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ความนํา
กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔  ใหเปน

หลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยกําหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายและกรอบ
ทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถ           
ในการแขงขันในเวทีระดับโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๔) พรอมกันนี้ไดปรับกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรใหมีความสอดคลองกับเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ          
ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่มุงเนนการกระจายอํานาจทางการศึกษาใหทองถิ่นและ
สถานศึกษาไดมีบทบาทและมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อใหสอดคลองกับสภาพ และ               
ความตองการของทองถิ่น (สํานักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๔๒)

จากการวิจัย และติดตามประเมินผลการใชหลักสูตรในชวงระยะ ๖ ปที่ผานมา (สํานักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา, ๒๕๔๖ ก., ๒๕๔๖ ข., ๒๕๔๘ ก., ๒๕๔๘ ข.; สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, ๒๕๔๗; สํานักผูตรวจราชการและติดตามประเมินผล, ๒๕๔๘; สุวิมล    วองวาณิช และ               
นงลักษณ  วิรัชชัย, ๒๕๔๗; Nutravong, ๒๐๐๒; Kittisunthorn, ๒๐๐๓) พบวา หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ มีจุดดีหลายประการ เชน ชวยสงเสริมการกระจายอํานาจทางการศึกษา
ทําใหทองถิ่นและสถานศึกษามีสวนรวมและมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลอง               
กับความตองการของทองถิ่น และมีแนวคิดและหลักการในการสงเสริมการพัฒนาผูเรียนแบบองครวม
อยางชัดเจน อยางไรก็ตาม ผลการศึกษาดังกลาวยังไดสะทอนใหเห็นถึงประเด็นที่เปนปญหาและความ
ไมชัดเจนของหลักสูตรหลายประการทั้งในสวนของเอกสารหลักสูตร กระบวนการนําหลักสูตร               
สูการปฏิบัติ และผลผลิตที่เกิดจากการใชหลักสูตร ไดแก ปญหาความสับสนของผูปฏิบัติในระดับ
สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาสวนใหญกําหนดสาระและผลการเรียนรู              
ที่คาดหวังไวมาก ทําใหเกิดปญหาหลักสูตรแนน  การวัดและประเมินผลไมสะทอนมาตรฐาน สงผลตอ
ปญหาการจัดทําเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียน รวมทั้งปญหาคุณภาพ              
ของผูเรียนในดานความรู ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงคอันยังไมเปนที่นาพอใจ 

นอกจากนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐ ( พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔)              
ไดชี้ใหเห็นถึงความจําเปนในการปรับเปลี่ยนจุดเนนในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให มี
คุณธรรม และมีความรอบรูอยางเทาทัน  ใหมีความพรอมทั้งดานรางกาย สติปญญา  อารมณ และ
ศีลธรรม สามารถกาวทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสูสังคมฐานความรูไดอยางมั่นคง  แนวการพัฒนาคน
ดังกลาวมุงเตรียมเด็กและเยาวชนใหมีพื้นฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ  พรอมทั้งมีสมรรถนะ ทักษะ
และความรูพื้นฐานที่จําเปนในการดํารงชีวิต อันจะสงผลตอการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน (สภาพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ , ๒๕๔๙)  ซึ่ งแนวทางดังกลาวสอดคลองกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเขาสูโลกยุคศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุงสงเสริมผูเรียนมี
คุณธรรม รักความเปนไทย ใหมีทักษะการคิดวิเคราะห  สรางสรรค มีทักษะดานเทคโนโลยี  สามารถ



ทํางานรวมกับผูอื่น และสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมโลกไดอยางสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ , 
๒๕๕๑)  

