล่นกีฬา
ไทยและกีฬา
สากล  ทั้ง
ประเภทบุคคล
และทีมได ้  
อยา่งละ ๑ 
ชนิด   
๓.  
เปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพ
ของรูปแบบ
การ
เคล่ือนไหว       
ที่ส่งผลต่อการ
เล่นกีฬาและ
กิจกรรมใน
ชีวติประจ าวนั 
๔. ร่วม

สุขภาพอยา่ง
ต่อเน่ือง  เป็น
ระบบ 
๓.  ร่วม
กิจกรรม
นนัทนาการ 
อยา่งนอ้ย ๑ 
กิจกรรม  และ
น าหลกัความรู้
วธีิการไปขยาย
ผลการเรียนรู้
ใหก้บัผูอ่ื้น 

 



 

 

 

 

ไดอ้ยา่งละ  
๑ ชนิด 

สากลประเภท
บุคคลและ
ประเภททีม 

กิจกรรม
นนัทนาการ
อยา่งนอ้ย  
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    ๖.  อธิบาย

หลกัการ  และ
เขา้ร่วม
กิจกรรม
นนัทนาการ     
อยา่งนอ้ย  
๑ กิจกรรม 

ไดอ้ยา่งละ ๑ 
ชนิด 
๔.  ใชท้กัษะ
กลไกเพือ่
ปรับปรุง 
เพิม่พนู
ความสามารถ
ของตนและ
ผูอ่ื้นในการ
เล่นกีฬา๕.  
ร่วมกิจกรรม

 ๑ กิจกรรม 
และน าความรู้
และหลกัการ
ที่ได ้ ไปปรับ
ใชใ้น
ชีวติประจ าวนั
อยา่งเป็น
ระบบ 

  
     



 

 

 

 

นนัทนาการ
อยา่งนอ้ย  
๑  กิจกรรม    
แลว้น าความรู้
และหลกัการ
ที่ไดไ้ปใชเ้ป็น
ฐานการศึกษา
หาความรู้เร่ือง 
อ่ืน ๆ 
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๑. ออกก าลงั
กาย  และเล่น
เกม  ตาม
ค าแนะน า  
อยา่ง
สนุกสนาน 
๒. ปฏิบตัิตน
ตามกฎ  

๑. ออกก าลงั
กาย และเล่น
เกม   ไดด้ว้ย
ตนเองอยา่ง
สนุกสนาน 
๒.ปฏิบตัิตาม
กฎ  กติกาและ
ขอ้ตกลงใน

๑. เลือก         
ออกก าลงักาย  
การละเล่น
พื้นเมือง       
และเล่นเกม       
ที่เหมาะสม
กบัจุดเด่นจุด
ดอ้ยและ

๑.  ออกก าลงั
กาย  เล่นเกม  
และกีฬา   ที่
ตนเองชอบและ 
มีความสามารถ
ในการวเิคราะห์
ผลพฒันาการ 
ของตนเองตาม

๑. ออกก าลงั
กายอยา่งมี
รูปแบบ  เล่น
เกมที่ใชท้กัษะ
การคิดและ
ตดัสินใจ  
๒. เล่นกีฬา   
ที่ตนเองชอบ

๑.  อธิบาย
ประโยชน์
และหลกัการ
ออกก าลงักาย
เพือ่สุขภาพ
สมรรถภาพ  
ทางกายและ  
การสร้างเสริม

๑.  อธิบาย
ความส าคญั
ของการออก
ก าลงักายและ
เล่นกีฬา       
จนเป็นวถีิชีวติ 
ที่มีสุขภาพดี 
๒. ออกก าลงั

๑.  อธิบาย
สาเหตุการ
เปล่ียนแปลง
ทางกาย จิตใจ  
อารมณ์ สงัคม  
และสติปัญญา  
ทีเ่กิดจากการ
ออกก าลงักาย 

๑.  มีมารยาท
ในการเล่น     
และดูกีฬาดว้ย
ความมีน ้ าใจ
นกักีฬา 
๒.ออกก าลงั
กายและเล่น
กีฬาอยา่ง

๑.   ออกก าลงักายและเล่นกีฬา         
ที่เหมาะสมกบัตนเองอยา่ง
สม ่าเสมอ  และใชค้วามสามารถ
ของตนเองเพิม่ศกัยภาพของทีม  
ลดความเป็นตวัตน  ค  านึงถึงผล
ที่เกิดต่อสงัคม 
๒. อธิบายและปฏิบติัเก่ียวกบั
สิทธิ  กฎ  กติกา  กลวธีิต่างๆ  ใน



 

 

 

 

กติกา  
ขอ้ตกลง            
ในการเล่น
เกมตาม
ค าแนะน า 

การเล่นเกม
เป็นกลุ่ม 

ขอ้จ ากดัของ
ตนเอง 
๒. ปฏิบตัิตาม
กฎ  กติกาและ
ขอ้ตกลงของ 
การออกก าลงั
กาย   การเล่น
เกม  
การละเล่น-
พื้นเมืองได้
ดว้ยตนเอง 

ตวัอยา่งและ
แบบปฏิบตัิของ
ผูอ่ื้น 
๒. ปฏิบตัิตาม
กฎ  กติกาการ
เล่นกีฬาพื้นฐาน  
ตามชนิดกีฬาที่
เล่น 

อยา่ง
สม ่าเสมอ  
โดยสร้าง
ทางเลือก      
ในวธีิปฏิบตัิ
ของตนเอง
อยา่ง
หลากหลาย  
และมีน ้ าใจ
นกักีฬา 
 ๓. ปฏิบตัิ
ตามกฎ  กติกา      
การเล่นเกม  
กีฬาไทย และ
กีฬาสากล  
 ตามชนิดกีฬา 
ที่เล่น 

บุคลิกภาพ 
๒. เล่นเกม  ที่
ใชท้กัษะการ
วางแผน  และ
สามารถ
เพิม่พนูทกัษะ
การออกก าลงั
กายและ
เคล่ือนไหว
อยา่งเป็น
ระบบ 
๓. เล่นกีฬา    
ที่ตนเองช่ืน
ชอบและ
สามารถ
ประเมิน
ทกัษะการเล่น
ของตนเป็น
ประจ า 

กายและเลือก
เขา้ร่วมเล่น
กีฬาตามความ
ถนดั  ความ
สนใจ 
อยา่งเตม็
ความสามารถ  
พร้อมทั้งมี
การประเมิน
การเล่นของ
ตนและผูอ่ื้น 
๓. ปฏิบตัิตาม
กฎ  กติกา  
และขอ้ตกลง
ตามชนิดกีฬา 
ที่เลือกเล่น 

และเล่นกีฬา
เป็นประจ าจน
เป็นวถีิชีวติ 
๒. เลือกเขา้
ร่วมออกก าลงั
กายเล่นกีฬา
ตามความถนดั  
ความสนใจ 
พร้อมทั้ง
วเิคราะห์
ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล
เพือ่เป็น
แนวทางใน
การพฒันา
ตนเอง 
 

สม ่าเสมอและ
น าแนวคิด
หลกัการจาก
การเล่นไป
พฒันาคุณภาพ
ชีวติของตน
ดว้ยความ
ภาคภูมิใจ 
๓. ปฏิบตัิตน
ตามกฎ  กติกา  
และขอ้ตกลง  
ในการเล่น
ตามชนิดกีฬา
ที่เลือกและน า
แนวคิด ที่ได้
ไปพฒันา
คุณภาพชีวติ 
ของตน           
ในสงัคม 

ระหวา่งการเล่น  การแข่งขนักีฬา
กบัผูอ่ื้นและน าไปสรุปเป็นแนว
ปฏิบตัิและใชใ้นชีวติประจ าวนั
อยา่งต่อเน่ือง 
๓.แสดงออกถึงการมีมารยาท        
ในการดู การเล่นและการแข่งขนั
กีฬา  ดว้ยความมีน ้ าใจนกักีฬา  
และน าไปใชป้ฏิบตัิทุกโอกาส  
จนเป็นบุคลิกภาพที่ดี 
๔. ร่วมกิจกรรมทางกายและเล่น
กีฬาอยา่งมีความสุข ช่ืนชมใน
คุณค่าและความงามของการกีฬา 



 

 

 

 

 
ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม.๔ - ๖ 
    ๔. ปฏิบตัิตน

ตามสิทธิของ
ตนเอง            
ไม่ละเมิดสิทธิ
ผูอ่ื้นและ
ยอมรับใน
ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล
ในการเล่นเกม  
กีฬาไทยและ
กีฬาสากล 

๔. ปฏิบตัิตาม
กฎ  กติกา  
ตามชนิดกีฬา
ที่เล่น  โดย
ค านึงถึงความ
ปลอดภยัของ
ตนเองและ
ผูอ่ื้น 
๕. จ าแนก
กลวธีิการรุก   
การป้องกนั  
และน าไปใช้
ในการเล่น
กีฬา 
๖. เล่นเกม
และกีฬาดว้ย 
ความสามคัคี
และมีน ้ าใจ
นกักีฬา 

๔. วางแผน         
การรุกและ    
การป้องกนัใน
การเล่นกีฬาที่
เลือกและ
น าไปใช ้        
ในการเล่น
อยา่งเป็น
ระบบ 
๕. ร่วมมือใน
การเล่นกีฬา  
และการ
ท างานเป็นทีม
อยา่ง
สนุกสนาน 
๖. วเิคราะห์
เปรียบเทียบ
และยอมรับ
ความแตกต่าง
ระหวา่ง
วธีิการเล่น
กีฬาของ
ตนเองกบั
ผูอ่ื้น 

๓. มีวนิยั  
ปฏิบตัิตามกฎ  
กติกา  และ
ขอ้ตกลงใน
การเล่นกีฬา           
ที่เลือก 
๔. วางแผน 
การรุกและ 
การป้องกนัใน
การเล่นกีฬาที่
เลือกและ
น าไปใช ้         
ในการเล่น
อยา่ง
เหมาะสมกบั
ทีม 
๕. น าผล 
การปฏิบตัิใน
การเล่นกีฬา
มาสรุปเป็นวธีิ
ที่เหมาะสม
กบัตนเองดว้ย 
ความมุ่งมัน่ 

๔. จ าแนก
กลวธีิการรุก   
การป้องกนั  
และใชใ้น 
การเล่นกีฬา 
ที่เลือกและ
ตดัสินใจเลือก
วธีิที่เหมาะสม
กบัทีมไป
ใชไ้ดต้าม
สถานการณ์  
ของการเล่น 

 

     ๕. เสนอผล
การพฒันา
สุขภาพของ
ตนเองที่เกิด
จากการออก
ก าลงักาย และ
การเล่นกีฬา 
เป็นประจ า 

 

        



 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

สาระที่  ๔       การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกนัโรค 
มาตรฐาน พ ๔.๑   เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ   การด ารงสุขภาพ  การป้องกนัโรคและการสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ - ๖ 
๑.  ปฏิบตัิ
ตนตามหลกั        
สุขบญัญตัิ-
แห่งชาติ       
ตาม
ค าแนะน า 
๒.  บอก
อาการ
เจบ็ป่วยที่
เกิดขึ้นกบั
ตนเอง๓.  
ปฏิบตัิตน
ตาม
ค าแนะน า
เม่ือมีอาการ
เจบ็ป่วย 

๑.  บอก
ลกัษณะของ
การมีสุขภาพดี 
๒.  เลือกกิน
อาหารที่มี
ประโยชน์ 
๓.  ระบุของ
ใชแ้ละของ
เล่นที่มีผลเสีย
ต่อสุขภาพ 
๔. อธิบาย
อาการและวธีิ
ป้องกนัการ
เจบ็ป่วย การ
บาดเจบ็ที่อาจ
เกิดขึ้น 
๕.  ปฏิบตัิตาม
ค าแนะน าเม่ือ
มีอาการ
เจบ็ป่วยและ

๑.  อธิบายการ
ติดต่อและ
วธีิการป้องกนั
การแพร่  
กระจาย         
ของโรค 
๒.  จ  าแนก
อาหารหลกั       
๕ หมู่ 
๓.  เลือกกิน
อาหารที่
หลากหลาย
ครบ ๕ หมู่ใน
สดัส่วน 
ที่เหมาะสม 
๔. แสดงวิธี
แปรงฟันให้
สะอาดอยา่ง 
ถูกวธีิ 

๑.  อธิบาย
ความสมัพนัธ์
ระหวา่ง
ส่ิงแวดลอ้มกบั
สุขภาพ 
๒.  อธิบาย
สภาวะอารมณ์  
ความรู้สึกที่มี
ผลต่อสุขภาพ 
๓.  วเิคราะห์
ขอ้มูลบนฉลาก
อาหารและ
ผลิตภณัฑ์
สุขภาพ เพือ่
การเลือก
บริโภค 
๔. ทดสอบและ
ปรับปรุง
สมรรถภาพ
ทางกายตามผล

๑.  แสดง
พฤติกรรม           
ที่เห็น
ความส าคญั
ของการปฏิบตัิ
ตนตามสุข
บญัญตัิ
แห่งชาติ 
๒.  คน้หา
ขอ้มูลข่าวสาร
เพือ่ใชส้ร้าง
เสริมสุขภาพ 
๓.  วเิคราะห์
ส่ือโฆษณาใน
การตดัสินใจ
เลือกซ้ืออาหาร 
และผลิตภณัฑ์
สุขภาพอยา่งมี
เหตุผล 
๔. ปฏิบตัิตน

๑.  แสดง
พฤติกรรม          
ในการป้องกนั
และแกไ้ข
ปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มที่มี
ผลต่อสุขภาพ 
๒.  วิเคราะห์
ผลกระทบที่
เกิดจากการ
ระบาดของโรค
และเสนอแนว
ทางการป้องกนั
โรคติดต่อ
ส าคญัที่พบใน
ประเทศไทย 
๓.  แสดง
พฤติกรรมที่บ่ง
บอกถึงความ
รับผดิชอบต่อ

๑.  เลือกกิน
อาหารที่
เหมาะสมกบั
วยั 
๒.  วิเคราะห์
ปัญหาที่เกิด
จากภาวะ
โภชนาการที่มี
ผลกระทบต่อ
สุขภาพ 
๓.  ควบคุม
น ้ าหนกัของ
ตนเองใหอ้ยู่
ในเกณฑ์
มาตรฐาน 
๔. สร้างเสริม
และปรับปรุง
สมรรถภาพ
ทางกายตาม
ผล        การ

๑.  เลือกใช้
บริการทาง
สุขภาพอยา่งมี
เหตุผล 
๒.  วิเคราะห์
ผลของการใช้
เทคโนโลยทีี่มี
ต่อสุขภาพ 
๓.  วเิคราะห์
ความเจริญ 
กา้วหนา้ทาง
การแพทยท์ี่มี
ผลต่อสุขภาพ 
๔. วเิคราะห์
ความสมัพนัธ์
ของภาวะ
สมดุลระหวา่ง
สุขภาพกาย
และสุขภาพจิต 

๑.  ก าหนด
รายการอาหาร
ที่เหมาะสมกบั
วยัต่าง ๆ โดย
ค านึงถึงความ
ประหยดัและ
คุณค่าทาง
โภชนาการ 

๑.  วิเคราะห์บทบาทและความ
รับผดิชอบของบุคคลที่มีต่อ
การสร้างเสริมสุขภาพและการ
ป้องกนัโรคในชุมชน 
๒.  วิเคราะห์ อิทธิพลของ 
ส่ือโฆษณาเก่ียวกบัสุขภาพ      
 เพือ่การเลือกบริโภค 
๓.  ปฏิบตัิตนตามสิทธิของ
ผูบ้ริโภค 
๔. วเิคราะห์สาเหตุและเสนอ
แนวทางการป้องกนัการ
เจบ็ป่วยและการตายของคน
ไทย 
๕.  วางแผนและปฏิบตัิตาม
แผนการพฒันาสุขภาพของ
ตนเองและครอบครัว 
๖.  มีส่วนร่วมในการส่งเสริม  

๒.  เสนอ
แนวทาง
ป้องกนัโรคที่
เป็นสาเหตุ
ส าคญัของการ
เจบ็ป่วยและ
การตายของคน
ไทย๓.  
รวบรวมขอ้มูล
และ 



 

 

 

 

บาดเจบ็ การตรวจสอบ ในการป้องกนั
โรคที่พบบ่อย
ใน
ชีวติประจ าวนั 

สุขภาพของ ทดสอบ เสนอแนวทาง
แกไ้ขปัญหา
สุขภาพใน
ชุมชน 

และพฒันาสุขภาพในชุมชน 
 

 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 
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  ๕.  สร้างเสริม

สมรรถภาพ
ทางกายได้
ตามค าแนะน า 

สมรรถภาพ    
ทางกาย 

๕.  ทดสอบ
และปรับปรุง
สมรรถภาพ
ทางกายตามผล
การทดสอบ
สมรรถภาพ    
ทางกาย 

ส่วนรวม 
๔. สร้างเสริม
และปรับปรุง
สมรรถภาพ
ทางกายเพือ่
สุขภาพอยา่ง
ต่อเน่ือง 

 ๕.  อธิบาย
ลกัษณะอาการ
เบื้องตน้ของผู ้
มีปัญหา
สุขภาพจิต๖.  
เสนอแนะวธีิ
ปฏิบตัิตน   
เพือ่จดัการกบั
อารมณ์และ
ความเครียด 
๗.  พฒันา
สมรรถภาพ
ทางกายตนเอง

๔. วางแผน
และจดัเวลา ใน
การ              
ออกก าลงักาย  
การพกัผอ่น
และการสร้าง
เสริม
สมรรถภาพ    
ทางกาย 
๕.  ทดสอบ
สมรรถภาพ
ทางกาย  และ
พฒันาไดต้าม

๗.  วางแผนและปฏิบตัิตาม
แผนการพฒันาสมรรถภาพทาง
กาย  และสมรรถภาพทางกลไก  

   



 

 

 

 

ใหเ้ป็นไปตาม
เกณฑท์ี่
ก  าหนด 

ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล 

 



 

 

 

 

 
สาระที่  ๕       ความปลอดภัยในชีวิต 
มาตรฐาน พ ๕.๑   ป้องกันและหลกีเลีย่งปัจจัยเส่ียง พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ  อุบัติเหตุ  การใช้ยา     สารเสพติด และความรุนแรง 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม.๔ - ๖ 
๑.   ระบุส่ิง    
ที่ท  าใหเ้กิด
อนัตราย              
ที่บา้น 
โรงเรียน  
และการ
ป้องกนั 
๒.   บอก
สาเหตุและ
การป้องกนั
อนัตรายที่
เกิดจากการ
เล่น 
๓.  แสดง
ค าพดูหรือ
ท่าทางขอ
ความ
ช่วยเหลือ
จากผูอ่ื้นเม่ือ

๑.   ปฏิบตัิตน
ในการป้องกนั
อุบตัิเหตุที่อาจ
เกิดขึ้นทางน ้ า  
และทางบก 
๒.   บอกช่ือ
ยาสามญั
ประจ าบา้น  
และใชย้าตาม
ค าแนะน า๓.  
ระบุโทษของ
สารเสพติด  
สารอนัตราย
ใกลต้วัและ
วธีิการป้องกนั 
๔.  ปฏิบตัิตน
ตาม
สญัลกัษณ์
และป้ายเตือน

๑.   ปฏิบตัิตน
เพือ่ความ
ปลอดภยัจาก
อุบตัิเหตุใน
บา้น  
โรงเรียน  และ
การเดินทาง 
๒.   แสดงวิธี 
ขอความ
ช่วยเหลือจาก
บุคคลและ
แหล่งต่าง ๆ  
เม่ือเกิด
เหตุร้าย  หรือ
อุบตัิเหตุ 
๓.  แสดงวิธี
ปฐมพยาบาล  
เม่ือบาดเจบ็
จากการเล่น 

๑.   อธิบาย
ความส าคญั
ของการใชย้า
และใชย้าอยา่ง
ถูกวธีิ 
๒.   แสดงวิธี
ปฐมพยาบาล
เม่ือไดรั้บ
อนัตรายจาก
การใชย้าผดิ  
สารเคมี  
แมลงสตัวก์ดั
ต่อย  และการ
บาดเจบ็จาก
การเล่นกีฬา
๓.  วเิคราะห์
ผลเสียของ
การสูบบุหร่ี  
และการด่ืม

๑.   วิเคราะห์
ปัจจยัที่มี
อิทธิพลต่อ
การใชส้าร
เสพติด 
๒.   วเิคราะห์
ผลกระทบ
ของการใชย้า 
และสารเสพ
ติด  ที่มีผลต่อ
ร่างกาย  จิตใจ  
อารมณ์  
สงัคม และ
สติปัญญา 
๓.  ปฏิบตัิตน
เพือ่ความ
ปลอดภยัจาก
การใชย้า   
และหลีกเล่ียง       

๑.   วิเคราะห์
ผลกระทบจาก
ความรุนแรง
ของภยั
ธรรมชาติที่มีต่อ
ร่างกาย  จิตใจ  
และสงัคม 
๒.   ระบุวธีิ
ปฏิบตัิตน เพือ่
ความปลอดภยั
จาก      ภยั
ธรรมชาติ  
๓.  วเิคราะห์
สาเหตุของการ   
ติดสารเสพติด 
และชกัชวน        
ใหผู้อ่ื้น
หลีกเล่ียง         
สารเสพติด 

๑.   แสดงวธีิ
ปฐมพยาบาล
และ
เคล่ือนยา้ย
ผูป่้วยอยา่ง
ปลอดภยั 
๒.   อธิบาย
ลกัษณะ
อาการของผู ้
ติดสารเสพติด
และการ
ป้องกนัการ
ติดสารเสพติด 
๓.  อธิบาย
ความสมัพนัธ์
ของการใช้
สารเสพติดกบั
การเกิดโรค
และอุบตัิเหตุ 

๑.   ระบุวธีิการ  
ปัจจยัและ
แหล่ง  ที่
ช่วยเหลือฟ้ืนฟู
ผูต้ิดสารเสพ
ติด 
๒.   อธิบาย
วธีิการ
หลีกเล่ียง
พฤติกรรมเส่ียง
และ
สถานการณ์
เส่ียง 
๓.  ใชท้กัษะ
ชีวติในการ
ป้องกนัตนเอง
และหลีกเล่ียง
สถานการณ์ 
คบัขนัที่อาจ

๑.   วิเคราะห์
ปัจจยัเส่ียง 
และ
พฤติกรรม
เส่ียงที่มีผลต่อ
สุขภาพและ
แนวทาง
ป้องกนั 
๒.   หลีกเล่ียง
การใชค้วาม
รุนแรงและ
ชกัชวนเพือ่น
ใหห้ลีกเล่ียง
การใชค้วาม
รุนแรงในการ
แกปั้ญหา 
๓.  วเิคราะห์

๑.   มีส่วนร่วมในการป้องกนั
ความเส่ียงต่อการใชย้า  การใช้
สารเสพติด  และความรุนแรง  
เพือ่สุขภาพของตนเอง 
ครอบครัว  และสงัคม 
๒.   วเิคราะห์ผลกระทบที่เกิด
จากการครอบครอง  การใชแ้ละ
การจ าหน่ายสารเสพติด 
๓.  วเิคราะห์ปัจจยัที่มีผลต่อ
สุขภาพ  หรือความรุนแรงของ
คนไทยและเสนอแนวทาง
ป้องกนั 
๔.  วางแผนก าหนดแนวทางลด
อุบตัิเหตุ และสร้างเสริมความ
ปลอดภยัในชุมชน 
๕.  มีส่วนร่วมในการสร้างเสริม
ความปลอดภยัในชุมชน 
๖.  ใชท้กัษะการตดัสินใจ
แกปั้ญหา 



 

 

 

 

เกิดเหตุร้าย 
ที่บา้นและ
โรงเรียน 

ของส่ิงของ
หรือสถานที่ที่
เป็นอนัตราย 

สุรา        ที่มี
ต่อสุขภาพ
และการ
ป้องกนั 

สารเสพติด 
 

น าไปสู่
อนัตราย 

อิทธิพลของ
ส่ือต่อ
พฤติกรรม
สุขภาพและ
ความรุนแรง 
 

ในสถานการณ์ที่เส่ียงต่อ
สุขภาพและความรุนแรง 
๗.  แสดงวิธีการช่วยฟ้ืนคืนชีพ 
อยา่งถูกวธีิ 

 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม.๔ - ๖ 



 

 

 

 

 ๕.  อธิบาย
สาเหตุ  
อนัตราย          
วธีิป้องกนั
อคัคีภยัและ
แสดงการ         
หนีไฟ 

  ๔.  วเิคราะห์
อิทธิพลของ
ส่ือที่มีต่อ
พฤตกิรรม
สุขภาพ 
๕.   ปฏิบตัิตน
เพือ่ป้องกนั
อนัตรายจาก
การเล่นกีฬา 

 ๔.  แสดง
วธีิการชกัชวน
ผูอ่ื้นให ้             
ลด  ละ  เลิก  
สารเสพติด     
โดยใชท้กัษะ
ต่าง ๆ  

 ๔.  วเิคราะห์
ความสมัพนัธ์
ของการด่ืม
เคร่ืองด่ืมที่มี
แอลกอฮอล์
ต่อสุขภาพ
และการเกิด
อุบตัิเหตุ 
๕.   แสดง
วธีิการช่วย 
ฟ้ืนคืนชีพ 
อยา่งถูกวธีิ 

 

         

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 
ท าไมต้องเรียนศิลปะ 

                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพฒันาให้ผูเ้รียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์                
มีจินตนาการทางศิลปะ  ช่ืนชมความงาม  มีสุนทรียภาพ  ความมีคุณค่า ซ่ึงมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย ์ 
กิจกรรมทางศิลปะช่วยพฒันาผูเ้รียนทั้งดา้นร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สงัคม ตลอดจนการน าไปสู่
การพฒันาส่ิงแวดลอ้ม  ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความเช่ือมัน่ในตนเอง อนัเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือ
ประกอบอาชีพได ้ 
 

เรียนรู้อะไรในศิลปะ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มุ่งพฒันาให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะวิธีการทางศิลปะ 
เกิดความซาบซ้ึงในคุณค่าของศิลปะเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนแสดงออกอย่างอิสระในศิลปะแขนงต่างๆ 
ประกอบดว้ยสาระส าคญั คือ 

 ทัศนศิลป์     มีความรู้ความเขา้ใจองคป์ระกอบศิลป์ ทศันธาตุ สร้างและน าเสนอผลงานทาง
ทศันศิลป์จากจินตนาการ โดยสามารถใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถใช้เทคนิค วิธีการของ
ศิลปินในการสร้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์ระหว่างทศันศิลป์  ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรมเห็นคุณค่างานศิลปะที่เป็นมรดกทาง
วฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินภูมิปัญญาไทยและสากล ช่ืนชม ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 

 ดนตรี    มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบดนตรีแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค ์
วเิคราะห์วิพากษว์จิารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ทางดนตรีอยา่งอิสระ ช่ืนชมและประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติประจ าวนั  เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งดนตรี ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม เห็นคุณค่าดนตรีที่เป็น
มรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และสากล   ร้องเพลง และเล่นดนตรีในรูปแบบ
ต่างๆ  แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเสียงดนตรี  แสดงความรู้สึกที่มีต่อดนตรีในเชิงสุนทรียะ เข้าใจ
ความสมัพนัธร์ะหวา่งดนตรีกบัประเพณีวฒันธรรม  และเหตุการณ์ในประวติัศาสตร์ 

 นาฏศิลป์    มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบนาฏศิลป์  แสดงออกทางนาฏศิลป์อย่าง
สร้างสรรค ์ ใชศ้พัทเ์บื้องตน้ทางนาฏศิลป์ วิเคราะห์วิพากษ ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์  ถ่ายทอดความรู้สึก 
ความคิดอยา่งอิสระ สร้างสรรคก์ารเคล่ือนไหวในรูปแบบต่างๆ ประยกุตใ์ชน้าฏศิลป์ในชีวติประจ าวนั  
เขา้ใจความสมัพนัธ์ระหว่างนาฏศิลป์กบัประวติัศาสตร์  วฒันธรรม  เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดก
ทางวฒันธรรม  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ภูมิปัญญาไทย และสากล  
 
 



 

 

 

 

 

คุณภาพผู้เรียน 
 
จบช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓ 

 รู้และเขา้ใจเก่ียวกับรูปร่าง รูปทรง และจ าแนกทัศนธาตุของส่ิงต่าง ๆ ในธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์ มีทกัษะพื้นฐานการใชว้สัดุอุปกรณ์ในการสร้างงานวาดภาพระบายสี โดย
ใชเ้ส้น รูปร่าง รูปทรง สี และพื้นผวิ ภาพปะติด และงานป้ัน งานโครงสร้างเคล่ือนไหวอยา่งง่าย ๆ ถ่ายทอด
ความคิด ความรู้สึกจากเร่ืองราว เหตุการณ์ ชีวติจริง สร้างงานทศันศิลป์ตามที่ตนช่ืนชอบ สามารถแสดง
เหตุผลและวธีิการในการปรับปรุงงานของตนเอง 

  รู้และเขา้ใจความส าคญัของงานทศันศิลป์ในชีวิตประจ าวนั ที่มาของงานทศันศิลป์                  
ในทอ้งถ่ิน ตลอดจนการใชว้สัดุ อุปกรณ์ และวธีิการสร้างงานทศันศิลป์ในทอ้งถ่ิน   

 รู้และเข้าใจแหล่งก าเนิดเสียง คุณสมบัติของเสียง บทบาทหน้าที่  ความหมาย 
ความส าคญัของบทเพลงใกลต้วัที่ไดย้นิ สามารถท่องบทกลอน ร้องเพลง เคาะจงัหวะ เคล่ือนไหวร่างกาย
ให้สอดคล้องกับบทเพลง อ่าน เขียน และใช้สัญลักษณ์แทนเสียงและเคาะจงัหวะแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัดนตรี เสียงขบัร้องของตนเอง มีส่วนร่วมกบักิจกรรมดนตรีในชีวติประจ าวนั 

 รู้และเข้าใจเอกลักษณ์ของดนตรีในท้องถ่ิน มีความ ช่ืนชอบ เห็นความส าคัญ                  
และประโยชน์ของดนตรีต่อการด าเนินชีวติของคนในทอ้งถ่ิน  

 สร้างสรรคก์ารเคล่ือนไหวในรูปแบบต่าง ๆ สามารถแสดงท่าทางประกอบจงัหวะเพลง
ตามรูปแบบนาฏศิลป์ มีมารยาทในการชมการแสดง รู้หน้าที่ของผูแ้สดงและผูช้มรู้ประโยชน์ของการ
แสดงนาฏศิลป์ในชีวติประจ าวนั เขา้ร่วมกิจกรรมการแสดงที่เหมาะสมกบัวยั 

 รู้และเข้าใจการละเล่นของเด็กไทยและนาฏศิลป์ท้องถ่ิน ช่ืนชอบและภาคภูมิใจ               
ในการละเล่นพื้นบา้น สามารถเช่ือมโยงส่ิงที่พบเห็นในการละเล่นพื้นบา้นกบัการด ารงชีวิตของคนไทย 
บอกลกัษณะเด่นและเอกลกัษณ์ของนาฏศิลป์ไทยตลอดจนความส าคญัของการแสดงนาฏศิลป์ไทยได ้
 
จบช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ 

 รู้และเขา้ใจการใชท้ศันธาตุ รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว สี แสงเงา มีทกัษะพื้นฐานในการใช้
วสัดุอุปกรณ์ ถ่ายทอดความคิด อารมณ์ ความรู้สึก สามารถใชห้ลักการจดัขนาด สัดส่วนความสมดุล 
น ้ าหนัก แสงเงา ตลอดจนการใชสี้คู่ตรงขา้มที่เหมาะสมในการสร้างงานทศันศิลป์  ๒ มิติ ๓ มิติ  เช่น 
งานส่ือผสม งานวาดภาพระบายสี งานป้ัน งานพิมพภ์าพ รวมทั้งสามารถสร้างแผนภาพ แผนผงั และ
ภาพประกอบเพื่อถ่ายทอดความคิดจินตนาการเป็นเร่ืองราวเก่ียวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ  และสามารถ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งงานทศันศิลป์ที่สร้างสรรคด์ว้ยวสัดุอุปกรณ์และวิธีการที่แตกต่างกนั 



 

 

 

 

เขา้ใจปัญหาในการจดัองคป์ระกอบศิลป์ หลกัการลด   และเพิ่มในงานป้ัน การส่ือความหมายในงาน
ทศันศิลป์ของตน รู้วิธีการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น ตลอดจนรู้และเขา้ใจคุณค่าของงานทศันศิลป์ที่มีผลต่อ
ชีวติของคนในสงัคม 

   รู้และเขา้ใจบทบาทของงานทศันศิลป์ที่สะทอ้นชีวติและสังคม อิทธิพลของความเช่ือ          
ความศรัทธา ในศาสนา และวฒันธรรมที่มีผลต่อการสร้างงานทศันศิลป์ในทอ้งถ่ิน  

 รู้และเข้าใจเก่ียวกับเสียงดนตรี เสียงร้อง เค ร่ืองดนตรี และบทบาทหน้าที่  รู้ ถึง                   
การเคล่ือนที่ขึ้น ลง ของท านองเพลง องค์ประกอบของดนตรี ศพัท์สังคีตในบทเพลง ประโยค และ
อารมณ์ของบทเพลงที่ฟัง ร้อง และบรรเลงเคร่ืองดนตรี ดน้สดอย่างง่าย ใช้และเก็บรักษาเคร่ืองดนตรี
อยา่งถูกวิธี อ่าน เขียนโน้ตไทยและสากลในรูปแบบต่าง ๆ  รู้ลักษณะของผูท้ี่จะเล่นดนตรีได้ดี แสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกบัองคป์ระกอบดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกของบทเพลงที่ฟัง สามารถใชด้นตรีประกอบ
กิจกรรมทางนาฏศิลป์และการเล่าเร่ือง 

 รู้และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถี ชีวิต ประเพณี  ว ัฒนธรรมไทย                  
และวฒันธรรมต่าง ๆ เร่ืองราวดนตรีในประวติัศาสตร์ อิทธิพลของวฒันธรรมต่อดนตรี รู้คุณค่าดนตรี
ที่มาจากวฒันธรรมต่างกนั เห็นความส าคญัในการอนุรักษ ์

 รู้และเข้าใจองค์ประกอบนาฏศิลป์  สามารถแสดงภาษาท่ า นาฏยศัพท์พื้นฐาน 
สร้างสรรคก์ารเคล่ือนไหวและการแสดงนาฏศิลป์ และการละครง่าย ๆ ถ่ายทอดลีลาหรืออารมณ์ และ
สามารถออกแบบเคร่ืองแต่งกายหรืออุปกรณ์ประกอบการแสดงง่าย ๆ เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่าง
นาฏศิลป์และการละครกบัส่ิงที่ประสบในชีวิตประจ าวนั แสดงความคิดเห็นในการชมการแสดง และ
บรรยายความรู้สึกของตนเองที่มีต่องานนาฏศิลป์ 

 รู้และเข้าใจความสัมพันธ์และประโยชน์ของนาฏศิลป์และการละคร สามารถ
เปรียบเทียบการแสดงประเภทต่าง ๆ ของไทยในแต่ละทอ้งถ่ิน และส่ิงที่การแสดงสะทอ้นวฒันธรรม
ประเพณี เห็นคุณค่าการรักษาและสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์ไทย 
 
จบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

 รู้และเข้าใจเร่ืองทัศนธาตุและหลักการออกแบบและเทคนิคที่หลากหลายในการ          
สร้างงานทศันศิลป์ ๒ มิติ และ ๓ มิติ เพือ่ส่ือความหมายและเร่ืองราวต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ วเิคราะห์
รูปแบบเน้ือหาและประเมินคุณค่างานทศันศิลป์ของตนเองและผูอ่ื้น สามารถเลือกงานทศันศิลป์โดยใช้
เกณฑท์ี่ก  าหนดขึ้นอยา่งเหมาะสม สามารถออกแบบรูปภาพ สญัลกัษณ์ กราฟิกในการน าเสนอขอ้มูลและ
มีความรู้ ทกัษะที่จ  าเป็นดา้นอาชีพที่เก่ียวขอ้งกนักบังานทศันศิลป์ 

 รู้และเขา้ใจการเปล่ียนแปลงและพฒันาการของงานทัศนศิลป์ของชาติและทอ้งถ่ิน          
แต่ละยคุสมยั เห็นคุณค่างานทศันศิลป์ที่สะทอ้นวฒันธรรมและสามารถเปรียบเทียบงานทศันศิลป์ที่มา
จากยคุสมยัและวฒันธรรมต่าง ๆ  



 

 

 

 

 รู้และ เข้าใจถึงความแตกต่างทางด้าน เสียง องค์ประกอบ อารมณ์  ความ รู้สึก                    
ของบทเพลงจากวฒันธรรมต่าง ๆ มีทกัษะในการร้อง บรรเลงเคร่ืองดนตรี ทั้งเด่ียวและเป็นวงโดยเน้น
เทคนิคการร้องบรรเลงอย่างมีคุณภาพ มีทกัษะในการสร้างสรรค์บทเพลงอย่างง่าย อ่านเขียนโน้ตใน
บนัไดเสียงที่มีเคร่ืองหมาย แปลงเสียงเบื้องตน้ได ้รู้และเขา้ใจถึงปัจจยัที่มีผลต่อรูปแบบของผลงานทาง
ดนตรี องคป์ระกอบของผลงานด้านดนตรีกบัศิลปะแขนงอ่ืน แสดงความคิดเห็นและบรรยายอารมณ์
ความรู้สึกที่มีต่อบทเพลง สามารถน าเสนอบทเพลงที่ช่ืนชอบไดอ้ยา่งมีเหตุผล มีทกัษะในการประเมิน
คุณภาพของบทเพลงและการแสดงดนตรี รู้ถึงอาชีพต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัดนตรีและบทบาทของดนตรีใน
ธุรกิจบนัเทิง เขา้ใจถึงอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อบุคคลและสงัคม 

 รู้และเข้าใจที่มา ความสัมพันธ์ อิทธิพลและบทบาทของดนตรีแต่ละวฒันธรรม             
ในยคุสมยัต่าง ๆ วเิคราะห์ปัจจยัที่ท  าใหง้านดนตรีไดรั้บการยอมรับ  

 รู้และเข้าใจการใช้นาฏยศัพท์หรือศพัท์ทางการละครในการแปลความและส่ือสาร             
ผา่นการแสดง รวมทั้งพฒันารูปแบบการแสดง สามารถใชเ้กณฑง่์าย ๆ ในการพจิารณาคุณภาพการแสดง 
วิจารณ์เปรียบเทียบงานนาฏศิลป์ โดยใชค้วามรู้เร่ืององค์ประกอบทางนาฏศิลป์ร่วมจดัการแสดง  น า
แนวคิดของการแสดงไปปรับใชใ้นชีวติประจ าวนั 

 รู้และเข้าใจประเภทละครไทยในแต่ละยุคสมัย ปัจจัยที่ มีผลต่อการเปล่ียนแปลง                      
ของนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พื้นบา้น ละครไทย และละครพื้นบา้น เปรียบเทียบลกัษณะเฉพาะของการ
แสดงนาฏศิลป์จากวฒันธรรมต่าง ๆ รวมทั้งสามารถออกแบบและสร้างสรรคอุ์ปกรณ์ เคร่ืองแต่งกายใน
การแสดงนาฏศิลป์และละคร มีความเข้าใจ ความส าคัญ  บทบาทของนาฏศิลป์  และละครใน
ชีวติประจ าวนั 
 
จบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

 รู้และเขา้ใจเก่ียวกับทศันธาตุและหลกัการออกแบบในการส่ือความหมาย สามารถใช้
ศพัทท์างทศันศิลป์ อธิบายจุดประสงคแ์ละเน้ือหาของงานทศันศิลป์ มีทกัษะและเทคนิคในการใชว้สัดุ 
อุปกรณ์และกระบวนการที่สูงขึ้นในการสร้างงานทศันศิลป์ วเิคราะห์เน้ือหาและแนวคิด เทคนิควิธีการ 
การแสดงออกของศิลปินทั้งไทยและสากล ตลอดจนการใชเ้ทคโนโลยต่ีาง ๆ ในการออกแบบสร้างสรรค์
งานที่เหมาะสมกบัโอกาส สถานที่ รวมทั้งแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพสังคมดว้ยภาพลอ้เลียนหรือ
การ์ตูน ตลอดจนประเมินและวจิารณ์คุณค่างานทศันศิลป์ดว้ยหลกัทฤษฎีวจิารณ์ศิลปะ 

 วิเคราะห์เปรียบเทียบงานทศันศิลป์ในรูปแบบตะวนัออกและรูปแบบตะวนัตก เขา้ใจ
อิทธิพลของมรดกทางวฒันธรรมภูมิปัญญาระหวา่งประเทศที่มีผลต่อการสร้างสรรคง์านทศันศิลป์ในสังคม  

 รู้และเข้าใจรูปแบบบทเพลงและวงดนตรีแต่ละประเภทและจ าแนกรูปแบบ                   
ของวงดนตรีทั้งไทยและสากล เขา้ใจอิทธิพลของวฒันธรรมต่อการสร้างสรรคด์นตรี เปรียบเทียบอารมณ์
และความรู้สึกที่ไดรั้บจากดนตรีที่มาจากวฒันธรรมต่างกนั อ่าน เขียน โนต้ดนตรีไทยและสากล ในอตัรา



 

 

 

 

จงัหวะต่าง ๆ มีทกัษะในการร้องเพลงหรือเล่นดนตรีเด่ียวและรวมวงโดยเนน้เทคนิค การแสดงออกและ
คุณภาพของการแสดง สร้างเกณฑ์ส าหรับประเมินคุณภาพการประพนัธ์การเล่นดนตรีของตนเองและ
ผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเหมาะสม สามารถน าดนตรีไประยกุตใ์ชใ้นงานอ่ืน ๆ 

 วิเคราะห์ เปรียบเทียบรูปแบบ ลักษณะเด่นของดนตรีไทยและสากลในวฒันธรรม          
ต่าง ๆ เขา้ใจบทบาทของดนตรีที่สะทอ้นแนวความคิดและค่านิยมของคนในสงัคม สถานะทางสงัคมของ
นกัดนตรีในวฒันธรรมต่าง ๆ สร้างแนวทางและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและอนุรักษด์นตรี  

 มีทกัษะในการแสดงหลากหลายรูปแบบ มีความคิดริเร่ิมในการแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่
และเป็นหมู่ สร้างสรรคล์ะครสั้นในรูปแบบที่ช่ืนชอบ สามารถวเิคราะห์แก่นของการแสดงนาฏศิลป์และ
ละครที่ตอ้งการส่ือความหมายในการแสดง  อิทธิพลของเคร่ืองแต่งกาย แสง สี เสียง  ฉาก อุปกรณ์ และ
สถานที่ที่มีผลต่อการแสดง วจิารณ์การแสดงนาฏศิลป์และละคร  พฒันาและใชเ้กณฑก์ารประเมินในการ
ประเมินการแสดง และสามารถวิเคราะห์ท่าทางการเคล่ือนไหวของผูค้นในชีวิตประจ าวนัและน ามา
ประยกุตใ์ชใ้นการแสดง 

 เขา้ใจวิวฒันาการของนาฏศิลป์และการแสดงละครไทย และบทบาทของบุคคลส าคญั              
ในวงการนาฏศิลป์และการละครของประเทศไทยในยคุสมยัต่าง ๆ สามารถเปรียบเทียบการน าการแสดง
ไปใชใ้นโอกาสต่าง ๆ และเสนอแนวคิดในการอนุรักษน์าฏศิลป์ไทย 



 

 

 

 

สาระที่ ๑   ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ ๑.๑    สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคดิสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก   
 ความคดิต่องานศิลปะอย่างอิสระ  ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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๑. อภิปราย
เก่ียวกบั
รูปร่าง  
ลกัษณะ และ
ขนาดของส่ิง
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มนุษยส์ร้าง
ขึ้น  
๒ บอก
ความรู้สึกที่มี
ต่อธรรมชาติ 
และ
ส่ิงแวดลอ้ม
รอบตวั 
๓. มีทกัษะ
พื้นฐานใน
การใชว้สัดุ 
อุปกรณ์สร้าง
งานทศันศิลป์ 
 

๑. บรรยาย
รูปร่าง 
รูปทรงที่พบ
ใน ธรรมชาติ 
และ
ส่ิงแวดลอ้ม 
๒. ระบุ 
ทศันธาตุที่อยู่
ใน
ส่ิงแวดลอ้ม
และงาน
ทศันศิลป์ 
โดยเนน้เร่ือง
เสน้ สี รูปร่าง 
และรูปทรง 
๓. สร้างงาน
ทศันศิลป์ต่าง 
ๆ โดยใชท้ศัน
ธาตุที่เนน้เสน้ 
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๑.บรรยาย  
รูปร่าง 
รูปทรง ใน
ธรรมชาติ 
ส่ิงแวดลอ้ม 
และงาน
ทศันศิลป์ 
๒. ระบุวสัดุ 
อุปกรณ์ที่ใช้
สร้างผลงาน 
 เม่ือชมงาน
ทศันศิลป์ 
๓. จ าแนก 
ทศันธาตุของ 
ส่ิงต่าง ๆ   
ในธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอ้ม 
และงาน
ทศันศิลป์     
โดยเนน้เร่ือง
เสน้ สี รูปร่าง 
รูปทรง และ
พื้นผวิ 