จากขอคนพบในการศึกษาวิจัยและติดตามผลการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒ ๕ ๔ ๔  ที่ ผ า น ม า   ป ร ะ ก อ บ กั บ ข อ มู ล จ า ก แ ผ น พั ฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม แ ห ง ช า ติ                              
ฉบับที่  ๑๐ เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคนในสังคมไทย และจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการใน              
การพัฒนาเยาวชนสูศตวรรษที่ ๒๑ จึงเกิดการทบทวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๔๔  เพื่อนําไปสูการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่มีความ
เหมาะสม ชัดเจน ทั้งเปาหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และกระบวนการนําหลักสูตร
ไปสูการปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยไดมีการกําหนดวิสัยทัศน จุดหมาย 
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค  มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพื่อใช
เปนทิศทางในการจัดทําหลักสูตร การเรียนการสอนในแตละระดับ  นอกจากนั้นไดกําหนดโครงสราง
เวลาเรียนขั้นต่ําของแตละกลุมสาระการเรียนรูในแตละชั้นปไวในหลักสูตรแกนกลาง และเปดโอกาสให
สถานศึกษาเพิ่มเติมเวลาเรียนไดตามความพรอมและจุดเนน อีกทั้งไดปรับกระบวนการวัดและ
ประเมินผลผูเรียน เกณฑการจบการศึกษาแตละระดับ และเอกสารแสดงหลักฐานทางการศึกษาใหมี
ความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู และมีความชัดเจนตอการนําไปปฏิบัติ

เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ นี้ จัดทําขึ้นสําหรับทองถิ่น
และสถานศึกษาไดนําไปใชเปนกรอบและทิศทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา และจัดการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีคุณภาพดานความรู และ
ทักษะที่จําเปนสําหรับการดํารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดที่กําหนดไวในเอกสารนี้ ชวยทําใหหนวยงานที่เกี่ยวของ               
ในทุกระดับเห็นผลคาดหวังที่ตองการในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนที่ชัดเจนตลอดแนว ซึ่งจะ
สามารถชวยใหหนวยงานที่เกี่ยวของในระดับทองถิ่นและสถานศึกษารวมกันพัฒนาหลักสูตรไดอยาง
มั่นใจ ทําใหการจัดทําหลักสูตรในระดับสถานศึกษามีคุณภาพและมีความเปนเอกภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังชวย
ใหเกิดความชัดเจนเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู และชวยแกปญหาการเทียบโอนระหวาง
สถานศึกษา  ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับตั้งแตระดับชาติจนกระทั่งถึงสถานศึกษา จะตอง
สะทอนคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดที่กําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน รวมทั้ ง เปนกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ และครอบคลุมผู เรียน
ทุกกลุมเปาหมายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน     

การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจะประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่คาดหวังได ทุกฝาย        
ที่เกี่ยวของทั้งระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลตองรวมรับผิดชอบ โดยรวมกันทํางานอยางเปน
ระบบ และตอเนื่อง ในการวางแผน ดําเนินการ สงเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแกไข 
เพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติไปสูคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไว



วิสัยทัศน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปน

มนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู  คุณธรรม  มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก 
ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข   มีความรูและทักษะ
พื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จําเปนตอการศึกษาตอ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุงเนน
ผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 

หลักการ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลักการที่สําคัญ  ดังนี้
              ๑.  เปนหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู                   
เปนเปาหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐาน              
ของความเปนไทยควบคูกับความเปนสากล

๒.  เปนหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาอยางเสมอภาค 
และมีคุณภาพ

๓.  เปนหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอํานาจ ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา                      
ใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถิ่น

๔. เปนหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระการเรียนรู เวลาและการจัด           
การเรียนรู

๕.  เปนหลักสูตรการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
๖.  เปนหลักสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  ครอบคลุม

ทุกกลุมเปาหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู และประสบการณ 

จุดหมาย
             หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี  มีปญญา มีความสุข   
มีศักยภาพในการศึกษาตอ  และประกอบอาชีพ   จึงกําหนดเปนจุดหมายเพื่อใหเกิดกับผูเรียน  เมื่อจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   ดังนี้

๑.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่พึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง   มีวินัยและปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

๒. มีความรู ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา   การใชเทคโนโลยี  และมีทักษะ
ชีวิต 

๓.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย
๔.  มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ           

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข



๕.  มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย   การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม  
มีจิตสาธารณะที่มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข    

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค
ในการพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมี

คุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด  ซึ่งจะชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค  
ดังนี้

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ ๕ ประการ ดังนี้
๑. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร  มีวัฒนธรรมในการใช

ภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
และประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาตอรองเพื่อขจัด
และลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและความถูกตอง 
ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเองและสังคม

๒. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิด 
อยางสรางสรรค  การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อนําไปสูการสรางองคความรูหรือ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม

๓. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ              
ที่เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจ
ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใช
ในการปองกันและแกไขปญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น        
ตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต   เปนความสามารถในการนํากระบวนการตาง ๆ ไปใชใน
การดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง  การทํางาน และการอยูรวมกัน
ในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยงตาง ๆ 
อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการรูจัก
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอื่น

๕. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือก และใช เทคโนโลยีดานตาง ๆ 
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู การสื่อสาร 
การทํางาน  การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม



คุณลักษณะอันพึงประสงค
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อให

สามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข  ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้
๑.  รักชาต ิ ศาสน กษัตริย
๒.  ซื่อสัตยสุจริต
๓.  มีวินัย
๔. ใฝเรียนรู
๕. อยูอยางพอเพียง
๖.  มุงมั่นในการทํางาน
๗.  รักความเปนไทย
๘.  มีจิตสาธารณะ
นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคเพิ่มเติมใหสอดคลองตาม

บริบทและจุดเนนของตนเอง    

มาตรฐานการเรียนรู
การพัฒนาผูเรียนใหเกิดความสมดุล ตองคํานึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปญญา 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกําหนดใหผูเรียนเรียนรู ๘ กลุมสาระการเรียนรู ดังนี้ 
๑. ภาษาไทย
๒. คณิตศาสตร
๓. วิทยาศาสตร 
๔. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๕. สุขศึกษาและพลศึกษา
๖. ศิลปะ
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๘. ภาษาตางประเทศ
ในแตละกลุมสาระการเรียนรูไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายสําคัญของการพัฒนา

คุณภาพผูเรียน มาตรฐานการเรียนรูระบุสิ่งที่ผูเรียนพึงรู  ปฏิบัติได  มีคุณธรรมจริยธรรม และคานิยม            
ที่พึงประสงคเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรูยังเปนกลไกสําคัญ                
ในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรูจะสะทอนใหทราบวาตองการ
อะไร จะสอนอยางไร และประเมินอยางไร รวมทั้งเปนเครื่องมือในการตรวจสอบเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาโดยใชระบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งรวมถึง
การทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการทดสอบระดับชาติ ระบบการตรวจสอบเพื่อประกัน
คุณภาพดังกลาวเปนสิ่งสําคัญที่ชวยสะทอนภาพการจัดการศึกษาวาสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ
ตามที่มาตรฐานการเรียนรูกําหนดเพียงใด



ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดระบุสิ่งที่นักเร ียนพึงรูและปฏิบัติได  รวมทั้งคุณลักษณะของผู เรียนในแตละระดับชั้น               
ซึ่ งสะทอนถึ งมาตรฐานการเรียนรู  มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเปนรูปธรรม  นํ าไปใช                                 
ในการกําหนดเนื้อหา  จัดทําหนวยการเรียนรู จัดการเรียนการสอน และเปนเกณฑสําคัญสําหรับการวัด
ประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผูเรียน  

๑. ตัวชี้วัดชั้นป   เปนเปาหมายในการพัฒนาผูเรียนแตละชั้นปในระดับการศึกษาภาคบังคับ          
(ประถมศึกษาปที่ ๑ – มัธยมศึกษาปที่ ๓)            

๒. ตัวชี้วัดชวงชั้น  เปนเปาหมายในการพัฒนาผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(มัธยมศึกษาปที่ ๔- ๖) 

หลักสูตรไดมีการกําหนดรหัสกํากับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด เพื่อความเขาใจและให
สื่อสารตรงกัน ดังนี้

ว ๑.๑ ป. ๑/๒
ป.๑/๒        ตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปที่ ๑  ขอที่ ๒
๑.๑            สาระที่ ๑  มาตรฐานขอที่ ๑     
ว                กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