๑. 
เปรียบเทียบ
รูปลกัษณะ
ของรูปร่าง 
รูปทรงใน
ธรรมชาติ 
ส่ิงแวดลอ้ม 
และงาน
ทศันศิลป์ 
๒. อภิปราย 
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และสีวรรณะเยน็ ที่มีต่อ
อารมณ์ขอ 
ที่มีต่ออารมณ์ 
ของมนุษย ์
 

๑. บรรยาย
เก่ียวกบั
จงัหวะ 
ต าแหน่งของ 
ส่ิงต่าง ๆ   
ที่ปรากฏใน
ส่ิงแวดลอ้ม 
และงาน
ทศันศิลป์ 
๒. 
เปรียบเทียบ
ความแตกต่าง
ระหวา่งงาน
ทศันศิลป์  
ที่สร้างสรรค์
ดว้ยวสัดุ
อุปกรณ์และ
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ต่างกนั 
๓. วาดภาพ 
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ของแสงเงา 
น ้ าหนกั และ

๑. ระบุสีคู่ตรง
ขา้ม และ
อภิปราย
เก่ียวกบัการ
ใช ้สีคูต่รง
ขา้ม   
ในการ
ถ่ายทอด
ความคิดและ
อารมณ์ 
๒. อธิบาย
หลกัการจดั
ขนาดสดัส่วน
ความสมดุล
ในการสร้าง
งานทศันศิลป์ 
๓. สร้างสรรค์
งานทศันศิลป์
จากรูปแบบ 
๒ มิติ เป็น ๓ 
มิติ โดยใช้
หลกัการของ
แสงเงาและ

๑. บรรยาย 
ความแตกต่าง
และความ
คลา้ยคลึงกนั 
ของงาน
ทศันศิลป์    
และ
ส่ิงแวดลอ้ม
โดยใชค้วามรู้
เร่ืองทศันธาตุ 
๒. ระบุ และ
บรรยาย
หลกัการ
ออกแบบงาน
ทศันศิลป์  
โดยเนน้ความ
เป็นเอกภาพ
ความ
กลมกลืน และ
ความสมดุล 
๓. วาดภาพ
ทศันียภาพ 
แสดงให้เห็น

๑. อภิปราย
เก่ียวกบั 
ทศันธาตุใน
ดา้นรูปแบบ
และแนวคิด
ของงาน
ทศันศิลป์ที่
เลือกมา 
๒. บรรยาย
เก่ียวกบัความ
เหมือนและ
ความแตกต่าง
ของรูปแบบ
การใชว้สัดุ
อุปกรณ์ใน
งานทศันศิลป์
ของศิลปิน 
๓. วาดภาพ
ดว้ยเทคนิค 
ที่หลากหลาย
ในการส่ือ
ความหมาย
และเร่ืองราว 

๑. บรรยาย
ส่ิงแวดลอ้ม 
และงาน
ทศันศิลป์ที่
เลือกมา 
โดยใชค้วามรู้
เร่ืองทศันธาตุ 
และหลกัการ
ออกแบบ 
๒. ระบุ และ
บรรยายเทคนิค  
วธีิการของ
ศิลปินในการ
สร้างงาน 
ทศันศิลป์ 
๓. วเิคราะห์ 
และบรรยาย
วธีิการใชท้ศัน
ธาตุ และ
หลกัการ
ออกแบบใน
การสร้างงาน   
ทศันศิลป์ของ

๑. วเิคราะห์การใชท้ศันธาตุ 
และหลกัการออกแบบ  
ในการส่ือความหมาย 
ในรูปแบบต่าง ๆ 
๒. บรรยายจุดประสงค ์และ
เน้ือหาของงานทศันศิลป์ โดย
ใชศ้พัทท์างทศันศิลป์  
๓. วเิคราะห์การเลือกใชว้สัดุ 
อุปกรณ์ และเทคนิคของ
ศิลปินในการแสดงออกทาง
ทศันศิลป์ 
๔. มีทกัษะและเทคนิค 
ในการใชว้สัดุ อุปกรณ์ และ
กระบวนการที่สูงขึ้น ในการ
สร้างงานทศันศิลป์ 
 



 

 

 

 

 วรรณะสี 
 

น ้ าหนกั 
 

ระยะไกลใกล ้ 
เป็น ๓ มิต ิ
 

ต่าง ๆ ตนเองใหมี้
คุณภาพ 
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๔. สร้างงาน
ทศันศิลป์ 
โดยการ
ทดลองใชสี้ 
ดว้ยเทคนิค 
ง่าย ๆ 
๕. วาดภาพ
ระบายสีภาพ
ธรรมชาติตาม
ความรู้สึกของ
ตนเอง 
 

๔. มีทกัษะ
พื้นฐานใน
การใชว้สัดุ 
อุปกรณ์  
สร้างงาน
ทศันศิลป์ ๓ 
มิต ิ
๕. สร้างภาพ
ปะติดโดยการ
ตดัหรือฉีก
กระดาษ 
๖. วาดภาพ
เพือ่ถ่ายทอด
เร่ืองราว
เก่ียวกบั
ครอบครัว    
ของตนเอง  
และเพือ่น
บา้น 

๔. วาดภาพ 
ระบายสี
ส่ิงของ
รอบตวั 
๕. มีทกัษะ
พื้นฐาน ใน
การใชว้สัดุ 
อุปกรณ์
สร้างสรรค ์ 
งานป้ัน 
๖. วาด
ภาพถ่ายทอด
ความคิด
ความรู้สึกจาก
เหตุการณ์ชีวติ
จริง โดยใช้
เสน้ รูปร่าง 
รูปทรง  
สี และพื้นผวิ 

๓.  จ  าแนก 
ทศันธาตุ      
ของส่ิงต่าง ๆ  
ในธรรมชาติ  
ส่ิงแวดลอ้ม  
และงานทศันศิลป์ 
โดยเนน้เร่ือง           
เสน้ สี รูปร่าง 
รูปทรง พื้นผวิ 
และพื้นที่วา่ง 
๔. มีทกัษะ
พื้นฐานใน
การใชว้สัดุ 
อุปกรณ์
สร้างสรรค ์
งานพมิพภ์าพ 
๕. มีทกัษะ 
พื้นฐานใน
การ 

๔. สร้างสรรค์
งานป้ันจาก  
ดินน ้ ามนัหรือ
ดินเหนียว 
โดยเนน้การ
ถ่ายทอด
จินตนาการ 
๕. สร้างสรรค์
งานพมิพภ์าพ 
โดยเนน้การ
จดัวาง
ต าแหน่งของ
ส่ิงต่าง ๆ  ใน
ภาพ 
๖. ระบุปัญหา
ในการจดั
องคป์ระกอบ
ศิลป์ และการ
ส่ือ

๔. สร้างสรรค์
งานป้ันโดย
ใชห้ลกัการ 
เพิม่และลด 
๕. สร้างสรรค์
งานทศันศิลป์ 
โดยใช้
หลกัการของ
รูปและพื้นที่
วา่ง 
๖. สร้างสรรค์
งานทศันศิลป์ 
โดยใช ้
สีคู่ตรงขา้ม 
หลกัการจดั
ขนาดสดัส่วน 
และความ
สมดุล 
๗. สร้างงาน

๔. รวบรวม
งานป้ันหรือ
ส่ือผสมมา
สร้างเป็น
เร่ืองราว  ๓ 
มิติโดยเนน้
ความเป็น
เอกภาพความ
กลมกลืน 
และการส่ือถึง
เร่ืองราว      
ของงาน 
๕. ออกแบบ
รูปภาพ 
สญัลกัษณ์ 
หรือกราฟิก
อ่ืน ๆ  
ในการ
น าเสนอ

๔. สร้าง
เกณฑใ์นการ
ประเมินและ
วจิารณ์งาน
ทศันศิลป์ 
๕. น าผลการ
วจิารณ์ไป
ปรับปรุง
แกไ้ขและ
พฒันางาน 
๖. วาดภาพ
แสดง
บุคลิกลกัษณะ
ของตวัละคร 
๗. บรรยาย
วธีิการใชง้าน
ทศันศิลป์ใน
การโฆษณา 
เพือ่โนม้นา้ว

๔.   มีทกัษะ
ในการสร้าง
งานทศันศิลป์
อยา่งนอ้ย ๓  
ประเภท 
๕. มีทกัษะใน
การ
ผสมผสาน
วสัดุต่าง ๆ ใน
การสร้างงาน
ทศันศิลป์โดย
ใชห้ลกัการ
ออกแบบ 
๖. สร้างงาน
ทศันศิลป์  
ทั้ง ๒ มิติ 
และ ๓ มิติ
เพือ่ถ่ายทอด
ประสบการณ์ 

๕. สร้างสรรคง์านทศันศิลป์     
ดว้ยเทคโนโลยต่ีาง ๆ  
โดยเนน้หลกัการออกแบบ
และการจดัองคป์ระกอบศิลป์ 
๖. ออกแบบงานทศันศิลป์ได้
เหมาะกบัโอกาสและสถานที ่
๗. วเิคราะห์และอธิบาย
จุดมุ่งหมายของศิลปิน 
ในการเลือกใชว้สัดุ อุปกรณ์  
เทคนิคและเน้ือหา เพือ่
สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ 
๘. ประเมินและวจิารณ์งาน
ทศันศิลป์ โดยใชท้ฤษฎี 
การวจิารณ์ศิลปะ 
๙. จดักลุ่มงานทศันศิลป์ 
เพือ่สะทอ้นพฒันาการและ
ความกา้วหนา้ของตนเอง 
๑๐. สร้างสรรคง์านทศันศิลป์   
ไทย  สากล โดยศึกษาจาก
แนวคิดและวธีิการสร้างงาน



 

 

 

 

๗. เลือกงาน
ทศันศิลป์ 
และบรรยาย
ถึงส่ิงที่
มองเห็น  
รวมถึงเน้ือหา
เร่ืองราว 

๗. บรรยาย
เหตุผลและ
วธีิการในการ
สร้างงาน
ทศันศิลป์ 
โดยเนน้ถึง
เทคนิคและ
วสัดุอุปกรณ์ 
 

ใชว้สัดุ 
อุปกรณ์ 
สร้างสรรค ์
งานวาดภาพ 
ระบายสี 
 
 

ความหมายใน
งานทศันศิลป์
ของตนเอง 
และบอก
วธีิการ
ปรับปรุงงาน
ใหดี้ขึ้น 

ทศันศิลป์เป็น
แผนภาพ 
แผนผงั  และ
ภาพประกอบ  
เพือ่ถ่ายทอด
ความคิด  
หรือ 
 

ความคิดและ
ขอ้มูล 
๖. ประเมิน
งานทศันศิลป์ 
และบรรยาย
ถึงวธีิการ
ปรับปรุงงาน
ของตนเอง 
และผูอ่ื้นโดย
ใช ้

ใจ และ
น าเสนอ
ตวัอยา่ง
ประกอบ 
 

และ
จินตนาการ 
๗. สร้างสรรค์
งานทศันศิลป์
ส่ือ
ความหมาย
เป็นเร่ืองราว 

ของศิลปิน          ที่ตนช่ืน
ชอบ 
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 ๘. สร้างสรรค์

งานทศันศิลป์
เป็นรูปแบบ
งาน
โครงสร้าง
เคล่ือนไหว 
 

๘. ระบุส่ิงที่
ช่ืนชมและส่ิง
ที่ควร
ปรับปรุงใน
งานทศันศิลป์
ของตนเอง 
๙. ระบุ และ 
จดักลุ่มของ
ภาพตามทศัน
ธาตุ    ที่เนน้
ในงาน
ทศันศิลป์นั้น 
ๆ   
๑๐. บรรยาย

๖. บรรยาย
ลกัษณะของ
ภาพโดยเนน้
เร่ืองการจดั
ระยะ ความ
ลึก น ้ าหนกั
และแสงเงา
ในภาพ 

๗. วาดภาพ
ระบายสี โดย

๗. บรรยาย
ประโยชน์
และคุณค่า
ของงาน
ทศันศิลป์ที่มี
ผลต่อชีวติ
ของคนใน
สงัคม 
 

 เร่ืองราว
เก่ียวกบั
เหตุการณ์ต่าง 
ๆ 

เกณฑ ์
ที่ก  าหนดให ้

 โดย
ประยกุตใ์ช้
ทศันธาตุ และ
หลกัการ
ออกแบบ 

๘. วเิคราะห์
และอภิปราย
รูปแบบ 
เน้ือหาและ
คุณค่าในงาน

๑๑. วาดภาพระบายสีเป็นภาพ
ลอ้เลียน หรือภาพการ์ตูน            
เพือ่แสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัสภาพสงัคมใน
ปัจจุบนั 



 

 

 

 

ลกัษณะ
รูปร่าง 
รูปทรง ใน
งานการ
ออกแบบ 
ส่ิงต่าง ๆ ที่มี 
ในบา้นและ
โรงเรียน    
 

ใชสี้วรรณะ
อุ่นและสี
วรรณะเยน็ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก
และ
จินตนาการ 

 
 

ทศันศิลป์ของ
ตนเอง และ
ผูอ่ื้น หรือของ
ศิลปิน 

๙. สร้างสรรค์
งานทศันศิลป์
เพือ่บรรยาย     

เหตุการณ์ต่าง 
ๆ โดยใช้
เทคนิค 

ที่หลากหลาย 
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   ๘. 

เปรียบเทียบ
ความคิด

    ๑๐. ระบุ
อาชีพที่
เก่ียวขอ้งกบั

 



 

 

 

 

ความรู้สึก 
ที่ถ่ายทอด
ผา่นงาน
ทศันศิลป์ของ
ตนเองและ
บุคคลอ่ืน 
๙. เลือกใช้
วรรณะสีเพือ่
ถ่ายทอด
อารมณ์ 
ความรู้สึก 
ในการสร้าง
งานทศันศิลป์ 
 

งานทศันศิลป์ 
และทกัษะที่
จ  าเป็นในการ
ประกอบ
อาชีพนั้น ๆ 
๑๑. เลือกงาน
ทศันศิลป์ 
โดยใชเ้กณฑ์
ที่ก  าหนดขึ้น 
อยา่ง
เหมาะสม 
และน าไปจดั
นิทรรศการ 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

สาระที่ ๑   ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ ๑.๒    เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
 และสากล 
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๑. ระบุงาน
ทศันศิลป์ใน
ชีวติประจ าวนั 
 

๑. บอก
ความส าคญั
ของงาน
ทศันศิลป์ 
ที่พบเห็นใน
ชีวติประจ าวนั 
๒. อภิปราย
เก่ียวกบังาน
ทศันศิลป์
ประเภทต่าง 
ๆ ในทอ้งถ่ิน 
โดยเนน้ถึง
วธีิการสร้าง
งานและวสัดุ
อุปกรณ์ ที่ใช ้
 

๑. เล่าถึงที่มา
ของงาน
ทศันศิลป์  
ในทอ้งถ่ิน 
๒. อธิบาย
เก่ียวกบัวสัดุ
อุปกรณ์และ
วธีิการสร้าง
งานทศันศิลป์ 
ในทอ้งถ่ิน 
 
 

๑. ระบุ และ
อภิปราย
เก่ียวกบังาน
ทศันศิลป์ใน  
เหตุการณ์ 
และงานเฉลิม
ฉลองของ
วฒันธรรม ใน
ทอ้งถ่ิน 
๒. บรรยาย
เก่ียวกบังาน
ทศันศิลป์ที่มา
จาก
วฒันธรรม
ต่าง ๆ 
 
 

๑. ระบุ และ
บรรยาย
เก่ียวกบั
ลกัษณะ
รูปแบบของ
งานทศันศิลป์
ในแหล่ง
เรียนรู้หรือ
นิทรรศการ
ศิลปะ 
 ๒. อภิปราย
เก่ียวกบังาน
ทศันศิลป์ที่
สะทอ้น
วฒันธรรม
และภูมิปัญญา
ในทอ้งถ่ิน 
 

๑. บรรยาย
บทบาทของ
งานทศันศิลป์ 
ที่สะทอ้นชีวติ 
และสงัคม 
๒. อภิปราย
เก่ียวกบั
อิทธิพลของ
ความเช่ือ 
ความศรัทธา 
ในศาสนาที่มี
ผลต่องาน
ทศันศิลป์ใน
ทอ้งถ่ิน 
๓. ระบุ และ
บรรยาย
อิทธิพลทาง
วฒันธรรม 
ในทอ้งถ่ินที่มี
ผลต่อการ
สร้างงาน
ทศันศิลป์ของ

๑. ระบุ และ
บรรยาย
เก่ียวกบั
ลกัษณะ
รูปแบบงาน
ทศันศิลป์ของ
ชาติและ 
ของทอ้งถ่ิน
ตนเอง จาก
อดีตจนถึง
ปัจจุบนั 
๒. ระบุ และ
เปรียบเทียบ 
งานทศันศิลป์
ของภาคต่าง 
ๆ  
ในประเทศ
ไทย 
๓. 

๑. ระบุและ
บรรยาย
เก่ียวกบั
วฒันธรรม          
ต่าง ๆ ที่
สะทอ้นถึง
งานทศันศิลป์
ในปัจจุบนั 
๒. บรรยายถึง
การ
เปล่ียนแปลง
ของงาน
ทศันศิลป์ของ
ไทยในแต่ละ
ยคุสมยัโดย
เนน้ถึง
แนวคิด และ
เน้ือหาของ
งาน 
๓. 

๑. ศึกษาและ
อภิปราย
เก่ียวกบังาน
ทศันศิลป์ 
ที่สะทอ้น
คุณค่าของ
วฒันธรรม 
๒. 
เปรียบเทียบ
ความแตกต่าง
ของงาน
ทศันศิลป์ 
ในแต่ละยคุ
สมยั ของ
วฒันธรรม
ไทยและ
สากล 
 
 

๑. วเิคราะห์ และเปรียบเทียบ
งานทศันศิลป์ในรูปแบบ
ตะวนัออกและรูปแบบ
ตะวนัตก 
๒. ระบุงานทศันศิลป์ของ
ศิลปิน  ที่มีช่ือเสียง และ
บรรยายผล     ตอบรับของ
สงัคม 
๓. อภิปรายเก่ียวกบัอิทธิพล
ของวฒันธรรมระหวา่ง
ประเทศที่มีผลต่องาน
ทศันศิลป์ในสงัคม 
 
 



 

 

 

 

บุคคล 
 

เปรียบเทียบ
ความแตกต่าง
ของ
จุดประสงค ์
ในการ
สร้างสรรค ์   
งานทศันศิลป์
ของ
วฒันธรรม
ไทยและ
สากล 

เปรียบเทียบ
แนวคิดใน
การออกแบบ
งานทศันศิลป์
ที่มาจาก 
วฒันธรรม   
ไทย และ
สากล 
 

สาระที่ ๒   ดนตรี 
มาตรฐาน ศ ๒.๑   เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคดิต่อดนตรีอย่างอิสระ ช่ืนชม  
 และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 
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๑. รู้วา่ส่ิงต่าง 
ๆสามารถ
ก่อก าเนิด
เสียง 
ที่แตกต่างกนั 
๒. บอก
ลกัษณะของ
เสียงดงั-เบา 
และความชา้- 
เร็ว 
ของจงัหวะ 

๑. จ  าแนก
แหล่งก าเนิด  
ของเสียง          
ที่ไดย้นิ 
๒. จ าแนก
คุณสมบตัิของ
เสียง สูง- ต  ่า ,  
ดงั-เบา, ยาว-
สั้น ของดนตรี 
๓. เคาะ
จงัหวะหรือ

๑. ระบุรูปร่าง
ลกัษณะของ
เคร่ืองดนตรี    
ที่เห็นและ 
ไดย้นิ ใน
ชีวติประจ าวนั 
๒. ใชรู้ปภาพ
หรือ
สญัลกัษณ์
แทนเสียงและ
จงัหวะเคาะ 

๑. บอกประโยค
เพลงอยา่งง่าย 
๒. จ าแนก
ประเภทของ
เคร่ืองดนตรีที่
ใชใ้นเพลงที่
ฟัง 
๓. ระบุทิศทาง
การเคล่ือนที่     
ขึ้น – ลง ง่าย ๆ 
ของท านอง 

๑. ระบุ
องคป์ระกอบ
ดนตรีในเพลง
ที่ใชใ้นการ
ส่ืออารมณ์ 
๒. จ าแนก 
ลกัษณะของ 
เสียงขบัร้อง
และ 
เคร่ืองดนตรี 
ที่อยูใ่นวงดนตรี

๑. บรรยาย
เพลง 
ที่ฟัง โดย
อาศยั
องคป์ระกอบ
ดนตรี และ
ศพัทส์งัคีต 
๒.  จ  าแนก
ประเภท 
และบทบาท          
หนา้ที่เคร่ือง 

๑. อ่าน เขียน ร้อง  
โนต้ไทย และ
โนต้สากล 
๒. เปรียบเทียบ
เสียงร้องและ
เสียงของเคร่ือง
ดนตรีที่มาจาก
วฒันธรรมที่
ต่างกนั 
๓. ร้องเพลง
และใชเ้คร่ือง

๑. เปรียบเทียบ
การใชอ้งค ์
ประกอบดนตรี
ที่มาจาก
วฒันธรรม
ต่างกนั  
๒. อ่าน เขียน
ร้องโนต้ไทย
และโนต้      
สากลที่มี
เคร่ืองหมาย  

๑. เปรียบเทียบ
องคป์ระกอบที่
ใชใ้นงานดนตรี
และงานศิลปะ
อ่ืน  
๒. ร้องเพลง  
เล่นดนตรีเด่ียว 
และรวมวง โดย
เนน้เทคนิคการ
ร้อง การเล่น 

๑. เปรียบเทียบรูปแบบ
ของบทเพลงและวง
ดนตรีแต่ละประเภท 
๒. จ าแนกประเภทและ
รูปแบบ         ของวง
ดนตรี ทั้งไทยและ
สากล  
๓. อธิบายเหตุผลที่คนต่าง
วฒันธรรมสร้างสรรคง์าน
ดนตรีแตกต่างกนั 
๔. อ่าน เขียน โนต้ดนตรีไทย



 

 

 

 

๓. ท่องบท
กลอน ร้อง
เพลงง่าย ๆ 
๔. มีส่วนร่วม
ใน  กิจกรรม
ดนตรีอยา่ง
สนุกสนาน 
๕. บอกความ 
เก่ียวขอ้งของเพลง 
ที่ใชใ้นชีวติ 
ประจ าวนั 
 
 

เคล่ือนไหว
ร่างกายให้
สอดคลอ้งกบั
เน้ือหาของ
เพลง 
๔. ร้องเพลง 
ง่าย ๆ  ที่
เหมาะสม 
กบัวยั 
๕. บอก
ความหมาย
และ
ความส าคญั
ของเพลงที่ได้
ยนิ 

๓. บอก
บทบาทหนา้ที่
ของเพลงที่ได้
ยนิ 
๔. ขบัร้อง
และบรรเลง
ดนตรีง่าย ๆ 
๕. 
เคล่ือนไหว
ท่าทาง
สอดคลอ้งกบั
อารมณ์ของ
เพลงที่ฟัง 
 
 

รูปแบบ จงัหวะ
และความเร็ว
ของจงัหวะใน
เพลง            ที่
ฟัง 
๔. อ่าน  เขียน
โนต้ดนตรี
ไทยและ
สากล 
๕. ร้องเพลง
โดยใช้
ช่วงเสียงที่
เหมาะสมกบั
ตนเอง 
 

ประเภทต่าง ๆ 
๓. อ่าน เขียน  
โนต้ดนตรีไทย
และสากล  ๕ 
ระดบัเสียง 
๔. ใชเ้คร่ือง
ดนตรีท าจงัหวะ
และท านอง  
๕. ร้องเพลง
ไทยหรือเพลง
สากล หรือ
เพลงไทยสากล
ที่เหมาะสมกบั
วยั  

ดนตรีไทย 
และเคร่ืองดนตรี 
ที่มาจาก
วฒันธรรม        
ต่าง ๆ  
๓. อ่าน เขียน 
โนต้ไทย และ
โนต้สากล
ท านอง 
ง่าย ๆ  
๔. ใชเ้คร่ือง
ดนตรีบรรเลง
ประกอบ      
การร้องเพลง        

ดนตรีบรรเลง
ประกอบ  การ
ร้องเพลงดว้ย
บทเพลงทีห่ลาก 
หลายรูปแบบ 
๔. จดัประเภท
ของวงดนตรี
ไทยและวง
ดนตรีที่มาจาก
วฒันธรรมต่าง 

 ๆ
๕. แสดงความ
คิดเห็นที่มีต่อ
อารมณ์ของบท
เพลงที่มี
ความเร็ว  

แปลงเสียง 
๓. ระบุปัจจยั
ส าคญัที่มี
อิทธิพลต่อการ
สร้างสรรคง์าน
ดนตรี 
๔. ร้องเพลง 
และเล่นดนตรี
เด่ียว และรวม
วง 
๕. บรรยาย
อารมณ์ของ
เพลงและ
ความรู้สึกที่มี
ต่อบทเพลงที่
ฟัง 

การแสดงออก 
และคุณภาพสี
ยง 
๓. แต่งเพลง 
สั้น ๆ  จงัหวะ 
ง่าย ๆ   
๔. อธิบาย
เหตุผลในการ
เลือกใช้
องคป์ระกอบ
ดนตรี ในการ
สร้างสรรคง์าน
ดนตรีของ
ตนเอง 
                             
 

และสากลในอตัราจงัหวะต่าง 
 ๆ 

๕. ร้องเพลง หรือเล่นดนตรี
เด่ียว และรวมวง โดยเนน้
เทคนิคการแสดงออก และ
คุณภาพของการแสดง 
๖. สร้างเกณฑส์ าหรับประเมิน
คุณภาพการประพนัธแ์ละการ
เล่นดนตรีของตนเองและผูอ่ื้น
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
๗. เปรียบเทียบอารมณ์ และ
ความรู้สึกที่ไดรั้บจากงาน
ดนตรีที่มาจากวฒันธรรม
ต่างกนั 

๘. น าดนตรีไปประยกุตใ์ช ้

ในงานอ่ืน ๆ 
 
 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓  ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 
  ๖. แสดงความ

คิดเห็น  
เก่ียวกบั
เสียงดนตรี  
เสียงขบัร้อง
ของตนเอง

๖. ใชแ้ละเก็บ
เคร่ืองดนตรี
อยา่งถูกตอ้ง
และปลอดภยั 
๗. ระบุวา่
ดนตรี

๖. ดน้สดง่าย 
ๆ โดยใช้
ประโยคเพลง 
แบบถามตอบ 
๗. ใชด้นตรี
ร่วมกบักิจกรรม

ดน้สดที่มี
จงัหวะและ
ท านองง่าย ๆ 
๕. บรรยาย
ความรู้สึกที่มี
ต่อดนตรี 

ของจงัหวะ และ
ความดงั-เบา 
แตกต่างกนั  
๖. เปรียบเทียบ
อารมณ์ 
ความรู้สึก        

๖. ประเมิน 
พฒันาการ
ทกัษะทาง
ดนตรีของ
ตนเอง 
หลงัจากการ

๕. 
เปรียบเทียบ
ความแตกต่าง
ระหวา่งงาน
ดนตรีของ
ตนเองและ

 
 
 



 

 

 

 

และผูอ่ื้น 
๗. น าดนตรี    
ไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนั
หรือโอกาส   
ต่าง ๆ ได้
อยา่ง
เหมาะสม 
 

สามารถใชใ้น
การส่ือ
เร่ืองราว 
 

ในการ
แสดงออกตาม
จินตนาการ 
 

๖. แสดงความ
คิดเห็น
เก่ียวกบั
ท านอง 
จงัหวะ  
การประสาน
เสียง และ
คุณภาพเสียง
ของเพลง 
ที่ฟัง 
 

ในการฟังดนตรี 
แต่ละประเภท 
๗. น าเสนอ
ตวัอยา่งเพลงที่
ตนเองช่ืนชอบ 
และอภิปราย
ลกัษณะเด่นที่
ท  าใหง้านนั้น
น่าช่ืนชม 
๘. ใชเ้กณฑ์
ส าหรับประเมิน
คุณภาพงาน
ดนตรีหรือเพลง
ที่ฟัง 
๙. ใชแ้ละ
บ ารุงรักษา
เคร่ืองดนตรี
อยา่งระมดัระวงั
และรับผดิชอบ 
 

ฝึกปฏิบตัิ 
๗. ระบุงาน
อาชีพต่าง ๆ  
ที่เก่ียวขอ้งกบั
ดนตรีและ 
บทบาทของ
ดนตรีใน
ธุรกิจ 
บนัเทิง 
 
 

ผูอ่ื้น                            
๖. อธิบาย
เก่ียวกบั
อิทธิพลของ
ดนตรีที่มีต่อ
บุคคลและ
สงัคม 
๗. น าเสนอ 
หรือจดัการ
แสดงดนตรีท่ี
เหมาะสม โดย
การบูรณาการ
กบัสาระการ
เรียนรู้อ่ืนใน
กลุ่มศิลปะ 
 

 
สาระที่ ๒   ดนตรี 
มาตรฐาน ศ ๒.๒   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมปัิญญาท้องถิ่น ภูมปัิญญาไทยและ
สากล 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 
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๑. เล่าถึงเพลง
ในทอ้งถ่ิน 
๒. ระบุส่ิงที่         
ช่ืนชอบใน
ดนตรีทอ้งถ่ิน 

 

๑. บอก
ความสมัพนัธ์
ของเสียงร้อง 
เสียงเคร่ือง
ดนตรีในเพลง
ทอ้งถ่ิน โดยใช้
ค  าง่าย ๆ 

๒. แสดงและ 

เขา้ร่วม
กิจกรรมทาง
ดนตรี 

ในทอ้งถ่ิน 
 

๑. ระบุ
ลกัษณะเด่น
และ 
เอกลกัษณ์    
ของดนตรี       
ในทอ้งถ่ิน 
๒. ระบุ
ความส าคญั
และ
ประโยชน์
ของดนตรีต่อ
การด าเนิน
ชีวติของคน
ในทอ้งถ่ิน 

 
 

๑. บอกแหล่ง  
ที่มาและความ 

สมัพนัธข์อง
วถีิชีวติไทย            
ที่สะทอ้น         
ในดนตรีและ
เพลงทอ้งถ่ิน 
๒. ระบุ
ความส าคญั 

ในการ
อนุรักษ์
ส่งเสริม
วฒันธรรม
ทางดนตรี 

 
 

๑. อธิบาย
ความสมัพนัธ์
ระหวา่งดนตรี
กบัประเพณีใน
วฒันธรรมต่าง 
ๆ 

๒. อธิบาย
คุณค่าของ
ดนตรีที่มา
จาก
วฒันธรรมที่
ต่างกนั 
 

๑. อธิบาย
เร่ืองราวของ
ดนตรีไทยใน
ประวตัิศาสตร์  
๒. จ าแนกดนตรี 

ที่มาจากยคุสมยั 

ที่ต่างกนั   
๓. อภิปราย 
อิทธิพลของ
วฒันธรรมต่อ
ดนตรีในทอ้งถ่ิน 
 

๑. อธิบาย
บทบาท
ความสัมพนัธ์
และอิทธิพลของ
ดนตรีท่ีมีต่อ
สังคมไทย 

๒. ระบุความ
หลากหลาย
ของ
องคป์ระกอบ
ดนตรีใน
วฒันธรรม
ต่างกนั 
 

๑. บรรยาย
บทบาท และ
อิทธิพลของ
ดนตรีใน
วฒันธรรมของ
ประเทศต่าง ๆ 

๒. บรรยาย
อิทธิพลของ
วฒันธรรม 
และเหตุการณ์ 
ในประวติัศาสตร์
ท่ีมีต่อรูปแบบ
ของดนตรีใน
ประเทศไทย 

 

๑. บรรยาย                 
วิวฒันาการของ                 

  ด    ดนตรีแต่ละยคุสมยั 
 ๒. อภิปราย
ลกัษณะเด่นท่ีท า
ให้งานดนตรีนั้น
ไดรั้บการยอมรับ 

 

๑. วเิคราะห์รูปแบบของ
ดนตรีไทยและดนตรีสากลใน
ยคุสมยัต่าง ๆ 
๒. วเิคราะห์สถานะทางสังคมของ
นกัดนตรีในวฒันธรรมต่าง ๆ 

๓.เปรียบเทียบลกัษณะเด่นของ
ดนตรีในวฒันธรรมต่างๆ   
๔. อธิบายบทบาทของดนตรี             
ในการสะทอ้นแนวความคิด   
และค่านิยมท่ีเปล่ียนไปของคน  
ในสังคม 
๕. น าเสนอแนวทางในการ
ส่งเสริมและอนุรักษด์นตรี        
ในฐานะมรดกของชาติ 

 

 
 



 

 

 

 

สาระที่ ๓   นาฏศิลป์ 
มาตรฐาน ศ ๓.๑   เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคดิอย่างอิสระ ช่ืนชม  
 และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓  ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 
๑. เลียนแบบ 
การ
เคล่ือนไหว 
 ๒. แสดง
ท่าทางง่าย ๆ
เพ่ือส่ือ
ความหมาย 
แทนค าพูด 

๓. บอกส่ิงท่ี
ตนเองชอบ จาก
การดูหรือร่วม
การแสดง 

 

๑. เคล่ือนไหว 
ขณะอยูก่บัที ่
และเคล่ือนที่  
๒. แสดงการ
เคล่ือนไหว 

ท่ีสะทอ้นอารมณ์   
ของตนเองอยา่ง
อิสระ 

๓. แสดงท่าทาง 
เพ่ือส่ือ
ความหมาย     
แทนค าพูด 

๔. แสดงท่าทาง
ประกอบจงัหวะ
อยา่งสร้างสรรค ์
๕. ระบุมารยาท 
ในการชม 
การแสดง 
 

๑. สร้างสรรค ์

การเคล่ือนไหว 

ในรูปแบบต่าง ๆ 

ในสถานการณ์ 

สั้น ๆ  

๒. แสดงท่าทาง
ประกอบเพลง 
ตามรูปแบบ
นาฏศิลป์ 

๓. 
เปรียบเทียบ
บทบาทหนา้ที่
ของผูแ้สดง
และผูช้ม 
๔. มีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมการ
แสดงที่
เหมาะสม 
กบัวยั 

๑.ระบุทกัษะ
พื้นฐานทาง
นาฏศิลป์และ 
การละครที ่
ใชส่ื้อ
ความหมายและ
อารมณ์ 
๒. ใชภ้าษาท่า
และนาฏยศพัท์
หรือศพัทท์าง  
การละครง่าย 
ๆ  
ในการ
ถ่ายทอด
เร่ืองราว 
๓. แสดง การ
เคล่ือนไหว 
ในจงัหวะต่าง 
ๆ ตาม
ความคิดของ
ตน 
๔. แสดง

๑. บรรยาย
องคป์ระกอบ
นาฏศิลป์ 
๒. แสดง
ท่าทาง
ประกอบเพลง
หรือเร่ืองราว
ตามความคิด
ของตน 
๓. แสดง
นาฏศิลป์  
โดยเนน้การ
ใชภ้าษาท่า
และนาฏย
ศพัท ์
ในการส่ือ
ความหมายและ
การแสดงออก
๔. มีส่วนร่วม
ในกลุ่มกบั 
การเขียนเคา้
โครงเร่ือง

๑. สร้างสรรคก์าร
เคล่ือนไหวและ
การแสดงโดย
เนน้การถ่ายทอด
ลีลาหรืออารมณ์ 
๒. ออกแบบ 
เคร่ืองแต่งกาย 
หรืออุปกรณ์
ประกอบ 
การแสดง            
อยา่งง่าย ๆ 
๓. แสดง
นาฏศิลป์และ
การละคร 
ง่าย ๆ 
๔. บรรยาย 
ความรู้สึกของ
ตนเองที่มีต่อ
งานนาฏศิลป์
และ 
การละครอยา่ง
สร้างสรรค ์

๑. อธิบาย
อิทธิพลของ
นกัแสดงช่ือ
ดงัที่มีผลต่อ 
การโนม้นา้ว
อารมณ์หรือ
ความคิดของ 
ผูช้ม 
๒. ใชน้าฏย
ศพัทห์รือ
ศพัทท์างการ
ละครในการ
แสดง 
๓. แสดง
นาฏศิลป์และ 
การละคร 
ในรูปแบบง่าย ๆ 
๔. ใชท้กัษะ
การท างานเป็น
กลุ่มใน
กระบวนการ
ผลิตการแสดง 

๑. อธิบายการ  
บูรณาการ 
ศิลปะแขนงอ่ืน ๆ 
กบัการแสดง 
๒. สร้างสรรค์
การแสดง  
โดยใช้
องคป์ระกอบ
นาฏศิลป์และ
การละคร 
๓. วเิคราะห์
การแสดงของ
ตนเองและ
ผูอ่ื้น โดยใช ้
นาฏยศพัท์
หรือศพัทท์าง 
การละครที่
เหมาะสม 
๔. เสนอ
ขอ้คิดเห็น          
ในการปรับปรุง
การแสดง  

๑. ระบุ
โครงสร้าง
ของ 
บทละครโดย
ใชศ้พัท์
ทางการละคร 
๒. ใช ้
นาฏยศพัท ์
หรือศพัท์
ทางการละคร
ที่เหมาะสม
บรรยาย
เปรียบเทียบ
การ 
แสดงอากปักิริยา 
ของผูค้นใน
ชีวติ 
ประจ าวนัและ 
ในการแสดง 
๓. มีทกัษะใน
การใช้
ความคิดใน

๑. มีทกัษะในการแสดง
หลากหลายรูปแบบ 
๒. สร้างสรรคล์ะครสั้น 
ในรูปแบบที่ช่ืนชอบ 
๓. ใชค้วามคิดริเร่ิมในการ
แสดงนาฏศิลป์เป็นคู่ และหมู่ 
๔. วจิารณ์การแสดงตามหลกั
นาฏศิลป์และการละคร 
๕. วเิคราะห์แก่นของการ
แสดงนาฏศิลป์และการละครที่
ตอ้งการส่ือความหมายในการ
แสดง 
 ๖. บรรยาย และวเิคราะห์ 
อิทธิพลของเคร่ืองแต่งกาย 
แสง สี เสียง ฉากอุปกรณ์ และ
สถานที ่
ที่มีผลต่อการแสดง 
๗. พฒันาและใชเ้กณฑ ์
การประเมินในการประเมิน
การแสดง 
 
 



 

 

 

 

นาฏศิลป์เป็นคู่ 
และหมู่ 

หรือ   
 

 การพฒันา
รูปแบบ 
การแสดง 

 
 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓  ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 
   

 
 

๕. บอก
ประโยชน์ของ
การแสดง
นาฏศิลป์ใน
ชีวิตประจ าวนั 
 

๕. เล่าส่ิงที่ 
ช่ืนชอบในการ
แสดง โดยเนน้
จุดส าคญัของ 
เร่ืองและ
ลกัษณะ 
เด่นของตวั
ละคร 
 

บทละครสั้น ๆ 
๕. เปรียบเทียบ
การแสดง
นาฏศิลป์          
ชุดต่าง ๆ 
๖. บอก
ประโยชน์ 
ที่ไดรั้บจาก
การชมการ
แสดง 
 
 

๕. แสดงความ
คิดเห็นในการ
ชมการแสดง 
๖. อธิบาย
ความสมัพนัธ์
ระหวา่ง
นาฏศิลป์ 
และการละคร
กบั 
ส่ิงที่ประสบ 
ใน
ชีวติประจ าวนั 
 

๕. ใชเ้กณฑ ์
ง่าย ๆ ที่
ก  าหนดให ้ใน
การพจิารณา 
คุณภาพการ
แสดงที่ชม 
โดยเนน้เร่ือง 
การใชเ้สียง 
การแสดงท่า  
และการ
เคล่ือนไหว 
 
 

๕. เช่ือมโยงการ
เรียนรู้ 
ระหว่างนาฏศิลป์
และการละคร         
กบัสาระการ
เรียนรู้อ่ืน ๆ 
 
 

๔. มีทกัษะใน
การแปลความ
และการ
ส่ือสารผา่น
การแสดง 
๕. วจิารณ์
เปรียบเทียบ
งานนาฏศิลป์
ที่มีความ
แตกต่างกนั
โดยใชค้วามรู้
เร่ือง
องคป์ระกอบ
นาฏศิลป์ 
๖. ร่วมจดังาน
การแสดง  
ในบทบาท
หนา้ที่ต่าง ๆ 
๗. น าเสนอ

๘. วเิคราะห์ท่าทาง และ 
การเคล่ือนไหวของผูค้น 
ในชีวติประจ าวนัและ 
น ามาประยกุตใ์ชใ้นการแสดง 



 

 

 

 

แนวคิดจาก 
เน้ือเร่ือง          
ของการแสดง 
ที่สามารถ
น าไปปรับใช้
ใน
ชีวติประจ าวนั 

 
สาระที่ ๓   นาฏศิลป์ 
มาตรฐาน ศ ๓.๒   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓  ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 
๑. ระบุ และ
เล่นการละเล่น
ของเด็กไทย  
๒. บอกส่ิงที่
ตนเองชอบใน
การแสดง 
นาฏศิลป์ไทย 
 
 

๑. ระบุและเล่น
การละเล่น 
พื้นบา้น  
๒. เช่ือมโยงส่ิง
ที่ 
พบเห็นใน
การละเล่น
พื้นบา้นกบัส่ิงที่
พบเห็น 
ในการ
ด ารงชีวติของ
คนไทย 
๓. ระบุส่ิง 
ที่ช่ืนชอบและ

๑. เล่าการ
แสดง
นาฏศิลป์ที่
เคยเห็นใน
ทอ้งถ่ิน 
๒. ระบุส่ิงที่
เป็นลกัษณะ
เด่นและ
เอกลกัษณ์ของ 
การแสดง
นาฏศิลป์  
๓. อธิบาย
ความส าคญั
ของการแสดง

๑. อธิบาย
ประวตัิความ
เป็นมาของ
นาฏศิลป์ 
หรือชุดการ
แสดงอยา่ง
ง่าย ๆ 
๒. เปรียบเทียบ 
การแสดง 
นาฏศิลป์ 
กบัการแสดง 
ที่มาจาก 
วฒันธรรมอ่ืน 
๓. อธิบาย

๑. เปรียบเทียบ
การแสดง 
ประเภทต่าง ๆ 
ของไทย  
ในแต่ละ
ทอ้งถ่ิน 
๒. ระบุหรือ 
แสดงนาฏศิลป์ 
นาฏศิลป์
พื้นบา้น  
ที่สะทอ้นถึง
วฒันธรรม 
และประเพณี 
 

๑. อธิบายส่ิงที่
มีความส าคญั
ต่อการแสดง
นาฏศิลป์และ
ละคร 
๒. ระบุประโยชน์ 
ที่ไดรั้บจากการ 
แสดงหรือการ
ชม 
การแสดง
นาฏศิลป์และ
ละคร 
 
 

๑. ระบุปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการ
เปล่ียนแปลงของ
นาฏศิลป์  
นาฏศิลป์
พ้ืนบา้น ละคร
ไทย และละคร
พ้ืนบา้น 
๒. บรรยาย
ประเภทของ
ละครไทย       
ในแต่ละยคุสมยั 
 
 

๑. 
เปรียบเทียบ
ลกัษณะเฉพาะ 
ของการแสดง
นาฏศิลป์จาก
วฒันธรรม
ต่างๆ 
๒. ระบุหรือ
แสดง
นาฏศิลป์
นาฏศิลป์
พื้นบา้น ละคร
ไทย ละคร
พื้นบา้น หรือ

๑. ออกแบบ 
และ
สร้างสรรค์
อุปกรณ์ และ
เคร่ืองแต่งกาย 
เพือ่แสดง
นาฏศิลป์และ
การละครที่มา
จาก
วฒันธรรม 
ต่าง ๆ 
๒. อธิบาย
ความส าคญั
และบทบาท

๑. เปรียบเทียบการน าการ
แสดงไปใชใ้นโอกาสต่าง ๆ 
๒. อภิปรายบทบาทของบุคคล
ส าคญัในวงการนาฏศิลป์และการ
ละคร ของประเทศไทยในยคุสมยั
ต่างๆ 
๓. บรรยายวิวฒันาการของ
นาฏศิลป์และการละครไทย ตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบนั 
๔. น าเสนอแนวคิดในการ
อนุรักษน์าฏศิลป์ไทย 
 
 



 

 

 

 

ภาคภูมิใจ  
ในการละเล่น
พื้นบา้น 
 
 

นาฏศิลป์ 
 
 

ความส าคญั
ของการแสดง
ความเคารพใน
การเรียนและ
การแสดง
นาฏศิลป์ 
๔. ระบุเหตุผล 
ที่ควรรักษา 
และสืบทอด 
การแสดง
นาฏศิลป์ 
 

มหรสพอ่ืน      
ที่เคยนิยมกนั  
ในอดีต 
๓. อธิบาย
อิทธิพลของ
วฒันธรรมที่มี
ผลต่อเน้ือหา
ของละคร 
 
 

ของนาฏศิลป์
และการละคร
ใน
ชีวติประจ าวนั 
๓. แสดงความ
คิดเห็นในการ
อนุรักษ ์
 



 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ท าไมต้องเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นกลุ่มสาระที่ ช่วยพัฒนาให้ผูเ้รียน                      
มีความรู้  ความเข้าใจ   มีทักษะพื้นฐานที่จ  าเป็นต่อการด ารงชีวิต    และรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง     
สามารถน าความรู้เก่ียวกบัการด ารงชีวิต   การอาชีพ  และเทคโนโลยี  มาใช้ประโยชน์ในการท างาน            
อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และแข่งขนัในสังคมไทยและสากล   เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ              
รักการท างาน  และมี เจตคติที่ ดีต่อการท างาน   สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง                 
และมีความสุข   