ต ๒.๒ ม.๔-๖/ ๓
ม.๔-๖/๓      ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ขอที่ ๓
๒.๓            สาระที่ ๒  มาตรฐานขอที่ ๒
ต                 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ



สาระการเรียนรู

สาระการเรียนรู ประกอบดวย องคความรู   ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู  และคุณลักษณะ            
อันพึงประสงค  ซึ่งกําหนดใหผูเรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจําเปนตองเรียนรู โดยแบงเปน 
๘ กลุมสาระการเรียนรู ดังนี้

องคความรู ทักษะสําคัญ
และคุณลักษณะ

ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

วิทยาศาสตร   :   การนําความรู

และกระบวนการทางวิทยาศาสตร

ไปใชในการศึกษา คนควาหาความรู 

และแกปญหาอยางเปนระบบ การคิด

อยางเปนเหตุเปนผล  คิดวิเคราะห 

คิดสรางสรรค  และจิตวิทยาศาสตร

สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  :    
การอยูรวมกันในสังคมไทยและสังคมโลก
อยางสันติสุข  การเปนพลเมืองดี  
ศรัทธาในหลักธรรมของศาสนา  
การเห็นคุณคาของทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม ความรักชาติ และภมูิใจใน
ความเปนไทย

ศิลปะ : ความรูและทักษะใน

การคิดริเริ่ม  จินตนาการ 

สรางสรรคงานศิลปะ  

สุนทรียภาพและการเห็น

คุณคาทางศิลปะ

ภาษาไทย   :  ความรู  ทักษะ

และวัฒนธรรมการใชภาษา  

เพื่อ การสื่อสาร   ความชื่นชม   

การเห็นคุณคาภูมิปญญา ไทย     และ

ภูมิใจในภาษาประจําชาติ

ภาษาตางประเทศ   :    ความรู

ทักษะ  เจตคติ และวัฒนธรรม 

การใชภาษาตางประเทศในการ

สื่อสาร  การแสวงหาความรู

และการประกอบอาชีพ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี   :        
ความรู  ทักษะ และเจตคติ

ในการทํางาน  การจัดการ                   

การดํารงชีวิต  การประกอบอาชพี  

และการใชเทคโนโลยี

สุขศึกษาและพลศึกษา   :   ความรู 

ทักษะและเจตคติในการสรางเสรมิ

สุขภาพพลานามัยของตนเองและ

ผูอื่น  การปองกันและปฏิบัติตอ

สิ่งตาง ๆ  ที่มีผลตอสุขภาพอยาง

ถูกวิธีและทักษะในการดําเนินชวีิต

คณิตศาสตร  :   การนําความรู

ทักษะและกระบวนการทาง

คณิตศาสตรไปใชใน                   

การแกปญหา การดําเนินชีวิต  

และศึกษาตอ การมีเหตุมีผล            

มีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร 

พัฒนาการคิดอยางเปนระบบ

และสรางสรรค



คุณลักษณะอันพึงประสงค
                                 ๑.  รักชาต ิ ศาสน กษัตริย  

๒. ซื่อสัตยสุจริต
๓.  มีวินัย

                                 ๔.  ใฝเรียนรู
๕. อยูอยางพอเพียง
๖.  มุงมั่นในการทํางาน

                     ๗.  รักความเปนไทย
                                      ๘. มีจิตสาธารณะ

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๕. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี

จุดหมาย
๑.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่พึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง   มีวินัยและปฏิบัติตนตาม

หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
                  ๒.  มีความรูอันเปนสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา  การใชเทคโนโลยีและมี
ทักษะชีวิต 

๓.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย
            ๔.  มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก   ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
                  ๕.  มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย   การอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม                  
มีจิตสาธารณะที่มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข  
 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
๑.กิจกรรมแนะแนว
๒.กิจกรรมนักเรียน
๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน

วิสัยทัศน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยที่มีความ

สมดุลทั้งดานรางกาย ความรู  คุณธรรม  มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข   มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จําเปนตอ
การศึกษาตอ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อวา ทุกคน
สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ

ความสัมพันธของการพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด   ๘  กลุมสาระการเรียนรู                                                            
                     ๑. ภาษาไทย      ๒. คณิตศาสตร    ๓. วิทยาศาสตร                                                                               
 ๔. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ๕. สุขศึกษาและพลศึกษา     ๖.  ศิลปะ                                       
                    ๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี       ๘. ภาษาตางประเทศ

คุณภาพของผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน



สาระและมาตรฐานการเรียนรู
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดมาตรฐานการเรียนรูใน ๘ กลุมสาระการเรียนรู  

จํานวน ๖๗ มาตรฐาน ดังนี้  

ภาษาไทย
สาระที่ ๑ การอาน
มาตรฐาน ท ๑.๑    ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหา

ในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน
สาระที่ ๒  การเขียน
 มาตรฐาน ท  ๒.๑ ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ  ยอความ และเขียนเรื่องราว

ในรูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควา
อยางมีประสิทธิภาพ

สาระที่ ๓ การฟง  การดู  และการพูด
มาตรฐาน ท ๓.๑     สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู ความคิด 

ความรูสึกในโอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณ และสรางสรรค
สาระที่ ๔  หลักการใชภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑    เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง

ของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษา ภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ                                  
สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท ๕.๑    เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดี และวรรณกรรมไทยอยาง

เห็นคุณคาและนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง

คณิตศาสตร
สาระที่ ๑  จํานวนและการดําเนินการ
มาตรฐาน ค ๑.๑ เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใชจํานวนในชีวิตจริง
มาตรฐาน ค ๑.๒  เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของจํานวนและความสัมพันธระหวาง 

การดําเนินการตาง ๆ  และใชการดําเนินการในการแกปญหา 
มาตรฐาน ค ๑.๓   ใชการประมาณคาในการคํานวณและแกปญหา
มาตรฐาน ค ๑.๔  เขาใจระบบจํานวนและนําสมบัติเกี่ยวกับจํานวนไปใช 
สาระที่ ๒   การวัด
มาตรฐาน ค ๒.๑  เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด   วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ตองการวัด
มาตรฐาน ค ๒.๒  แกปญหาเกี่ยวกับการวัด 



สาระที่ ๓  เรขาคณิต
มาตรฐาน ค ๓.๑   อธิบายและวิเคราะหรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
มาตรฐาน ค ๓.๒  ใชการนึกภาพ (visualization)  ใชเหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning)  

และใชแบบจําลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแกปญหา
สาระที่ ๔  พีชคณิต
มาตรฐาน ค ๔.๑   เขาใจและวิเคราะหแบบรูป (pattern)  ความสัมพันธ  และฟงกชัน
มาตรฐาน ค ๔.๒   ใชนิพจน  สมการ  อสมการ  กราฟ  และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร  

(mathematical   model) อื่น  ๆ  แทนสถานการณตาง ๆ ตลอดจนแปลความหมาย
และนําไปใชแกปญหา

สาระที่ ๕  การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน
มาตรฐาน ค ๕.๑  เขาใจและใชวิธีการทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล 
มาตรฐาน ค ๕.๒  ใชวิธีการทางสถิติและความรูเกี่ยวกับความนาจะเปนในการคาดการณได

อยางสมเหตุสมผล
มาตรฐาน ค ๕.๓   ใชความรูเกี่ยวกับสถิติและความนาจะเปนชวยในการตัดสินใจและแกปญหา 
สาระที่ ๖  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร
มาตรฐาน ค  ๖.๑   มีความสามารถในการแกปญหา  การใหเหตุผล    การสื่อสาร  การสื่อ

ความหมายทางคณิตศาสตร และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรูตาง ๆ 
ทางคณิตศาสตรและเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ   และมีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค

วิทยาศาสตร
สาระที่ ๑  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต
มาตรฐาน ว ๑.๑ เขาใจหนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธของโครงสราง และหนาที่ของ

ระบบตางๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู  
สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตของตนเองและดูแล
สิ่งมีชีวิต