เรียนรู้อะไรในการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  มุ่งพฒันาผูเ้รียนแบบองค์รวม  
เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ  มีทักษะในการท างาน   เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและ       
การศึกษาต่อไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   โดยมีสาระส าคญั  ดงัน้ี   

 การด ารงชีวิตและครอบครัว    เป็นสาระเก่ียวกับการท างานในชีวิตประจ าวนั             
การช่วยเหลือตนเอง   ครอบครัว   และสังคมไดใ้นสภาพเศรษฐกิจที่พอเพียง   ไม่ท าลายส่ิงแวดล้อม   
เน้นการปฏิบัติจริงจนเกิดความมั่นใจและภูมิใจในผลส าเร็จของงาน  เพื่อให้ค้นพบความสามารถ                
ความถนดั  และความสนใจของตนเอง 

 การออกแบบและเทคโนโลยี   เป็นสาระเก่ียวกบัการพฒันาความสามารถของมนุษย์
อยา่งสร้างสรรค ์  โดยน าความรู้มาใชก้บักระบวนการเทคโนโลย ี สร้างส่ิงของเคร่ืองใช ้ วิธีการ  หรือ
เพิม่ประสิทธิภาพในการด ารงชีวติ 

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  เป็นสาระเก่ียวกบักระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศ   การติดต่อส่ือสาร  การค้นหาข้อมูล   การใช้ขอ้มูลและสารสนเทศ  การแก้ปัญหาหรือ          
การสร้างงาน  คุณค่าและผลกระทบของเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

 การอาชีพ     เป็นสาระเก่ียวกับทักษะที่จ  าเป็นต่ออาชีพ   เห็นความส าคัญของ
คุณธรรม  จริยธรรม  และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ  ใช้เทคโนโลยไีด้เหมาะสม   เห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต   
และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
 
 
 
 



 

 

 

 

คุณภาพผู้เรียน 

จบช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓ 

 เขา้ใจวิธีการท างานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม ใชว้สัดุ อุปกรณ์ และ
เคร่ืองมือถูกต้องตรงกับลักษณะงาน มีทักษะกระบวนการท างาน มีลักษณะนิสัยการท างาน                           
ที่กระตือรือร้น ตรงเวลา ประหยดั  ปลอดภัย  สะอาด รอบคอบ และมีจิตส านึกในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม 

 เขา้ใจประโยชน์ของส่ิงของเคร่ืองใช้ในชีวิตประจ าวนั  มีความคิดในการแก้ปัญหาหรือ
สนองความตอ้งการอยา่งมีความคิดสร้างสรรค์  มีทกัษะในการสร้างของเล่น  ของใชอ้ยา่งง่าย  โดยใช้
กระบวนการเทคโนโลย ีไดแ้ก่ ก าหนดปัญหาหรือความตอ้งการ รวบรวมขอ้มูล  ออกแบบโดยถ่ายทอด
ความคิดเป็นภาพร่าง  ๒  มิติ ลงมือสร้าง และประเมินผล  เลือกใชว้สัดุ อุปกรณ์อยา่งถูกวิธี  เลือกใช้
ส่ิงของเคร่ืองใช ้ในชีวติประจ าวนัอยา่งสร้างสรรคแ์ละมีการจดัการส่ิงของเคร่ืองใชด้ว้ยการน ากลบัมาใชซ้ ้ า    

 เขา้ใจและมีทกัษะการคน้หาขอ้มูลอยา่งมีขั้นตอน การน าเสนอขอ้มูลในลักษณะต่าง ๆ 
และวธีิดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศ 

จบช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ 

 เข้าใจการท างานและปรับปรุงการท างานแต่ละขั้นตอน มีทักษะการจัดการ ทักษะ                  
การท างานร่วมกนั ท างานอย่างเป็นระบบและมีความคิดสร้างสรรค์ มีลกัษณะนิสัยการท างานที่ขยนั 
อดทน รับผดิชอบ ซ่ือสตัย ์มีมารยาท และมีจิตส านึกในการใชน้ ้ า ไฟฟ้าอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 

   เขา้ใจความหมาย  วิวฒันาการของเทคโนโลยี  และส่วนประกอบของระบบเทคโนโลย ี                         
มีความคิดในการแก้ปัญหาหรือสนองความตอ้งการอย่างหลากหลาย  น าความรู้และทกัษะการสร้าง
ช้ินงานไปประยุกต์ในการสร้างส่ิงของเคร่ืองใช้ตามความสนใจอย่างปลอดภัย โดยใช้กระบวนการ
เทคโนโลย ีไดแ้ก่ ก าหนดปัญหาหรือความตอ้งการ รวบรวมขอ้มูล  ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็น
ภาพร่าง ๓  มิติ หรือแผนที่ความคิด  ลงมือสร้าง และประเมินผล  เลือกใชเ้ทคโนโลยใีนชีวิตประจ าวนั
อยา่งสร้างสรรคต่์อชีวติ สงัคม และมีการจดัการเทคโนโลยดีว้ยการแปรรูปแลว้น ากลบัมาใชใ้หม่ 
  เขา้ใจหลกัการแกปั้ญหาเบื้องตน้ มีทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล เก็บรักษา 
ข้อมูล สร้างภาพกราฟิก สร้างงานเอกสาร น าเสนอข้อมูล และสร้างช้ินงานอย่างมีจิตส านึกและ
รับผดิชอบ 

   รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัอาชีพ รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถและคุณธรรมที่สมัพนัธก์บัอาชีพ  

 



 

 

 

 

จบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

     เขา้ใจกระบวนการท างานที่ มีประสิทธิภาพ ใช้กระบวนการกลุ่มในการท างาน มีทกัษะ                     
การแสวงหาความรู้ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการ มีลักษณะนิสัยการท างาน                  
ที่เสียสละ  มีคุณธรรม  ตดัสินใจอยา่งมีเหตุผลและถูกตอ้ง และมีจิตส านึกในการใชพ้ลงังาน  ทรัพยากร                              
และส่ิงแวดลอ้มอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 
     เข้าใจกระบวนการเทคโนโลยีและระดับของเทคโนโลยี  มีความคิด สร้างสรรค ์                   
ในการแกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการ   สร้างส่ิงของเคร่ืองใชห้รือวธีิการตามกระบวนการเทคโนโลย ี 
อย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉายเพื่อน าไปสู่การสร้างช้ินงานหรือ
แบบจ าลองความคิดและการรายงานผล เลือกใชเ้ทคโนโลยอียา่งสร้างสรรคต่์อชีวติ  สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม 
และมีการจดัการเทคโนโลยีดว้ยการลดการใชท้รัพยากรหรือเลือกใชเ้ทคโนโลยีที่ไม่มีผลกระทบกับ
ส่ิงแวดลอ้ม 
     เข้าใจหลักการเบื้องต้นของการส่ือสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลักการและวิธี
แกปั้ญหา  หรือการท าโครงงานดว้ยกระบวนการทางเทคโนโลยสีารสนเทศ มีทกัษะการคน้หาขอ้มูล  
และการติดต่อส่ือสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม การใช้คอมพิวเตอร์                 
ในการแกปั้ญหา สร้างช้ินงานหรือโครงงานจากจินตนาการ และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศน าเสนองาน 
   เขา้ใจแนวทางการเลือกอาชีพ การมีเจตคติที่ดีและเห็นความส าคญัของการประกอบอาชีพ 
วธีิการหางานท า คุณสมบตัิที่จ  าเป็นส าหรับการมีงานท า วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ มีทกัษะพื้นฐาน          
ที่จ  าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพ และประสบการณ์ ต่ออาชีพที่สนใจ และประเมินทางเลือก                          
ในการประกอบอาชีพที่สอดคลอ้งกบัความรู้  ความถนดั และความสนใจ 

จบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

    เข้าใจวิธีการท างานเพื่อการด ารงชีวิต สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะ                 
การท างานร่วมกนั ทกัษะการจดัการ ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา และทกัษะการแสวงหาความรู้ ท  างาน                 
อยา่งมีคุณธรรม และมีจิตส านึกในการใชพ้ลงังานและทรัพยากรอยา่งคุม้ค่าและย ัง่ยนื 
     เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อ่ืนๆ   วิเคราะห์ระบบเทคโนโลย ี                   
มีความคิดสร้างสรรค์ในการแกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการ   สร้างและพฒันาส่ิงของเคร่ืองใชห้รือ
วธีิการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอยา่งปลอดภยัโดยใชซ้อฟทแ์วร์ช่วยในการออกแบบหรือน าเสนอ
ผลงาน  วิเคราะห์และเลือกใชเ้ทคโนโลยทีี่เหมาะสมกบัชีวิตประจ าวนัอยา่งสร้างสรรคต่์อชีวิต  สังคม   
ส่ิงแวดลอ้ม  และมีการจดัการเทคโนโลยดีว้ยวธีิการของเทคโนโลยสีะอาด 

 



 

 

 

 

     เข้าใจองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ  องค์ประกอบและหลักการท างานของ
คอมพิวเตอร์ ระบบส่ือสารขอ้มูลส าหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์  คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง    และมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์แก้ปัญหา เขียนโปรแกรมภาษา พฒันาโครงงาน
คอมพิวเตอร์  ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์   ติดต่อส่ือสารและค้นหาข้อ มูลผ่านอินเทอร์เน็ต                           
ใชค้อมพิวเตอร์ในการประมวลผลขอ้มูลให้เป็นสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจ ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
น าเสนองาน และใชค้อมพวิเตอร์สร้างช้ินงานหรือโครงงาน 
    เขา้ใจแนวทางสู่อาชีพ  การเลือก และใชเ้ทคโนโลยอียา่งเหมาะสมกบัอาชีพ มีประสบการณ์
ในอาชีพที่ถนดัและสนใจ   และมีคุณลกัษณะที่ดีต่ออาชีพ 
 
 



 

 

 

 

  สาระที่ ๑      การด ารงชีวิตและครอบครัว 
 มาตรฐาน ง ๑.๑      เขา้ใจการท างาน  มีความคิดสร้างสรรค ์ มีทกัษะกระบวนการท างาน  ทกัษะการจดัการ   ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา    
   ทกัษะการท างานร่วมกนั และทกัษะการแสวงหาความรู้   มีคุณธรรม  และลกัษณะนิสยัในการท างาน   มีจิตส านึกในการใชพ้ลงังาน    
   ทรัพยากร และส่ิงแวดลอ้ม   เพือ่การด ารงชีวติและครอบครัว  

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔-๖ 
๑. บอกวธีิการ
ท างานเพือ่
ช่วยเหลือ
ตนเอง  
๒. ใชว้สัดุ
อุปกรณ์และ
เคร่ืองมือง่ายๆ
ในการท างาน
อยา่งปลอดภยั 
๓.  ท างาน
เพือ่ช่วยเหลือ
ตนเองอยา่ง
กระตือรือร้น 
และตรงเวลา 
 

๑. บอกวธีิการ
และ
ประโยชน์การ
ท างานเพือ่
ช่วยเหลือ
ตนเองและ
ครอบครัว 
๒. ใชว้สัดุ 
อุปกรณ์และ
เคร่ืองมือใน           
การท างานอยา่ง    
เหมาะสมกบังาน
และประหยดั 
๓. ท างานเพือ่
ช่วยเหลือ
ตนเองและ
ครอบครัว 
อยา่งปลอดภยั  

๑.อธิบาย
วธีิการและ
ประโยชน์ 
การท างาน 
เพือ่ช่วยเหลือ
ตนเอง   
ครอบครัว 
และส่วนรวม 
๒ ใชว้สัดุ 
อุปกรณ์และ
เคร่ืองมือตรง
กบัลกัษณะ
งาน 
๓. ท างาน
อยา่งเป็น
ขั้นตอน 
ตามกระบวนการ
ท างานดว้ย 
ความสะอาด
ความ
รอบคอบ และ
อนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม 
 
 

๑. อธิบาย
เหตุผลใน 
การท างาน 
ใหบ้รรลุ
เป้าหมาย 
๒. ท างาน 
บรรลุ
เป้าหมาย 
ที่วางไว ้
อยา่งเป็น
ขั้นตอน  
ดว้ยความ
ขยนั อดทน
รับผดิชอบ  
และซ่ือสตัย ์
๓. ปฏิบตัิตน
อยา่งมี
มารยาทใน
การท างาน 
๔. ใช้
พลงังานและ
ทรัพยากร   
ในการ
ท างาน 
อยา่ง

๑.อธิบาย
เหตุผลในการ
ท างาน 
แต่ละขั้นตอน
ถูกตอ้งตาม
กระบวนการ
ท างาน 
๒. ใชท้กัษะ 
การจดัการใน
การท างาน  
อยา่งเป็น
ระบบ 
ประณีตและ 
มีความคิด
สร้างสรรค ์
๓.  ปฏิบตัิตน
อยา่งมี
มารยาทใน
การท างานกบั
สมาชิก 
ในครอบครัว    
๔.มีจิตส านึก
ในการใช้
พลงังานและ
ทรัพยากร

๑. อภิปราย
แนวทางใน 
การท างาน
และปรับปรุง 
การท างาน 
แต่ละขั้นตอน 
๒. ใชท้กัษะ 
การจดัการใน
การท างาน
และทกัษะการ
ท างานร่วมกนั   
๓. ปฏิบตัิตน
อยา่งมีมารยาท
ในการท างาน
กบัครอบครัว
และผูอ่ื้น 

๑. วเิคราะห์
ขั้นตอน                
การท างาน 
ตาม
กระบวนการ
ท างาน 
๒. ใช้
กระบวนการ
กลุ่มใน 
การท างาน
ดว้ยความ
เสียสละ 
๓. ตดัสินใจ
แกปั้ญหา      
การท างาน 
อยา่งมีเหตุผล 
 
 

๑. ใชท้กัษะ 
การแสวงหา
ความรู้ เพือ่
พฒันาการ
ท างาน 
๒. ใชท้กัษะ 
กระบวนการ
แกปั้ญหา 
ในการท างาน 
๓. มีจิตส านึก 
ในการท างาน
และใช้
ทรัพยากร 
ในการ
ปฏิบตัิงาน 
อยา่ง
ประหยดัและ
คุม้ค่า 
 

๑. อภิปราย
ขั้นตอนการ
ท างานที่มี
ประสิทธิภาพ 
๒. ใชท้กัษะ 
ในการท างาน
ร่วมกนั 
อยา่งมี
คุณธรรม 
๓. อภิปราย           
การท างาน
โดยใชท้กัษะ               
การจดัการ
เพือ่ 
การประหยดั
พลงังาน 
ทรัพยากร 
และ
ส่ิงแวดลอ้ม 

๑.  อธิบายวธีิการท างานเพือ่การ
ด ารงชีวติ 
๒.  สร้างผลงานอยา่งมีความคิด  
สร้างสรรค ์และมีทกัษะการท างาน
ร่วมกนั  
๓.  มีทกัษะการจดัการในการท างาน 
๔.  มีทกัษะ กระบวนการแกปั้ญหา 
ในการท างาน 
๕   มีทกัษะในการแสวงหาความรู้เพือ่                            
การด ารงชีวติ 
๖.  มีคุณธรรมและลกัษณะนิสยัในการ
ท างาน 
๗.ใชพ้ลงังาน ทรัพยากร  
ในการท างานอยา่งคุม้ค่าและ
ย ัง่ยนื            เพือ่การอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม 



 

 

 

 

 
 

ประหยดั  
และคุม้คา่ 

อยา่งประหยดั
และคุม้คา่  

สาระที ่ ๒     การออกแบบและเทคโนโลยี   
มาตรฐาน ง ๒.๑  เขา้ใจเทคโนโลยแีละกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสร้างส่ิงของเคร่ืองใช ้หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอยา่งมีความคิดสร้างสรรค ์ 

เลือกใชเ้ทคโนโลยใีนทางสร้างสรรคต่์อชีวติ  สงัคม   ส่ิงแวดลอ้ม  และมีส่วนร่วมในการจดัการเทคโนโลยทีี่ย ัง่ยนื 
ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔-๖ 
- 

 
๑. บอก
ประโยชน์ของ
ส่ิงของ
เคร่ืองใชใ้น    
ชีวิตประจ าวนั 
๒. สร้างของ
เล่นของใชอ้ยา่ง
ง่ายโดยก าหนด
ปัญหาหรือ
ความตอ้งการ 
รวบรวมขอ้มูล   
ออกแบบโดย
ถ่ายทอดความคิด
เป็นภาพร่าง  
๒  มิติ ลงมือ
สร้าง และ
ประเมินผล๓. น า
ความรู้เก่ียวกบั
การใช ้
อุปกรณ์  
เคร่ืองมือ         
 ท่ีถูกวิธีไป

๑. สร้างของ
เล่นของใช้
อยา่งง่ายโดย
ก าหนด 
ปัญหาหรือ
ความตอ้งการ 
รวบรวม
ขอ้มูล   
ออกแบบ              
โดยถ่ายทอด
ความคิดเป็น
ภาพร่าง ๒ มิติ 
ลงมือสร้าง 
และ
ประเมินผล 
๒.  เลือกใช้
ส่ิงของ
เคร่ืองใชใ้น
ชีวิต  
ประจ าวนั
อยา่ง

- 
 
 
 
 

๑. อธิบาย
ความหมาย
และ
ววิฒันาการ
ของ 
 เทคโนโลย ี
๒. สร้าง
ส่ิงของ
เคร่ืองใชต้าม
ความสนใจ 
อยา่งปลอดภยั 
โดยก าหนด
ปัญหา   หรือ
ความตอ้งการ 
รวบรวม
ขอ้มูล   เลือก
วธีิการ 
ออกแบบ                
โดยถ่ายทอด
ความคิดเป็น
ภาพร่าง ๓ มิติ   

 ๑. อธิบาย
ส่วนประกอบ
ของระบบ
เทคโนโลย ี
๒.  สร้างส่ิงของ
เคร่ืองใชต้าม 
ความสนใจ  
อยา่งปลอดภยั  
โดยก าหนด
ปัญหา  หรือความ
ตอ้งการรวบรวม
ขอ้มูล           เลือก
วธีิการ   ออกแบบ
โดยถ่ายทอด
ความคิดเป็นภาพ
ร่าง ๓ มิติ หรือ
แผนที่ความคิด   
ลงมือสร้าง และ 
ประเมินผล 
๓. น าความรู้
และทกัษะ              

- ๑. อธิบาย
กระบวนการ
เทคโนโลย ี 
๒. สร้าง
ส่ิงของ
เคร่ืองใชห้รือ
วธีิการ  ตาม 
กระบวนการ
เทคโนโลย ี 
อยา่งปลอดภยั 
ออกแบบโดย
ถ่ายทอด
ความคิด   เป็น
ภาพร่าง ๓  มิติ
หรือภาพฉาย 
เพือ่น าไปสู่ การ
สร้างตน้แบบ
ของส่ิงของ
เคร่ืองใช ้  
หรือ  ถ่ายทอด
ความคิดของ

๑. อธิบายระดบั
ของเทคโนโลย ี
๒. สร้างส่ิงของ
เคร่ืองใชห้รือ
วธีิการ ตาม 
กระบวนการ
เทคโนโลย ี
อยา่ง 
 ปลอดภยั   
ออกแบบโดย
ถ่ายทอดความคิด  
 เป็นภาพฉาย เพ่ือ
น าไปสู่การสร้าง
ตน้แบบ    และ
แบบจ าลองของ
ส่ิงของเคร่ืองใช ้ 
หรือถ่ายทอด
ความคิดของ
วิธีการเป็น
แบบจ าลอง
ความคิดและ                

๑. อธิบายและเช่ือมโยง
ความสมัพนัธร์ะหวา่ง 
เทคโนโลยกีบัศาสตร์อ่ืนๆ  
๒. วิเคราะห์ระบบเทคโนโลย ี
๓. สร้างและพฒันาส่ิงของ
เคร่ืองใชห้รือวธีิการ ตาม
กระบวนการเทคโนโลยอียา่ง
ปลอดภยัโดยถ่ายทอดความคิด
เป็นภาพฉายและแบบจ าลอง
เพือ่น าไปสู่การสร้างช้ินงาน  
หรือถ่ายทอดความคิดของ
วธีิการเป็นแบบจ าลองความคิด
และการรายงานผลโดยใช้
ซอฟแวร์ช่วยในการออกแบบ
หรือน าเสนอผลงาน 
๔. มีความคิดสร้างสรรคใ์น                       
การแกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการ
ในงานท่ีผลิตเอง  หรือ 
การพฒันาผลิตภณัฑท่ี์ผูอ่ื้นผลิต 
๕.วิเคราะห์และเลือกใช้
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบั



 

 

 

 

ประยกุตใ์ชใ้น 
การสร้าง 
ของเล่น  ของใช้
อยา่งง่าย 

สร้างสรรค ์
๓. มีการ
จดัการส่ิงของ
เคร่ืองใชด้ว้ย
การน ากลบัมา
ใชซ้ ้ า 

ลงมือสร้าง และ
ประเมินผล 

การสร้าง
ช้ินงานไป
ประยกุตใ์นการ
สร้างส่ิงของ
เคร่ืองใช ้

วธีิการเป็น
แบบจ าลอง
ความคิดและ 
การรายงานผล
เพือ่น าเสนอ
วธีิการ    

การรายงานผล ชีวิตประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค ์
ต่อชีวิต  สงัคม  และส่ิงแวดลอ้ม   
และมีการจดัการเทคโนโลยท่ีี
ย ัง่ยืนดว้ยวิธีการของเทคโนโลยี
สะอาด 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔-๖ 
- 

 
๔. มีความคิด
สร้างสรรค ์            
อยา่งนอ้ย                   
๑  ลกัษณะ             
ในการแกปั้ญหา
หรือสนอง              
ความตอ้งการ 
 

  ๓. น าความรู้
และทกัษะการ
สร้างช้ินงานไป 
ประยกุตใ์น 
การสร้าง 
ส่ิงของเคร่ืองใช ้
๔. มีความคิด
สร้างสรรค ์             
อยา่งนอ้ย                  
๒  ลกัษณะ                     
ในการแกปั้ญหา
หรือสนอง             
ความตอ้งการ 
๕. เลือกใช้
เทคโนโลยใีน
ชีวิตประจ าวนั
อยา่งสร้างสรรคต่์อ

 - ๓. มีความคิด
สร้างสรรคใ์น                
การแกปั้ญหา 
หรือสนอง
ความตอ้งการ
ในงาน 
ที่ผลิตเอง 
๔. เลือกใช้
เทคโนโลยี
อยา่ง
สร้างสรรคต่์อ
ชีวติ   สงัคม 
ส่ิงแวดลอ้ม 
และมีการ
จดัการ 
เทคโนโลยดีว้ย 
การลดการใช้

  



 

 

 

 

ชีวิต สังคม และมี
การจดัการ ส่ิงของ
เคร่ืองใช ้ดว้ย          
การแปรรูป   แลว้ 
น ากลบัมา ใชใ้หม่ 

ทรัพยากร  หรือ
เลือกใช้
เทคโนโลย ีที่
ไม่มีผลกระทบ 
ต่อส่ิงแวดลอ้ม 

สาระที ่๓    เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
มาตรฐาน ง ๓.๑     เขา้ใจ เห็นคุณค่า และใชก้ระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูล การเรียนรู้  การส่ือสาร  การแกปั้ญหา  การท างาน   
   และอาชีพอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม  

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒    ม. ๓ ม. ๔-๖ 

๑.  บอกขอ้มูล 
ที่สนใจและ
แหล่งขอ้มูล 
ที่อยูใ่กลต้วั  
๒. บอก
ประโยชน์ของ
อุปกรณ์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 
 

๑. บอก
ประโยชน์ 
ของขอ้มูล
และรวบรวม
ขอ้มูล 
ที่สนใจจาก
แหล่งขอ้มูล
ต่าง  ๆที่เช่ือถือ
ได ้
๒. บอก
ประโยชน์

๑. คน้หา
ขอ้มูล อยา่งมี
ขั้นตอนและ
น าเสนอขอ้มูล
ในลกัษณะ
ต่างๆ  
๒.  บอกวธีิ
ดูแลและรักษา
อุปกรณ์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

๑. บอกช่ือและ
หนา้ที่ของ
อุปกรณ์ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
 ๒. บอก
หลกัการท างาน
เบื้องตน้  
ของ
คอมพวิเตอร์  
๓.  บอก
ประโยชน์และ
โทษจากการใช้
งาน
คอมพวิเตอร์ 
๔. ใชร้ะบบ 

๑. คน้หา  
รวบรวมขอ้มูลที่
สนใจและ  เป็น
ประโยชน์  จาก
แหล่งขอ้มูล
ต่างๆ ที่เช่ือถือ
ไดต้รงตาม
วตัถุประสงค ์  
๒. สร้างงาน
เอกสารเพือ่ใช้
ประโยชน์ 

๑. บอกหลกัการ
เบื้องตน้ของ 
การแกปั้ญหา 
๒. ใช้
คอมพวิเตอร์ใน
การคน้หาขอ้มูล 
๓. เก็บรักษา
ขอ้มูลที่เป็น
ประโยชน์ 
ในรูปแบบต่างๆ 
๔. น าเสนอ
ขอ้มูลใน

๑. อธิบาย
หลกัการท างาน 
บทบาท  
และประโยชน์
ของ
คอมพวิเตอร์ 
๒. อภิปราย 
ลกัษณะส าคญั 
และผลกระทบ
ของเทคโนโลยี
สารสนเทศ   

๑. อธิบาย
หลกัการ
เบื้องตน้ของ 
การส่ือสาร
ขอ้มูล  และ
เครือข่าย
คอมพวิเตอร์ 
๒. อธิบาย
หลกัการ  และ
วธีิการแกปั้ญหา 
ดว้ย

๑. อธิบาย
หลกัการท า
โครงงานที่มี  
การใช ้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
๒. เขียน
โปรแกรม
ภาษาขั้น
พื้นฐาน 
๓. ใช้

๑. อธิบาย
องคป์ระกอบของ
ระบบสารสนเทศ 
๒. อธิบาย
องคป์ระกอบ 
และหลกัการท างาน
ของคอมพวิเตอร์ 
๓. อธิบาย
ระบบส่ือสารขอ้มูล 
ส าหรับเครือข่าย
คอมพวิเตอร์ 



 

 

 

 

และการรักษา
แหล่งขอ้มูล 
๓. บอกช่ือ
และหนา้ที่
ของอุปกรณ์
พื้นฐานที่เป็น
ส่วนประกอบ
หลกัของ
คอมพวิเตอร์ 

 ปฏิบตัิการ
คอมพวิเตอร์   
เพือ่การท างาน 
๕. สร้างภาพ
หรือช้ินงานจาก
จินตนาการโดย
ใชโ้ปรแกรม
กราฟิกดว้ย
ความรับผดิชอบ 
 

ใน
ชีวติประจ าวนั
ดว้ยความ
รับผิดชอบ 
 
  

รูปแบบที่
เหมาะสมโดย  
เลือกใช้
ซอฟตแ์วร์
ประยกุต ์
๕. ใช้
คอมพวิเตอร์
ช่วยสร้าง
ช้ินงานจาก
จินตนาการหรือ
งานที่ท  าใน
ชีวติประจ าวนั 
อยา่งมีจิตส านึก  
และความ
รับผดิชอบ 
 

 ๓. ประมวลผล
ขอ้มูลใหเ้ป็น
สารสนเทศ 

กระบวนการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
๓. คน้หาขอ้มูล   
และ
ติดต่อส่ือสาร
ผา่นเครือข่าย
คอมพวิเตอร์ 
อยา่งมีคุณธรรม
และจริยธรรม 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
น าเสนองาน 
ในรูปแบบ 
ที่เหมาะสม
กบัลกัษณะ
งาน 
 
 

๔. บอกคุณลกัษณะ
ของคอมพวิเตอร์และ
อุปกรณ์ 
ต่อพว่ง 
๕. แกปั้ญหาดว้ย
กระบวนการ
เทคโนโลยสีารสนเทศ
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
๖. เขียนโปรแกรม
ภาษา 
 

 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒    ม. ๓ ม. ๔-๖ 
- 
 

  
 

 -  - ๔. ใชซ้อฟตแ์วร์
ในการท างาน   
 
 

๔. ใช้
คอมพวิเตอร์
ช่วยสร้าง
ช้ินงานจาก
จินตนาการหรือ
งานที่ท  าใน 

๗.  พฒันาโครงงาน
คอมพวิเตอร์๘. ใชฮ้าร์ดแวร์
และซอฟตแ์วร์ใหเ้หมาะสม
กบังาน 
๙. ติดต่อส่ือสาร คน้หาขอ้มูล
ผา่นอินเทอร์เน็ต 



 

 

 

 

ชีวติประจ าวนั 
ตามหลกัการท า
โครงงานอยา่งมี
จิตส านึกและ 
ความรับผดิชอบ 
 

๑๐. ใชค้อมพวิเตอร์ใน                   
การประมวลผลขอ้มูลใหเ้ป็น
สารสนเทศ เพือ่ประกอบ 
การตดัสินใจ 
๑๑. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
น าเสนองาน ในรูปแบบที่
เหมาะสม ตรงตาม
วตัถุประสงคข์องงาน 
๑๒. ใชค้อมพวิเตอร์ช่วย
สร้างช้ินงานหรือโครงงาน
อยา่งมีจิตส านึกและความ
รับผิดชอบ 
๑๓.  บอกขอ้ควรปฏิบตัิ
ส าหรับผูใ้ชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 
สาระที ่ ๔     การอาชีพ   
มาตรฐาน  ง ๔.๑  เขา้ใจ มีทกัษะที่จ  าเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใชเ้ทคโนโลยเีพือ่พฒันาอาชีพ   มีคุณธรรม  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 



 

 

 

 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔-๖ 
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- -  ๑. อธิบาย
ความหมาย
และ
ความส าคญั
ของอาชีพ 

๑. ส ารวจขอ้มูล 

ท่ีเก่ียวกบัอาชีพ
ต่างๆ ในชุมชน 

๒. ระบุความ
แตกต่างของ
อาชีพ 

๑.ส ารวจ
ตนเองเพือ่
วางแผนในการ
เลือกอาชีพ 
๒. ระบุความรู้
ความสามารถ
และคุณธรรม 
ที่สมัพนัธก์บั
อาชีพที่สนใจ   

๑. อธิบาย
แนวทางการ
เลือกอาชีพ 
๒. มีเจตคติที่ดี
ต่อการประกอบ
อาชีพ 
๓. เห็น
ความส าคญัของ
การสร้างอาชีพ 

๑. อธิบาย           
การ
เสริมสร้าง
ประสบการณ์
อาชีพ 
๒. ระบุ 
การเตรียมตวั 
เขา้สู่อาชีพ 
๓. มีทกัษะ
พื้นฐาน 
ที่จ  าเป็น
ส าหรับการ
ประกอบ
อาชีพที่สนใจ  
 

๑. อภิปราย 
การหางานดว้ย
วธีิที่
หลากหลาย 
๒. วเิคราะห์
แนวทางเขา้สู่
อาชีพ 
๓.  ประเมิน
ทางเลือกใน 
การประกอบ
อาชีพที่
สอดคลอ้งกบั
ความรู้ความ
ถนดัและความ
สนใจของ
ตนเอง 
 
 

๑. อภิปรายแนวทางสู่อาชีพที่
สนใจ 
 ๒. เลือก  และใชเ้ทคโนโลยี
อยา่งเหมาะสมกบัอาชีพ 
๓.  มีประสบการณ์ในอาชีพที่
ถนดัและสนใจ 
๔.  มีคุณลกัษณะที่ดีต่ออาชีพ 
 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
 

ท าไมต้องเรียนภาษาต่างประเทศ 

ในสังคมโลกปัจจุบัน  การเรียน รู้ภาษาต่างประ เทศมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง 
ในชีวิตประจ าวนั เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการติดต่อส่ือสาร  การศึกษา  การแสวงหาความรู้   
การประกอบอาชีพ  การสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัวฒันธรรมและวสิัยทศัน์ของชุมชนโลก และตระหนัก
ถึงความหลากหลายทางวฒันธรรมและมุมมองของสังคมโลก น ามาซ่ึงมิตรไมตรีและความร่วมมือกับ
ประเทศต่างๆ  ช่วยพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความเขา้ใจตนเองและผูอ่ื้นดีขึ้น เรียนรู้และเขา้ใจความแตกต่างของ
ภาษาและวฒันธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  การคิด  สงัคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง  มีเจตคติ
ที่ดีต่อการใชภ้าษาต่างประเทศ และใชภ้าษาต่างประเทศเพือ่การส่ือสารได ้ รวมทั้งเขา้ถึงองคค์วามรู้ต่างๆ 
ไดง่้ายและกวา้งขึ้น  และมีวสิยัทศัน์ในการด าเนินชีวติ 

ภาษาต่างประเทศที่เป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ซ่ึงก าหนดให้เรียนตลอดหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน คือ ภาษาอังกฤษ  ส่วนภาษาต่างประเทศอ่ืน เช่น ภาษาฝร่ังเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุ่ น อาหรับ 
บาลี และภาษากลุ่มประเทศเพื่อนบา้น หรือภาษาอ่ืนๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะจดัท า
รายวชิาและจดัการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
 

เรียนรู้อะไรในภาษาต่างประเทศ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   มุ่งหวงัให้ผูเ้รียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ  

สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ  ส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ  แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองราวและวฒันธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก    
และสามารถถ่ายทอดความคิดและวฒันธรรมไทยไปยงัสังคมโลกไดอ้ย่างสร้างสรรค์  ประกอบด้วย
สาระส าคญั ดงัน้ี 

 ภาษาเพ่ือการส่ือสาร      การใชภ้าษาต่างประเทศในการฟัง-พดู-อ่าน-เขียน  แลกเปล่ียน
ขอ้มูล  ข่าวสาร  แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น  ตีความ  น าเสนอขอ้มูล  ความคิดรวบยอดและความ
คิดเห็นในเร่ืองต่างๆ  และสร้างความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลอยา่งเหมาะสม   

  ภาษาและวัฒนธรรม     การใช้ภาษาต่างประเทศตามวฒันธรรมของเจ้าของภาษา
ความสัมพนัธ์  ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษากบัวฒันธรรมของเจา้ของภาษา  ภาษาและ
วฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัวฒันธรรมไทย  และน าไปใชอ้ยา่งเหมาะสม 
 
 



 

 

 
  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน    การใช้ภาษาต่างประเทศในการ

เช่ือมโยงความ รู้กับก ลุ่มสาระการเรียน รู้อ่ืน  เป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความ รู้ และ 
เปิดโลกทศัน์ของตน 

  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก     การใชภ้าษาต่างประเทศในสถานการณ์
ต่างๆ  ทั้ งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ชุมชน และสังคมโลก  เป็นเคร่ืองมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ   
ประกอบอาชีพ   และแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัสังคมโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คุณภาพผู้เรียน 

จบช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓ 

  ปฏิบติัตามค าสั่ง ค  าขอร้องที่ฟัง อ่านออกเสียงตวัอกัษร ค  า กลุ่มค า ประโยคง่ายๆ และบทพูด
เขา้จงัหวะง่ายๆ ถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน  บอกความหมายของค าและกลุ่มค าที่ฟังตรงตามความหมาย 
ตอบค าถามจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ  

  พูดโต้ตอบด้วยค าสั้ นๆ ง่ายๆ ในการส่ือสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง ใช้ค  าสั่งและ 
ค าขอร้องง่ายๆ  บอกความตอ้งการง่ายๆ ของตนเอง พูดขอและให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเองและเพื่อน  
บอกความรู้สึกของตนเองเก่ียวกบัส่ิงต่างๆ ใกลต้วัหรือกิจกรรมต่างๆ ตามแบบที่ฟัง 

  พดูใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและเร่ืองใกลต้วั จดัหมวดหมู่ค  าตามประเภทของบุคคล สัตว ์และส่ิงของ
ตามที่ฟังหรืออ่าน  

  พดูและท าท่าประกอบ ตามมารยาทสังคม/วฒันธรรมของเจา้ของภาษา  บอกช่ือและค าศพัท์
ง่ายๆ เก่ียวกบัเทศกาล/วนัส าคญั/งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยูข่องเจา้ของภาษา  เขา้ร่วมกิจกรรมทาง
ภาษาและวฒันธรรมที่เหมาะกบัวยั 

  บอกความแตกต่างของเสียงตวัอกัษร ค  า กลุ่มค า และประโยคง่ายๆ ของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

  บอกค าศพัทท์ี่เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
  ฟัง/พดูในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในหอ้งเรียน 
  ใชภ้าษาต่างประเทศ เพือ่รวบรวมค าศพัทท์ี่เก่ียวขอ้งใกลต้วั 
  มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (เน้นการฟัง-พูด) ส่ือสารตามหัวเร่ืองเก่ียวกับตนเอง 

ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั อาหาร เคร่ืองด่ืม และเวลาวา่งและนนัทนาการ ภายในวงค าศพัท์
ประมาณ ๓๐๐-๔๕๐ ค า  (ค  าศพัทท์ี่เป็นรูปธรรม) 

  ใช้ประโยคค าเดียว (One Word Sentence) ประโยคเด่ียว (Simple Sentence) ในการสนทนา
โตต้อบตามสถานการณ์ในชีวติประจ าวนั 
 
จบช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ 

  ปฏิบัติตามค าสั่ง ค  าขอร้อง และค าแนะน าที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสียงประโยค ขอ้ความ 
นิทาน และบทกลอนสั้นๆ ถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน เลือก/ระบุประโยคและขอ้ความตรงตามความหมาย
ของสัญลักษณ์หรือเคร่ืองหมายที่ อ่าน  บอกใจความส าคัญ และตอบค าถามจากการฟังและอ่าน  
บทสนทนา นิทานง่ายๆ และเร่ืองเล่า  

  พูด/เขียนโตต้อบในการส่ือสารระหว่างบุคคล  ใชค้  าสั่ง  ค  าขอร้อง  และให้ค  าแนะน า  พูด/
เขียนแสดงความตอ้งการ  ขอความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์



 

 

ง่ายๆ  พดูและเขียนเพือ่ขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเร่ืองใกลต้วั พดู/เขียนแสดง
ความรู้สึกเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ ใกลต้วั กิจกรรมต่างๆ  พร้อมทั้งใหเ้หตุผลสั้นๆ ประกอบ 

  พูด/เขียนให้ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เพื่อน และส่ิงแวดลอ้มใกล้ตวั เขียนภาพ แผนผงั แผนภูมิ 
และตารางแสดงขอ้มูลต่างๆ ที่ฟังและอ่าน พดู/เขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ ใกลต้วั   

  ใชถ้อ้ยค  า น ้ าเสียง และกิริยาท่าทางอยา่งสุภาพ เหมาะสม ตามมารยาทสังคมและวฒันธรรม
ของเจา้ของภาษา  ให้ขอ้มูลเก่ียวกบัเทศกาล/วนัส าคญั/งานฉลอง/ชีวิตความเป็นอยู่ของเจา้ของภาษา  
เขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมตามความสนใจ 

  บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหวา่งการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  การใชเ้คร่ืองหมาย
วรรคตอน และการล าดบัค  า ตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  เปรียบเทียบ
ความเหมือน/ความแตกต่างระหวา่งเทศกาล งานฉลองและประเพณีของเจา้ของภาษากบัของไทย   

   คน้ควา้ รวบรวมค าศพัทท์ี่เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งการเรียนรู้ และน าเสนอ
ดว้ยการพดู/การเขียน 

  ใชภ้าษาส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในหอ้งเรียนและสถานศึกษา 
 ใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้และรวบรวมขอ้มูลต่างๆ  
  มีทกัษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (เน้นการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) ส่ือสารตามหัวเร่ืองเก่ียวกับ

ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอ้ม อาหาร เคร่ืองด่ืม  เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวสัดิการ 
การซ้ือ-ขาย และลมฟ้าอากาศ ภายในวงค าศพัท์ประมาณ ๑,๐๕๐-๑,๒๐๐ ค า (ค าศพัทท์ี่เป็นรูปธรรมและ
นามธรรม) 

  ใชป้ระโยคเด่ียวและประโยคผสม  (Compound Sentences)  ส่ือความหมายตามบริบทต่าง ๆ 
 
จบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

  ปฏิบตัิตามค าขอร้อง  ค  าแนะน า ค  าช้ีแจง และค าอธิบายที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสียงขอ้ความ 
ข่าว โฆษณา นิทาน และบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกตอ้งตามหลักการอ่าน  ระบุ/เขียนส่ือที่ไม่ใช่ความเรียง
รูปแบบต่างๆ สัมพนัธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่าน เลือก/ระบุหัวขอ้เร่ือง ใจความส าคัญ 
รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองที่ฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ  พร้อมทั้ง
ใหเ้หตุผลและยกตวัอยา่งประกอบ 

  สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเก่ียวกับตนเองและเร่ืองต่างๆ ใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว  
เร่ืองที่อยูใ่นความสนใจของสังคมและส่ือสารอย่างต่อเน่ืองและเหมาะสม  ใชค้  าขอร้อง ค  าช้ีแจง และ
ค าอธิบาย ใหค้  าแนะน าอยา่งเหมาะสม  พูดและเขียนแสดงความตอ้งการ  เสนอและให้ความช่วยเหลือ  
ตอบรับและปฏิ เสธการให้ความช่วยเหลือ  พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย  อธิบาย 
เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองที่ฟังหรืออ่านอยา่งเหมาะสม  พูดและเขียนบรรยาย



 

 

ความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเร่ืองต่างๆ  กิจกรรม  ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์  
พร้อมทั้งใหเ้หตุผลประกอบอยา่งเหมาะสม 

  พูดและเขียนบรรยายเก่ียวกับตนเอง  ประสบการณ์  ข่าว/เหตุการณ์/เร่ือง/ประเด็นต่างๆ  
ที่อยู่ในความสนใจของสังคม  พูดและเขียนสรุปใจความส าคญั/แก่นสาระ หัวขอ้เร่ืองที่ได้จากการ
วเิคราะห์เร่ือง/ข่าว/เหตุการณ์/สถานการณ์ที่อยูใ่นความสนใจ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
กิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์  พร้อมใหเ้หตุผลประกอบ   

  เลือกใช้ภาษา  น ้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม 
และวฒันธรรมของเจ้าของภาษา   อธิบายเก่ียวกับชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมและประเพณี 
ของเจา้ของภาษา  เขา้ร่วม/จดักิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมตามความสนใจ 

  เปรียบเทียบ และอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิด
ต่างๆ  และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  เปรียบเทียบและ 
อธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวฒันธรรมของเจา้ของภาษากับ 
ของไทย และน าไปใชอ้ยา่งเหมาะสม   

   ค้นควา้  รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่ เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจาก 
แหล่งการเรียนรู้ และน าเสนอดว้ยการพดูและการเขียน 

  ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา 
ชุมชน และสงัคม   

  ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบคน้/ค้นควา้ รวบรวม และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากส่ือ 
และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  เผยแพร่/ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล ข่าวสาร
ของโรงเรียน ชุมชน และทอ้งถ่ิน เป็นภาษาต่างประเทศ 

  มีทกัษะการใชภ้าษาต่างประเทศ  (เน้นการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) ส่ือสารตามหัวเร่ืองเก่ียวกับ
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดล้อม อาหาร เคร่ืองด่ืม  เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและ
สวสัดิการ การซ้ือ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ 
ภาษา และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีภายในวงค าศพัทป์ระมาณ ๒,๑๐๐-๒,๒๕๐ ค า (ค  าศพัทท์ี่เป็น
นามธรรมมากขึ้น) 

  ใชป้ระโยคผสมและประโยคซับซ้อน (Complex Sentences) ส่ือความหมายตามบริบทต่างๆ  
ในการสนทนาทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
 
จบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

  ปฏิบติัตามค าแนะน าในคู่มือการใช้งานต่างๆ ค  าช้ีแจง ค  าอธิบาย และค าบรรยายที่ฟังและ
อ่าน  อ่านออกเสียงขอ้ความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้นถูกตอ้งตามหลกัการ



 

 

อ่าน  อธิบายและเขียนประโยคและขอ้ความสัมพนัธ์กบัส่ือที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่าน รวมทั้ง
ระบุและเขียนส่ือที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่าน  
จบัใจความส าคญั วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเร่ือง 
ที่เป็นสารคดีและบนัเทิงคดี  พร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยา่งประกอบ 

  สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเก่ียวกับตนเองและเร่ืองต่างๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ 
สถานการณ์   ข่าว/เหตุการณ์  ประเด็นที่อยูใ่นความสนใจและส่ือสารอยา่งต่อเน่ืองและเหมาะสม  เลือก
และใช้ค  าขอร้อง ค  าช้ีแจง ค  าอธิบาย และให้ค  าแนะน า  พูดและเขียนแสดงความตอ้งการ เสนอและให้
ความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริง
อยา่งเหมาะสม  พดูและเขียนเพื่อขอและให้ขอ้มูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัเร่ือง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอยา่งเหมาะสม พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและ
แสดงความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเร่ืองต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์อย่างมี
เหตุผล 

  พูดและเขียนน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง/ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เร่ืองและประเด็น
ต่างๆ ตามความสนใจ  พูดและเขียนสรุปใจความส าคญั แก่นสาระที่ไดจ้ากการวิเคราะห์เร่ือง กิจกรรม 
ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรม 
ประสบการณ์ และเหตุการณ์ ทั้งในทอ้งถ่ิน สงัคม และโลก พร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยา่งประกอบ  

  เลือกใชภ้าษา น ้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกบัระดบัของบุคคล  เวลา โอกาสและสถานที่
ตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา  อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวติ  ความคิด ความเช่ือ และที่มา
ของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจา้ของภาษา   เขา้ร่วม  แนะน า และจดักิจกรรมทางภาษาและ
วฒันธรรมอยา่งเหมาะสม 

  อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งโครงสร้างประโยค ขอ้ความ ส านวน  ค  าพงัเพย สุภาษิต 
และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย   วเิคราะห์/อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหวา่ง
วถีิชีวติ ความเช่ือ และวฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัของไทย และน าไปใชอ้ยา่งมีเหตุผล   

  คน้ควา้/สืบคน้ บนัทึก  สรุป  และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  และน าเสนอดว้ยการพดูและการเขียน 

  ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา  
ชุมชน  และสงัคม 

  ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบคน้/คน้ควา้ รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้/ขอ้มูลต่างๆ 
จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  เผยแพร่/ประชาสัมพนัธ์ ขอ้มูล  
ข่าวสาร ของโรงเรียน  ชุมชน  และทอ้งถ่ิน/ประเทศชาติ เป็นภาษาต่างประเทศ 

  มีทกัษะการใชภ้าษาต่างประเทศ  (เน้นการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) ส่ือสารตามหัวเร่ืองเก่ียวกับ
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดล้อม อาหาร เคร่ืองด่ืม ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่างและ
นนัทนาการ สุขภาพและสวสัดิการ การซ้ือ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว 



 

 

การบริการ สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในวงค าศพัทป์ระมาณ ๓,๖๐๐-๓,๗๕๐ 
ค า (ค  าศพัทท์ี่มีระดบัการใชแ้ตกต่างกนั) 

  ใชป้ระโยคผสมและประโยคซับซ้อนส่ือความหมายตามบริบทต่างๆ ในการสนทนา  ทั้งที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สาระที่ ๑   ภาษาเพ่ือการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑   เข้าใจและตีความเร่ืองที่ฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ และแสดงความคดิเห็นอย่างมีเหตุผล  

ตวัช้ีวดัช้ันปี ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔-๖ 
๑. ปฏิบตัิตาม 
ค าสัง่ง่ายๆ ที่
ฟัง 
๒. ระบุ
ตวัอกัษรและ
เสียง  อ่าน
ออกเสียงและ
สะกดค าง่ายๆ 
ถูกตอ้งตาม 
หลกัการอ่าน 
๓. เลือกภาพ 
ตรงตาม
ความหมาย
ของค า และ
กลุ่มค า 
ที่ฟัง 
๔. ตอบ
ค าถาม 
จากการฟัง
เร่ืองใกลต้วั 
 

๑. ปฏิบตัิตาม 
ค าสัง่  และ 
ค าขอร้อง
ง่ายๆ  ที่ฟัง 
๒.ระบุ
ตวัอกัษรและ
เสียง   
อ่านออกเสียง
ค า สะกดค า  
และอ่าน
ประโยคง่ายๆ 
ถูกตอ้งตาม 
หลกัการอ่าน 
๓. เลือกภาพ   
ตรงตาม
ความหมาย
ของค า  
กลุ่มค า และ
ประโยคที่ฟัง 
๔. ตอบ
ค าถาม 
จากการฟัง

๑. ปฏิบตัิตาม 
ค าสัง่ และ 
ค าขอร้องที่
ฟังหรืออ่าน 
๒. อ่านออก
เสียง 
ค า  สะกดค า  
อ่านกลุ่มค า 
ประโยค และ
บทพดูเขา้
จงัหวะ 
(chant) ง่ายๆ 
ถูกตอ้งตาม 
หลกัการอ่าน 
๓. เลือก/ระบุ
ภาพ หรือ
สญัลกัษณ์ 
ตรงตาม
ความหมาย
ของ  
กลุ่มค าและ
ประโยคที่ฟัง 

๑. ปฏิบตัิตาม
ค าสัง่ ค  า
ขอร้อง  และ
ค าแนะน า 
(instructions)  
ง่ายๆ ที่ฟัง
หรืออ่าน 
๒. อ่านออก
เสียงค า  
สะกดค า  อ่าน
กลุ่มค า
ประโยค  
ขอ้ความง่ายๆ 
และบทพดู 
เขา้จงัหวะ  
ถูกตอ้งตาม 
หลกัการอ่าน 
๓. เลือก/ระบุ
ภาพ หรือ  
สญัลกัษณ์ 
หรือ
เคร่ืองหมาย 

๑. ปฏิบตัิตาม
ค าสัง่ ค  า
ขอร้อง  และ
ค าแนะน า
ง่ายๆ ที่ฟัง
และอ่าน 
๒. อ่านออก
เสียงประโยค 
ขอ้ความ  และ
บทกลอน 
สั้นๆ ถูกตอ้ง
ตาม หลกัการ
อ่าน 
๓.ระบุ/วาด
ภาพ
สญัลกัษณ์
หรือ
เคร่ืองหมาย 
ตรงตาม
ความหมาย
ของประโยค
และขอ้ความ

๑. ปฏิบตัิตาม
ค าสัง่ ค  า
ขอร้อง  และ
ค าแนะน า ที่
ฟังและอ่าน 
๒. อ่านออก
เสียงขอ้ความ 
นิทานและ 
บทกลอน
สั้นๆ ถูกตอ้ง
ตาม หลกัการ
อ่าน 
๓. เลือก/ระบุ
ประโยคหรือ
ขอ้ความสั้นๆ  
ตรงตามภาพ
สญัลกัษณ์
หรือ
เคร่ืองหมาย 
ที่อ่าน 
๔.  บอก
ใจความ

๑. ปฏิบตัิตาม
ค าสัง่ ค  า
ขอร้อง  
ค าแนะน า 
และ 
ค าช้ีแจงง่ายๆ  
ที่ฟังและอ่าน 
๒. อ่านออก
เสียงขอ้ความ 
นิทาน และ 
บทร้อยกรอง 
(poem) สั้นๆ 
ถูกตอ้งตาม 
หลกัการอ่าน   
๓. เลือก/ระบุ  
ประโยคและ  
ขอ้ความ ให้ 
สมัพนัธ์กบั 
ส่ือที่ไม่ใช่ 
ความเรียง 
(non-text 
information) 

๑. ปฏิบตัิตาม  
ค าขอร้อง  
ค าแนะน า 
ค าช้ีแจง  และ 
ค าอธิบาย
ง่ายๆ ที่ฟัง
และอ่าน  
๒. อ่านออก
เสียงขอ้ความ 
ข่าว ประกาศ 
และบทร้อย-
กรองสั้นๆ 
ถูกตอ้งตาม 
หลกัการอ่าน   
๓. ระบุ/เขียน 
ประโยค  และ 
ขอ้ความ ให้ 
สมัพนัธก์บั
ส่ือที่ไม่ใช่
ความเรียง 
รูปแบบต่างๆ  
ที่อ่าน 

๑. ปฏิบตัิตาม 
ค าขอร้อง  
ค าแนะน า 
ค าช้ีแจง  
และ 
ค าอธิบายที่
ฟังและอ่าน 
๒. อ่านออก
เสียง 
ขอ้ความ ข่าว 
โฆษณา และ
บทร้อย-
กรองสั้น  ๆ
ถูกตอ้งตาม  
หลกัการอ่าน   
๓. ระบุและ
เขียนส่ือที่
ไม่ใช่ความ
เรียง รูปแบบ
ต่างๆ  ให้
สมัพนัธก์บั
ประโยค และ

๑. ปฏิบตัิตาม
ค าแนะน า 
ในคู่มือการใชง้าน
ต่างๆ ค  าช้ีแจง 
ค  าอธิบาย และ 
ค าบรรยายที่ฟังและ
อ่าน 
๒. อ่านออกเสียง 
ขอ้ความ  ข่าว ประกาศ 
โฆษณา  
บทร้อยกรอง และ 
บทละครสั้น (skit) 
ถูกตอ้งตามหลกัการ
อ่าน   
๓. อธิบายและเขียน
ประโยคและขอ้ความ
ใหส้มัพนัธก์บัส่ือที่
ไม่ใช่ความเรียง
รูปแบบต่างๆ ที่อ่าน 
รวมทั้งระบุและเขียน
ส่ือที่ไม่ใช่ความเรียง
รูปแบบต่างๆ ให้



 

 

ประโยค  
บทสนทนา  

 ตรงตาม สั้นๆ  
ที่ฟังหรืออ่าน 
 

ส าคญั   ที่อ่าน   ขอ้ความที่ฟัง
หรืออ่าน  

สมัพนัธก์บัประโยค 
และขอ้ความที่ฟังหรือ
อ่าน 
๔. จบัใจความส าคญั  
วิเคราะห์ความ  สรุปความ 
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 หรือนิทาน
ง่ายๆ ที่มี
ภาพประกอบ 

๔. ตอบ
ค าถามจาก
การฟังหรือ
อ่านประโยค 
บทสนทนา  
หรือนิทาน
ง่ายๆ  

ความหมาย
ของ ประโยค
และ ขอ้ความ
สั้นๆ  
ที่ฟังหรืออ่าน 

 ๔.  ตอบ
ค าถาม 
จากการฟัง
และอ่าน
ประโยค 
บทสนทนา  
และนิทาน
ง่ายๆ  

๔. บอก
ใจความ
ส าคญั  และ
ตอบค าถาม 
จากการฟัง
และอ่านบท
สนทนา และ
นิทานง่ายๆ 
หรือเร่ืองสั้นๆ 

และตอบ
ค าถามจาก
การฟังและ
อ่าน บท
สนทนา  
นิทานง่ายๆ    
และเร่ืองเล่า  

๔.  ระบุ
หวัขอ้เร่ือง 
(topic) 
ใจความ
ส าคญั(main 
idea) และ 
ตอบค าถาม  
จากการฟัง
และอ่านบท
สนทนา  
นิทาน และ 
เร่ืองสั้น  
 

๔. เลือกหัวขอ้
เร่ือง  ใจความ
ส าคญับอก
รายละเอียด
สนบัสนุน 
(supporting detail) 
และแสดง 

ความคิดเห็น
เก่ียวกบัเร่ือง
ที่ฟังและอ่าน 
พร้อมทั้ง 
ใหเ้หตุผลและ
ยกตวัอยา่ง
ง่ายๆ 

๔. เลือก/ระบุ
หวัขอ้เร่ือง 
ใจความ
ส าคญั 
รายละเอียด
สนบัสนุน 
และแสดง
ความคิดเห็น
เก่ียวกบัเร่ือง
ที่ฟังและอ่าน
จากส่ือ
ประเภท
ต่างๆ  พร้อม

ตีความ และแสดง
ความคิดเห็นจากการ
ฟังและอ่านเร่ืองที่เป็น
สารคดี 
และบนัเทิงคดี พร้อม
ทั้งใหเ้หตุผลและ
ยกตวัอยา่ง ประกอบ   



 

 

ประกอบ ทั้ง 
ใหเ้หตุผล
และ
ยกตวัอยา่ง 
ประกอบ   

 
 
 
 
 
 
 
 
สาระที่ ๑   ภาษาเพ่ือการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๒   มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  แสดงความรู้สึกและความคดิเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
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๑. พดูโตต้อบ
ดว้ยค าสั้นๆ 
ง่ายๆ ในการ
ส่ือสาร
ระหวา่ง
บุคคลตาม
แบบที่ฟัง 
๒. ใชค้  าสัง่
ง่ายๆ ตาม
แบบ 
ที่ฟัง 
๓. บอกความ
ตอ้งการง่ายๆ
ของตนเอง      
ตามแบบที่ฟัง 
๔. พดูขอและ
ใหข้อ้มูล
ง่ายๆ เก่ียวกบั
ตนเองตาม
แบบทีฟั่ง 

๑. พดูโตต้อบ
ดว้ยค าสั้นๆ 
ง่ายๆ ในการ
ส่ือสาร
ระหวา่ง
บุคคลตาม
แบบที่ฟัง 
๒.ใชค้  าสัง่
และค าขอร้อง
ง่ายๆตามแบบ
ที่ฟัง 
๓. บอกความ
ตอ้งการง่ายๆ  
ของตนเอง            
ตามแบบที่ฟัง  
๔. พดูขอและ
ใหข้อ้มูล
ง่ายๆเก่ียวกบั
ตนเองตาม
แบบที่ฟัง 
 

๑. พดูโตต้อบ
ดว้ยค าสั้นๆ  
ง่ายๆ ในการ
ส่ือสาร
ระหวา่ง
บุคคลตาม
แบบที่ฟัง 
๒. ใชค้  าสัง่
และค าขอร้อง
ง่ายๆตามแบบ
ที่ฟัง 
๓. บอกความ
ตอ้งการง่ายๆ
ของตนเอง             
ตามแบบที่ฟัง  
๔. พดูขอและ
ใหข้อ้มูลง่ายๆ
เก่ียวกบั
ตนเอง  และ
เพือ่น 
ตามแบบที่ฟัง 
๕. บอกความ  
รู้สึกของ
ตนเอง 

๑. พดู/เขียน
โตต้อบในการ
ส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล  
๒. ใชค้  าสัง่  
ค าขอร้อง และ 
ค าขออนุญาต
ง่ายๆ  
๓.  พดู/เขียน
แสดงความ
ตอ้งการของ
ตนเอง และ
ขอความ
ช่วยเหลือใน
สถานการณ์
ง่ายๆ  
๔. พดู/เขียน
เพือ่ขอและให้
ขอ้มูลเก่ียวกบั
ตนเองเพือ่น
และครอบครัว  

๑. พดู/เขียน
โตต้อบในการ
ส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล 
๒. ใชค้  าสัง่  
ค าขอร้อง   
ค าขออนุญาต 
และให้
ค  าแนะน า
ง่ายๆ  
๓.  พดู/เขียน
แสดงความ
ตอ้งการ  ขอ
ความ
ช่วยเหลือ  
ตอบรับและ
ปฏิเสธการให้
ความ
ช่วยเหลือใน
สถานการณ์
ง่ายๆ  
๔. พดู/เขียน
เพือ่ ขอและ
ใหข้อ้มูล 

๑. พดู/เขียน
โตต้อบใน
การส่ือสาร
ระหวา่ง
บุคคล 
๒. ใชค้  าสัง่  
ค าขอร้อง  
และให้
ค  าแนะน า  
๓. พดู/เขียน
แสดงความ
ตอ้งการ  ขอ
ความ
ช่วยเหลือ    
ตอบรับและ
ปฏิเสธการให้
ความ
ช่วยเหลือ   
ใน
สถานการณ์
ง่ายๆ  
๔. พดูและ
เขียนเพือ่ขอ
และใหข้อ้มูล
เก่ียวกบั
ตนเอง เพือ่น 

๑. สนทนา 
แลกเปล่ียน
ขอ้มูล
เก่ียวกบั
ตนเอง   
กิจกรรม 
และ 
สถานการณ์
ต่างๆ ใน
ชีวติประจ าว ั
น 
๒. ใชค้  า
ขอร้อง   
ใหค้  าแนะน า  
และค าช้ีแจง 
ตาม
สถานการณ์ 
๓. พดูและ
เขียนแสดง
ความ
ตอ้งการ   
ขอความ
ช่วยเหลือ   
ตอบรับและ 
ปฏิเสธการ
ให้ 

๑. สนทนา 
แลกเปล่ียน  
ขอ้มูลเก่ียวกบั
ตนเอง เร่ือง
ต่างๆ ใกลต้วั  
และ
สถานการณ์
ต่าง  ๆใน
ชีวติประจ าวนั 
อยา่งเหมาะสม  
๒. ใชค้  า
ขอร้อง   
ใหค้  าแนะน า  
ค าช้ีแจงและ 
ค  าอธิบาย 
ตาม
สถานการณ์ 
๓. พดูและ
เขียนแสดง
ความตอ้งการ  
เสนอและให้
ความ ช่วยเหลือ 
ตอบรับ และ
ปฏิเสธการให ้
ความช่วยเหลือ 

๑. สนทนาและ
เขียนโตต้อบ
ขอ้มูลเก่ียวกบั
ตนเอง  
เร่ืองต่างๆ ใกลต้วั
สถานการณ์  ข่าว  
เร่ืองที่อยูใ่นความ
สนใจของสงัคม 
และส่ือสารอยา่ง
ต่อเน่ืองและ
เหมาะสม 
๒. ใชค้  าขอร้อง  
ใหค้  าแนะน า  ค  า
ช้ีแจง และ
ค าอธิบาย 
อยา่งเหมาะสม 
 ๓. พดูและเขียน
แสดงความ
ตอ้งการ  เสนอ
และใหค้วาม
ช่วยเหลือตอบรับ
และปฏิเสธการให้
ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่าง  ๆ

๑. สนทนาและเขียน
โตต้อบขอ้มูลเก่ียวกบั
ตนเองและเร่ืองต่างๆ  
ใกลต้วั ประสบการณ์ 
สถานการณ์  ข่าว/ 
เหตุการณ์ ประเด็น 
ที่อยูใ่นความสนใจ
ของสงัคม  และ
ส่ือสารอยา่ง
ต่อเน่ืองและ
เหมาะสม  
๒. เลือกและใช ้
ค าขอร้อง  ให้
ค  าแนะน า  ค  า
ช้ีแจง ค  าอธิบาย
อยา่งคล่องแคล่ว 
๓. พูดและเขียน 
แสดงความตอ้งการ   
เสนอ  ตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือ  ใน
สถานการณ์จ าลอง 
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  เก่ียวกบัส่ิง

ต่างๆใกลต้วั 
หรือกิจกรรม
ต่างๆ ตาม
แบบที่ฟัง 
 

๕.  พดูแสดง
ความรู้สึกของ
ตนเอง
เก่ียวกบั เร่ือง
ต่างๆ  
ใกลต้วั และ
กิจกรรมต่างๆ 
ตามแบบที่ฟัง 

เก่ียวกบั
ตนเอง 
เพือ่น 
ครอบครัว 
และเร่ืองใกล้
ตวั 
๕. พดู/เขียน
แสดง
ความรู้สึก   
ของตนเอง
เก่ียวกบัเร่ือง
ต่างๆ ใกลต้วั 
และกิจกรรม
ต่างๆ  พร้อม
ทั้งใหเ้หตุผล
สั้นๆประกอบ 
 

ครอบครัว 
และเร่ืองใกล้
ตวั 
๕. พดู/เขียน
แสดง
ความรู้สึกของ
ตนเอง  
เก่ียวกบัเร่ือง
ต่างๆ ใกลต้วั 
กิจกรรมต่างๆ 
พร้อมทั้งให้
เหตผุลสั้นๆ
ประกอบ 
 

ความ
ช่วยเหลือใน
สถานการณ์
ต่างๆ อยา่ง
เหมาะสม 
๔. พดูและ
เขียนเพือ่ขอ
และใหข้อ้มูล 
และแสดง
ความคิดเห็น
เก่ียวกบัเร่ืองที่
ฟังหรืออ่าน 
อยา่ง
เหมาะสม 
๕. พดูและ
เขียนแสดง
ความรู้สึก 
และความ
คิดเห็น ของ
ตนเอง  
เก่ียวกบัเร่ือง
ต่างๆ ใกลต้วั 
กิจกรรมต่างๆ
พร้อมทั้งให้
เหตุผลสั้นๆ

ใน
สถานการณ์
ต่างๆ อยา่ง
เหมาะสม  
๔. พดูและ
เขียนเพือ่ขอ
และให้
ขอ้มูล 
บรรยาย และ
แสดงความ
คิดเห็น
เก่ียวกบั เร่ือง
ที่ฟังหรือ
อ่าน อยา่ง
เหมาะสม 
๕. พดูและ
เขียนแสดง
ความรู้สึก 
และความ
คิดเห็น ของ
ตนเอง
เก่ียวกบั 
เร่ืองต่างๆ
กิจกรรม 
และ

อยา่งเหมาะสม  
๔. พดูและเขียน
เพือ่ขอและให้
ขอ้มูล  อธิบาย 
เปรียบเทียบ และ
แสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบั
เร่ืองที่ฟังหรือ
อ่าน  
อยา่งเหมาะสม 
๕. พดูและเขียน
บรรยาย
ความรู้สึก และ
ความคิดเห็นของ
ตนเองเก่ียวกบั
เร่ืองต่างๆ  
กิจกรรม 
ประสบการณ์ 
และข่าว/
เหตุการณ์ 
พร้อมทั้งให้
เหตุผลประกอบ 
อยา่งเหมาะสม 

หรือสถานการณ์
จริง 
อยา่งเหมาะสม 
๔. พดูและเขียน
เพือ่ขอและให้
ขอ้มูล  บรรยาย  
อธิบาย  
เปรียบเทียบ  และ
แสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัเร่ือง/
ประเด็น/ข่าว/
เหตุการณ์ที่ฟังและ
อ่านอยา่งเหมาะสม 
๕.  พดูและเขียน
บรรยายความรู้สึก
และแสดงความ
คิดเห็นของตนเอง
เก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ  
กิจกรรม 
ประสบการณ์ และ
ข่าว/เหตุการณ์
อยา่งมีเหตุผล 
 



 

 

ประกอบ 
อยา่ง
เหมาะสม 

ประสบการ
ณ์ 
พร้อมทั้ง  
ใหเ้หตุผล
ประกอบ 
อยา่ง
เหมาะสม 

สาระที่ ๑   ภาษาเพ่ือการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๓  น าเสนอข้อมูลข่าวสาร  ความคดิรวบยอด  และความคดิเห็นในเร่ืองต่างๆ โดยการพูดและการเขียน 

ตวัช้ีวดัช้ันปี ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔-๖ 
๑. พดูให้
ขอ้มูลเก่ียวกบั
ตนเองและ
เร่ืองใกลต้วั 

๑. พดูให้
ขอ้มูลเก่ียวกบั
ตนเองและ
เร่ืองใกลต้วั 

๑. พดูให้
ขอ้มูลเก่ียวกบั
ตนเองและ
เร่ืองใกลต้วั 
๒. จดั
หมวดหมู่ค  า 
ตามประเภท
ของบุคคล 
สตัว ์และ
ส่ิงของ ตามที่
ฟังหรืออ่าน 
 

๑. พดู/เขียน 
ใหข้อ้มูล
เก่ียวกบั
ตนเองและ
เร่ืองใกลต้วั 
๒.  พดู/วาด
ภาพแสดง
ความ 
สมัพนัธข์อง 
ส่ิงต่างๆ ใกล้
ตวัตามที่ฟัง
หรืออ่าน 
๓. พดูแสดง
ความคิดเห็น
ง่ายๆ  เก่ียวกบั

๑. พดู/เขียน 
ใหข้อ้มูล
เก่ียวกบั
ตนเองและ
เร่ืองใกลต้วั 
๒. เขียนภาพ 
แผนผงั  และ
แผนภูมิแสดง
ขอ้มูลต่างๆ 
ตามที่ฟังหรือ
อ่าน 
๓. พดูแสดง
ความคิดเห็น
เก่ียวกบั 
เร่ืองต่าง  ๆใกล้

๑. พดู/เขียน 
ใหข้อ้มูล 
เ ก่ี ย ว กั บ
ตนเอง 
เพือ่น และ 
ส่ิงแวดลอ้ม 
ใกลต้วั  
๒. เขียนภาพ 
แผนผงั  
แผนภูมิ และ
ตาราง 
แสดงขอ้มูล
ต่างๆ ตามที่
ฟังหรืออ่าน 
๓. พดู/เขียน

๑. พดูและ
เขียนบรรยาย
เก่ียวกบั
ตนเอง  
กิจวตัร
ประจ าวนั   
ประสบการณ์ 
และ
ส่ิงแวดลอ้ม
ใกลต้วั 
๒. พดู/เขียน 
สรุปใจความ
ส าคญั/แก่น
สาระ (theme) 
ที่ไดจ้ากการ

๑. พดูและ
เขียนบรรยาย
เก่ียวกบั
ตนเอง   
กิจวตัร
ประจ าวนั   
ประสบการ
ณ์ และข่าว/
เหตุการณ์ ที่
อยูใ่นความ
สนใจของ
สงัคม 
๒. พดูและ
เขียนสรุป
ใจความ

๑. พดูและ
เขียนบรรยาย
เก่ียวกบั
ตนเอง
ประสบการณ์  
ข่าว/
เหตุการณ์/
เร่ือง/ประเด็น
ต่างๆ ที่อยูใ่น
ความสนใจ 
ของสงัคม  
๒. พดูและ
เขียนสรุป
ใจความ
ส าคญั/แก่น

๑. พดูและเขียน
น าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบั
ตนเอง/ประสบการณ์ 
ข่าว/เหตุการณ์  เร่ือง 
และประเด็นต่างๆ ตาม
ความสนใจของสงัคม 
๒. พดูและเขียนสรุป
ใจความส าคญั/ แก่น
สาระที่ไดจ้ากการ
วเิคราะห์เร่ือง กิจกรรม 
ข่าว  เหตุการณ์และ
สถานการณ์ตามความ
สนใจ 
๓. พดูและเขียนแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกบั



 

 

เร่ืองต่าง  ๆใกล้
ตวั 
 
 

ตวั 
 
 

แสดงความ
คิดเห็น
เก่ียวกบัเร่ือง
ต่าง  ๆใกลต้วั  

วเิคราะห์เร่ือง/
เหตุการณ์ที่อยู่
ในความสนใจ
ของสงัคม 
๓. พดู/เขียน
แสดงความ
คิดเห็น
เก่ียวกบั
กิจกรรมหรือ
เร่ืองต่าง  ๆใกล้
ตวั 

ส าคญั/แก่น
สาระ หวัขอ้
เร่ือง (topic) 
ที่ไดจ้ากการ
วเิคราะห์
เร่ือง/ข่าว/
เหตุการณ์ที่
อยูใ่นความ
สนใจของ
สงัคม 

สาระ หวัขอ้
เร่ือง 
ที่ไดจ้ากการ
วเิคราะห์
เร่ือง/ข่าว/
เหตกุารณ์/ 
สถานการณ์ 
ที่อยูใ่นความ 
สนใจของ
สงัคม 

กิจกรรม ประสบการณ์  
และเหตุการณ์ ทั้งใน
ทอ้งถ่ิน  สงัคม  และ
โลก  พร้อมทั้งให้
เหตุผลและยกตวัอยา่ง
ประกอบ 

 
ตวัช้ีวดัช้ันปี ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔-๖ 

   
 
 

 
 

 
 

 พร้อมทั้งให้
เหตุผลสั้นๆ 
ประกอบ 

๓. พดูและ
เขียนแสดง
ความคิดเห็น
เก่ียวกบั
กิจกรรม 
เร่ืองต่าง  ๆ 
ใกลต้วั และ
ประสบการ
ณ์  พร้อมทั้ง 

๓. พดูและ
เขียนแสดง
ความคิดเห็น
เก่ียวกบั
กิจกรรม
ประสบการณ์  
และ
เหตุการณ์
พร้อมทั้ง 

 



 

 

ใหเ้หตุผล
สั้นๆ
ประกอบ 

ใหเ้หตุผล
ประกอบ 
 

 

 

 

 

 

สาระที่ ๒  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต ๒.๑  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 

ตวัช้ีวดัช้ันปี ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔-๖ 



 

 

๑. พดูและ
ท าท่า
ประกอบ ตาม
วฒันธรรม
ของเจา้ของ
ภาษา 
๒. บอกช่ือ
และค าศพัท์
เก่ียวกบั
เทศกาลส าคญั
ของเจา้ของ
ภาษา   
๓.  เขา้ร่วม 
กิจกรรมทาง
ภาษาและ
วฒันธรรมที่
เหมาะกบัวยั   

๑. พดูและ
ท าท่า
ประกอบ ตาม
วฒันธรรม
ของเจา้ของ
ภาษา 
 ๒. บอกช่ือ
และค าศพัท์
เก่ียวกบั
เทศกาลส าคญั 
ของเจา้ของ
ภาษา 
๓. เขา้ร่วม       
กิจกรรมทาง
ภาษาและ
วฒันธรรมที่
เหมาะกบัวยั    

๑. พดูและ
ท าท่า
ประกอบ ตาม
มารยาท
สงัคม/ 
วฒันธรรม
ของเจา้ของ
ภาษา   
๒. บอกช่ือ
และค าศพัท์
ง่ายๆ   
เก่ียวกบั
เทศกาล/ 
วนัส าคญั/ 
งานฉลองและ
ชีวติความ
เป็นอยูข่อง
เจา้ของภาษา  
๓. เขา้ร่วม       
กิจกรรมทาง
ภาษาและ
วฒันธรรมที่
เหมาะกบัวยั    

๑. พดูและ
ท าท่า 
ประกอบ 
อยา่งสุภาพ  
ตามมารยาท
สงัคม  
และ
วฒันธรรม
ของเจา้ของ
ภาษา     
๒. ตอบ
ค าถาม
เก่ียวกบั
เทศกาล/ 
วนัส าคญั/ 
งานฉลองและ
ชีวติความ
เป็นอยู ่ง่ายๆ 
ของเจา้ของ
ภาษา   
๓. เขา้ร่วม      
กิจกรรมทาง
ภาษาและ
วฒันธรรมที่
เหมาะกบัวยั 

๑. ใชถ้อ้ยค า
น ้ าเสียงและ
กิริยาท่าทาง
อยา่งสุภาพ 
ตามมารยาท
สงัคมและ
วฒันธรรม
ของเจา้ของ
ภาษา       
๒. ตอบ
ค าถาม/บอก
ความส าคญั 
ของเทศกาล/ 
วนัส าคญั/ 
งานฉลองและ
ชีวติความเป็น 
อยูง่่ายๆ ของ
เจา้ของภาษา   
๓. เขา้ร่วม       
กิจกรรมทาง
ภาษาและ
วฒันธรรม 
ตามความ
สนใจ 

๑. ใชถ้อ้ยค า  
น ้ าเสียง และ
กิริยาท่าทาง
อยา่งสุภาพ  
เหมาะสม     
ตามมารยาท
สงัคม และ
วฒันธรรม
ของเจา้ของ
ภาษา   
๒. ใหข้อ้มูล
เก่ียวกบั
เทศกาล/ 
วนัส าคญั/ 
งานฉลอง/
ชีวติความ
เป็นอยู ่
ของเจา้ของ
ภาษา  
๓. เขา้ร่วม       
กิจกรรมทาง
ภาษาและ
วฒันธรรม 
ตามความ
สนใจ   

๑.ใชภ้าษา  
น ้ าเสียง และ
กิริยาท่าทาง  
สุภาพ 
เหมาะสม ตาม
มารยาทสงัคม  
และ
วฒันธรรม
ของเจา้ของ
ภาษา 
๒. บรรยาย 
เก่ียวกบั
เทศกาล   
วนัส าคญั 
ชีวติความ
เป็นอยู ่และ
ประเพณี ของ
เจา้ของภาษา 
๓. เขา้ร่วม/จดั
กิจกรรมทาง
ภาษาและ
วฒันธรรม
ตามความ
สนใจ 

๑. ใชภ้าษา  
น ้ าเสียง และ
กิริยาท่าทาง   
เหมาะกบั 
บุคคลและ
โอกาส ตาม
มารยาทสงัคม 
และ
วฒันธรรม
ของเจา้ของ
ภาษา 
๒. อธิบาย   
เก่ียวกบั
เทศกาล   
วนัส าคญั 
ชีวติ    ความ
เป็นอยู ่      
และประเพณี  
ของเจา้ของ
ภาษา   
๓.  เขา้ร่วม/
จดักิจกรรม
ทางภาษาและ
วฒันธรรม
ตามความ
สนใจ 

๑.เลือกใช้
ภาษา  
น ้ าเสียง และ
กิริยาท่าทาง  
เหมาะกบั
บุคคลและ
โอกาส ตาม
มารยาท
สงัคม   และ
วฒันธรรม  
ของเจา้ของ
ภาษา      
๒. อธิบาย 
เก่ียวกบัชีวติ 
ความเป็นอยู ่
ขนบธรรมเนี
ยม  และ
ประเพณี ของ
เจา้ของภาษา   
๓. เขา้ร่วม/
จดักิจกรรม
ทางภาษาและ
วฒันธรรม
ตามความ
สนใจ 

๑. เลือกใชภ้าษา 
น ้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางเหมาะกบัระดบั
ของบุคคล  โอกาส 
และสถานที่ ตาม
มารยาทสงัคมและ
วฒันธรรมของเจา้ของ
ภาษา 
๒. อธิบาย/อภิปรายวถีิ
ชีวติ  ความคิด ความ
เช่ือ และที่มาของ
ขนบธรรมเนียม และ
ประเพณีของเจา้ของ
ภาษา 
๓. เขา้ร่วม แนะน า 
และจดักิจกรรมทาง
ภาษาและวฒันธรรม
อยา่งเหมาะสม 



 

 

 

สาระที่ ๒  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต ๒.๒  เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

ตวัช้ีวดัช้ันปี ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔-๖ 

๑.ระบุ
ตวัอกัษรและ
เสียงตวัอกัษร
ของ
ภาษาต่างประเ
ทศ  และ
ภาษาไทย 
 

๑.ระบุ
ตวัอกัษรและ
เสียงตวัอกัษร
ของ
ภาษาต่างประเ
ทศและ
ภาษาไทย 
 

๑. บอกความ
แตกต่างของ
เสียงตวัอกัษร 
ค  า กลุ่มค า 
และประโยค
ง่ายๆ ของ
ภาษา 
ต่างประเทศ
และภาษาไทย 
 

๑. บอกความ
แตกต่างของ
ของเสียง 
ตวัอกัษร   ค  า 
กลุ่มค า 
ประโยค  และ
ขอ้ความของ
ภาษา 
ต่างประเทศ
และภาษาไทย 
๒. บอกความ
เหมือน/ความ
แตกต่าง
ระหวา่ง
เทศกาลและ 
งานฉลอง  
ตาม
วฒันธรรม
ของ เจา้ของ
ภาษากบัของ

๑. บอกความ
เหมือน/ความ
แตกต่าง
ระหวา่งการ
ออกเสียง
ประโยค 
ชนิดต่างๆ 
การใช้
เคร่ืองหมาย
วรรคตอน 
และ         การ
ล าดบัค  า 
(order)   
ตาม
โครงสร้าง
ประโยค ของ  
ภาษาต่างประเ
ทศ 
และภาษาไทย 
๒. บอกความ

๑. บอกความ
เหมือน/ความ
แตกต่าง
ระหวา่งการ
ออกเสียง
ประโยค 
ชนิดต่างๆ  
การใช้
เคร่ืองหมาย
วรรคตอน  
และ         การ
ล าดบัค  า ตาม
โครงสร้าง
ประโยค ของ  
ภาษาต่างประเ
ทศ 
และภาษาไทย 
๒. 
เปรียบเทียบ
ความเหมือน/

๑. บอกความ
เหมือนและ
ความแตกต่าง
ระหวา่งการ 
ออกเสียง
ประโยค 
ชนิดต่างๆ  
การใช้
เคร่ืองหมาย
วรรคตอน  
และ         การ
ล าดบัค  า ตาม
โครงสร้าง
ประโยค ของ  
ภาษาต่างประเ
ทศ 
และภาษาไทย 
๒ 
เปรียบเทียบ
ความเหมือน

๑. 
เปรียบเทียบ
และอธิบาย
ความเหมือน
และความ
แตกต่าง
ระหวา่งการ
ออกเสียง
ประโยค 
ชนิดต่างๆ  
และ         การ
ล าดบัค  า ตาม
โครงสร้าง
ประโยค ของ  
ภาษาต่างประเ
ทศ 
และภาษาไทย 
๒ 
เปรียบเทียบ
และอธิบาย

๑. 
เปรียบเทียบ
และอธิบาย
ความเหมือน
และความ
แตกต่าง
ระหวา่งการ
ออกเสียง
ประโยค 
ชนิดต่างๆ  
และ         การ
ล าดบัค  า ตาม
โครงสร้าง
ประโยค ของ  
ภาษาต่างประเ
ทศ 
และภาษาไทย 
๒. 
เปรียบเทียบ
และอธิบาย

๑.  อธิบาย/
เปรียบเทียบความ
แตกต่างระหวา่ง
โครงสร้างประโยค 
ขอ้ความ ส านวน  
ค าพงัเพย สุภาษิต
และบทกลอนของ
ภาษา ต่างประเทศ
และภาษาไทย 
๒. วเิคราะห์/
อภิปราย 
ความเหมือนและ
ความแตกต่าง
ระหวา่งวถีิชีวติ 
ความเช่ือ และ
วฒันธรรมของ
เจา้ของภาษากบัของ
ไทย และน าไปใช้
อยา่งมีเหตุผล 
 



 

 

ไทย  
 

เหมือน/ความ
แตกต่าง
ระหวา่ง
เทศกาลและ 
งานฉลองของ
เจา้ของภาษา
กบัของไทย 

ความแตกต่าง 
ระหวา่ง
เทศกาล งาน
ฉลองและ
ประเพณีของ  
เจา้ของภาษา
กบัของไทย 

และ ความ
แตกต่าง
ระหวา่ง
เทศกาลงาน
ฉลอง   
วนัส าคญั และ 

ความเหมือน
และความ
แตกต่าง
ระหวา่งชีวติ
ความเป็นอยู ่

ความเหมือน
และความ
แตกต่าง
ระหวา่งชีวติ
ความเป็นอยู่
และ
วฒันธรรม 

 
ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔-๖ 

        ชีวติความ
เป็นอยู ่
ของเจา้ของ
ภาษา กบัของ
ไทย 

และ
วฒันธรรม 
ของเจา้ของ
ภาษา กบัของ
ไทย 

ของเจา้ของ
ภาษา กบัของ
ไทย และ 
น าไปใชอ้ยา่ง
เหมาะสม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระที่ ๓  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
มาตรฐาน ต ๓.๑  ใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และเป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 

ตวัช้ีวดัช้ันปี ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔-๖ 

๑. บอก
ค าศพัทท์ี่

๑. บอก
ค าศพัทท์ี่

๑. บอก
ค าศพัทท์ี่

๑. คน้ควา้ 
รวบรวม

๑. คน้ควา้ 
รวบรวม

๑. คน้ควา้ 
รวบรวม

๑. คน้ควา้  
รวบรวม และ

๑. คน้ควา้  
รวบรวม และ

๑. คน้ควา้  
รวบรวม และ

๑. คน้ควา้/สืบคน้ 
บนัทึก  สรุป  และ



 

 

เก่ียวขอ้งกบั
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้อ่ืน 

เก่ียวขอ้งกบั
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้อ่ืน 

เก่ียวขอ้งกบั
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้อ่ืน 

ค าศพัทท์ี่
เก่ียวขอ้งกบั
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้อ่ืน
และน าเสนอ
ดว้ยการพดู/ 
การเขียน 

ค าศพัทท์ี่
เก่ียวขอ้งกบั
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้อ่ืน 
และน าเสนอ
ดว้ยการพดู/ 
การเขียน 

ค าศพัทท์ี่
เก่ียวขอ้งกบั
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้อ่ืน
จากแหล่ง
เรียนรู้และ
น าเสนอ 
ดว้ยการพดู/ 
การเขียน 

สรุปขอ้มูล/ 
ขอ้เทจ็จริง 
ที่เก่ียวขอ้งกบั
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้อ่ืน
จากแหล่ง
เรียนรู้และ
น าเสนอดว้ย
การพดู/ 
การเขียน 

สรุปขอ้มูล/ 
ขอ้เทจ็จริง 
ที่เก่ียวขอ้งกบั
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้อ่ืน 
จากแหล่ง
เรียนรู้และ
น าเสนอดว้ย
การพดู/ 
การเขียน 

สรุปขอ้มูล/ 
ขอ้เทจ็จริง 
ที่เก่ียวขอ้งกบั
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้อ่ืน 
จากแหล่ง
เรียนรู้และ
น าเสนอดว้ย
การพดูและ
การเขียน 

แสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัขอ้มูลที่
เก่ียวขอ้งกบักลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืน 
จากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ และ น าเสนอ
ดว้ยการพดูและการ
เขียน 

 

 

 

 

สาระที่ ๔  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต ๔.๑  ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

ตัวช้ีวัดช้ันปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 



 

 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔-๖ 

๑. ฟัง/พดู 
ใน
สถานการณ์
ง่ายๆ ที่
เกิดขึ้นใน
หอ้งเรียน 

๑. ฟัง/พดู 
ใน
สถานการณ์
ง่ายๆ ที่
เกิดขึ้นใน
หอ้งเรียน 

๑. ฟัง/พดู 
ใน
สถานการณ์
ง่ายๆ ที่
เกิดขึ้นใน
หอ้งเรียน 
 

๑. ฟังและพดู/
อ่าน ใน
สถานการณ์ 
ที่เกิดขึ้นใน
หอ้งเรียนและ
สถานศึกษา 
 

๑. ฟัง พดู 
และอ่าน/
เขียน ใน
สถานการณ์
ต่างๆ ที่
เกิดขึ้นใน
หอ้งเรียนและ
สถานศึกษา 
 

๑. ใชภ้าษา
ส่ือสาร ใน
สถานการณ์
ต่างๆ ที่
เกิดขึ้นใน
หอ้งเรียนและ
สถานศึกษา 
 

๑. ใชภ้าษา
ส่ือสาร ใน
สถานการณ์
จริง/
สถานการณ์
จ าลองที่
เกิดขึ้นใน
หอ้งเรียนและ
สถานศึกษา  

๑. ใชภ้าษา
ส่ือสารใน
สถานการณ์
จริง/
สถานการณ์
จ าลองที่
เกิดขึ้นใน
หอ้งเรียน
สถานศึกษา 
และชุมชน  

๑. ใชภ้าษา
ส่ือสารใน
สถานการณ์
จริง/
สถานการณ์
จ าลองที่เกิดขึ้น
ในหอ้งเรียน
สถานศึกษา
ชุมชน และ
สงัคม 

๑. ใชภ้าษาส่ือสาร 
ในสถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลอง       
ที่เกิดขึ้นใน
หอ้งเรียน
สถานศึกษา  ชุมชน  
และสงัคม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มาตรฐาน ต ๔.๒  ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเคร่ืองมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 
ตวัช้ีวดัช้ันปี ตวัช้ีวดัช่วงช้ัน 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔-๖ 

๑. ใชภ้าษา 
ต่างประเทศ 
เพือ่รวบรวม
ค าศพัท ์
ที่เก่ียวขอ้ง 
ใกลต้วั 

๑. ใชภ้าษา 
ต่างประเทศ 
เพือ่รวบรวม
ค าศพัท ์
ที่เก่ียวขอ้ง 
ใกลต้วั 

๑. ใชภ้าษา 
ต่างประเทศ 
เพือ่รวบรวม
ค าศพัท ์
ที่เก่ียวขอ้ง 
ใกลต้วั 

๑. ใชภ้าษา 
ต่างประเทศ 
ในการสืบคน้
และรวบรวม
ขอ้มูลต่างๆ 

๑. ใชภ้าษา 
ต่างประเทศ 
ในการสืบคน้
และรวบรวม
ขอ้มูลต่างๆ 

๑. ใชภ้าษา 
ต่างประเทศ
ในการ
สืบคน้ และ
รวบรวม
ขอ้มูลต่างๆ 

๑. ใชภ้าษา 
ต่างประเทศ 
ในการสืบคน้/
คน้ควา้ 
ความรู้/ขอ้มูล
ต่างๆ จากส่ือ
และแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆใน
การศึกษาต่อ 
และ ประกอบ
อาชีพ 

๑. ใชภ้าษา 
ต่างประเทศ 
ในการสืบคน้/
คน้ควา้ 
รวบรวมและ
สรุปความรู้/
ขอ้มูลต่างๆ 
จากส่ือและ
แหล่ง 
การเรียนรู้
ต่างๆใน
การศึกษาต่อ
และประกอบ
อาชีพ 
๒. เผยแพร่/ 
ประชาสมัพนัธ์
ขอ้มูล ขา่วสาร

๑. ใชภ้าษา 
ต่างประเทศ 
ในการสืบคน้/
คน้ควา้ 
รวบรวม และ
สรุปความรู้/
ขอ้มูลต่างๆ 
จากส่ือและ
แหล่ง 
การเรียนรู้ต่างๆ
ในการศึกษาต่อ
และประกอบ
อาชีพ 
๒. เผยแพร่/ 
ประชาสมัพนัธ์
ขอ้มูล ขา่วสาร
ของโรงเรียน

๑. ใช้
ภาษาต่างประเทศ 
ในการสืบคน้/
คน้ควา้ รวบรวม 
วเิคราะห์ และสรุป
ความรู้/ขอ้มูลต่างๆ 
จากส่ือและแหล่ง 
การเรียนรู้ต่างๆ  
ในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ 
๒. เผยแพร่/
ประชาสมัพนัธ ์
ขอ้มูล  ข่าวสารของ
โรงเรียน  ชุมชน  
และทอ้งถ่ิน/
ประเทศชาติ เป็น
ภาษาต่างประเทศ 



 

 

ของโรงเรียน
เป็น
ภาษาต่างประเ
ทศ 

ชุมชน และ 
ทอ้งถ่ิน เป็น 
ภาษาต่างประเ
ทศ 
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