มาตรฐาน ว ๑.๒    เขาใจกระบวนการและความสําคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
วิ วั ฒ น า ก า ร ข อ ง สิ่ ง มี ชี วิ ต  ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ท า ง ชี ว ภ า พ  ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลกระทบตอมนุษยและสิ่งแวดลอม มีกระบวนการ
สืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสาร สิ่งที่เรียนรู และนําความรู
ไปใชประโยชน



สาระที่ ๒  ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
มาตรฐาน ว ๒.๑  เขาใจสิ่งแวดลอมในทองถิ่น   ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับสิ่งมีชีวิต   

ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะ 
หาความรูและจิตวิทยาศาสตรสื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน

มาตรฐาน ว ๒.๒   เขาใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใชทรัพยากรธรรมชาติในระดับ
ทองถิ่น ประเทศ และโลกนําความรูไปใชในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในทองถิ่นอยางยั่งยืน

สาระที่ ๓ สารและสมบัติของสาร
มาตรฐาน ว ๓.๑ เขาใจสมบัติของสาร   ความสัมพันธระหวางสมบัติของสารกับโครงสรางและ

แรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและ
จิตวิทยาศาสตรสื่อสารสิ่งที่เรียนรู นําความรูไปใชประโยชน

มาตรฐาน ว ๓.๒    เขาใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร  การเกิด
สารละลาย การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร 
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน

สาระที่ ๔  แรงและการเคลื่อนที่
มาตรฐาน ว ๔.๑   เขาใจธรรมชาติของแรงแมเหล็กไฟฟา แรงโนมถวง และแรงนิวเคลียร             

มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู สื่อสารสิ่งที่ เรียนรูและนําความรูไปใช
ประโยชนอยางถูกตองและมีคุณธรรม   

มาตรฐาน ว ๔.๒   เขาใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบตางๆ ของวัตถุในธรรมชาติมีกระบวนการ            
สืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร   สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใช
ประโยชน

สาระที่ ๕  พลังงาน
มาตรฐาน ว ๕.๑ เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน 

ปฏิสัมพันธระหวางสารและพลังงาน  ผลของการใชพลังงานตอชีวิตและ
สิ่งแวดลอม   มีกระบวน การสืบเสาะหาความรู  สื่อสารสิ่งที่ เรียนรูและ                  
นําความรูไปใชประโยชน 

สาระที่ ๖ :  กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
มาตรฐาน ว ๖.๑  เขาใจกระบวนการตาง ๆ   ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ

ของกระบวนการตาง ๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และ
สัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสาร
สิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 



สาระที่ ๗  ดาราศาสตรและอวกาศ
มาตรฐาน ว ๗.๑ เขาใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพการปฏิสัมพันธภายใน

ระบบสุริยะและผลตอสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและ
จิตวิทยาศาสตร  การสื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน

มาตรฐาน ว ๗.๒ เขาใจความสําคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่นํามาใชในการสํารวจอวกาศและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ดานการเกษตรและการสื่อสาร  มีกระบวนการสืบเสาะ 
หาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่ เรียนรูและนําความรูไปใช
ประโยชนอยางมีคุณธรรมตอชีวิตและสิ่งแวดลอม

สาระที่ ๘  ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มาตรฐาน ว ๘.๑ ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู 

การแกปญหา รูวาปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นสวนใหญมีรูปแบบ             
ที่แนนอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได ภายใตขอมูลและเครื่องมือที่มีอยู
ในชวงเวลานั้นๆ เขาใจวา วิทยาศาสตร  เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดลอม              
มีความเกี่ยวของสัมพันธกัน

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
มาตรฐาน  ส ๑.๑ รู และเขาใจประวัติ ความสําคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ

ศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกตอง ยึดมั่น และปฏิบัติตาม
หลักธรรม เพื่ออยูรวมกันอยางสันติสุข

มาตรฐาน ส ๑.๒ เข าใ จ   ตระ หนัก และ ปฏิ บั ติตน เป นศา ส นิก ชนที่ ดี  และ ธํ ารง รัก ษ า
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ

สาระที่ ๒  หนาที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดําเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐาน  ส ๒.๑    เขาใจและปฏิบัติตนตามหนาที่ของการเปนพลเมืองดี มีคานิยมที่ดีงาม และ

ธํารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทย และ 
สังคมโลกอยางสันติสุข                      

มาตรฐาน  ส ๒.๒     เขาใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบัน  ยึดมั่น  ศรัทธา  และธํารง
รักษาไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข



สาระที่ ๓  เศรษฐศาสตร
มาตรฐาน ส ๓.๑          เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค  การใช 

 ทรัพยากรที่มีอยูจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา  รวมทั้งเขาใจหลักการ
ของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ 

มาตรฐาน ส ๓.๒  เขาใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจตาง ๆ  ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ และ
ความจําเปนของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก

สาระที่ ๔  ประวัติศาสตร
มาตรฐาน ส ๔.๑    เขาใจความหมาย  ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร  สามารถ

ใชวิธีการทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆ  อยางเปนระบบ
มาตรฐาน ส ๔.๒    เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบัน  ในดานความสัมพันธและ

การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญและ
สามารถวิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้น

มาตรฐาน ส ๔.๓    เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภูมิปญญาไทย   มีความรัก                  
ความภูมิใจและธํารงความเปนไทย

สาระที่ ๕  ภูมิศาสตร                                                       
มาตรฐาน ส ๕.๑    เขาใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธของสรรพสิ่งซึ่งมีผล ตอ

กันและกันในระบบของธรรมชาติ  ใชแผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร ในการ
คนหา วิเคราะห สรุป และใชขอมูลภูมิสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ                                                                                                    

มาตรฐาน ส ๕.๒   เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมทางกายภาพที่กอใหเกิด
การสรางสรรควัฒนธรรม  มีจิตสํานึก และมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากร
และสิ่งแวดลอม  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สุขศึกษาและพลศึกษา
สาระที่  ๑ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย
มาตรฐาน พ ๑.๑  เขาใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย
สาระที่  ๒  ชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน  พ ๒.๑  เขาใจและเห็นคุณคาตนเอง ครอบครัว  เพศศึกษา และมีทักษะในการดําเนิน

ชีวิต
สาระที่  ๓ การเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย การเลนเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล
มาตรฐาน  พ ๓.๑ เขาใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย  การเลนเกม และกีฬา
มาตรฐาน  พ ๓.๒ รักการออกกําลังกาย การเลนเกม  และการเลนกีฬา  ปฏิบัติเปนประจําอยาง

สม่ําเสมอ  มีวินัย  เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ําใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณใน
การแขงขัน  และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา



สาระที่  ๔  การสรางเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการปองกันโรค
มาตรฐาน พ ๔.๑  เห็นคุณคาและมีทักษะในการสรางเสริมสุขภาพ  การดํารงสุขภาพ การปองกัน

โรคและการสรางเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
สาระที่  ๕ ความปลอดภัยในชีวิต
มาตรฐาน พ ๕.๑ ปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช

ยาสารเสพติด และความรุนแรง
ศิลปะ                                                                                                                      
สาระที่ ๑ ทัศนศิลป
มาตรฐาน ศ ๑.๑ สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค วิเคราะห 

วิพากษ วิจารณคุณคางานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก  ความคิดตองานศิลปะ
อยางอิสระ  ชื่นชม และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

มาตรฐาน ศ ๑.๒ เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคา
งานทัศนศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและ
สากล

สาระที่ ๒  ดนตรี
มาตรฐาน ศ ๒.๑ เขาใจและแสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคา

ดนตรี ถายทอดความรูสึก ความคิดตอดนตรีอยางอิสระ ชื่นชม และประยุกต               
ใชในชีวิตประจําวัน

มาตรฐาน ศ ๒.๒ เขาใจความสัมพันธระหวางดนตรี ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคา
ของดนตรีที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและ
สากล

สาระที่ ๓ นาฏศิลป
มาตรฐาน ศ ๓.๑ เขาใจ และแสดงออกทางนาฏศิลปอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษ วิจารณ

คุณคานาฏศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดอยางอิสระ ชื่นชม และประยุกตใช
ในชีวิตประจําวัน

มาตรฐาน ศ ๓.๒ เขาใจความสัมพันธระหวางนาฏศิลป ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม เห็นคุณคา  
ของนาฏศลิปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและ
สากล



การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที่ ๑ การดํารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เขาใจการทํางาน  มีความคิดสรางสรรค  มีทักษะกระบวนการทํางาน  ทักษะ          

การจัดการ   ทักษะกระบวนการแกปญหา  ทักษะการทํางานรวมกัน และทักษะ              
การแสวงหาความรู   มีคุณธรรม  และลักษณะนิสัยในการทํางาน   มีจิตสํานึก           
ในการใชพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม   เพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว

สาระที่  ๒ การออกแบบและเทคโนโลยี
มาตรฐาน ง ๒.๑ เขาใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสรางสิ่งของ

เครื่องใช     หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอยางมีความคิดสรางสรรค  
เลือกใชเทคโนโลยีในทางสรางสรรคตอชีวิต  สังคม สิ่งแวดลอม และมี              
สวนรวมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน

สาระที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐาน ง ๓.๑        เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล    

การเรียนรู  การสื่อสาร  การแกปญหา  การทํางาน  และอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และมีคุณธรรม 

สาระที ่ ๔ การอาชีพ
มาตรฐาน  ง ๔.๑ เข าใจ  มีทักษะที่ จํ า เป น   มีประสบการณ   เห็นแนวทางในงานอาชี พ 

ใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ   มีคุณธรรม  และมีเจตคติที่ดีตออาชีพ
ภาษาตางประเทศ                                                                                                                                             
สาระที่ ๑ ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต ๑.๑  เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ และแสดงความคิดเห็น

อยางมีเหตุผล 

มาตรฐาน ต ๑.๒ มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึก
และความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ

มาตรฐาน ต ๑.๓ นําเสนอขอมูลขาวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเรื่องตางๆ          
โดยการพูดและการเขียน      

สาระที่ ๒ ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต ๒.๑ เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนําไปใช

ไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ
มาตรฐาน ต ๒.๒ เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของ

ภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนํามาใชอยางถูกตองและเหมาะสม                                                           



สาระที่ ๓  ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น
มาตรฐาน ต ๓.๑ ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น และเปน

พื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน                                                           
สาระที่ ๔ ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต ๔.๑ ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตางๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
มาตรฐาน ต ๔.๒ ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ   

และการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน มุงใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอยางรอบดานเพื่อความ
เปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม เสริมสรางใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม มี
ระเบียบวินัย  ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได และอยู
รวมกับผูอื่นอยางมีความสุข 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  แบงเปน ๓ ลักษณะ ดังนี้
๑. กิจกรรมแนะแนว 
     เปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหรูจักตนเอง รูรักษสิ่งแวดลอม สามารถคิด

ตัดสินใจ คิดแกปญหา กําหนดเปาหมาย วางแผนชีวิตทั้งดานการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได
อยางเหมาะสม นอกจากนี้ยังชวยใหครูรูจักและเขาใจผูเรียน ทั้งยังเปนกิจกรรมที่ชวยเหลือและให
คําปรึกษาแกผูปกครองในการมีสวนรวมพัฒนาผูเรียน 

๒.  กิจกรรมนักเรียน
       เปนกิจกรรมที่มุงพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเปนผูนําผูตามที่ดี ความรับผิดชอบ                

การทํางานรวมกัน การรูจักแกปญหา  การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การชวยเหลือแบงปนกัน   
เอื้ออาทร และสมานฉันท  โดยจัดใหสอดคลองกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน 
ใหไดปฏิบัติดวยตนเองในทุกขั้นตอน ไดแก การศึกษาวิเคราะหวางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและ
ปรับปรุงการทํางาน เนนการทํางานรวมกันเปนกลุม ตามความเหมาะสมและสอดคลองกับวุฒิภาวะของ
ผูเรียน บริบทของสถานศึกษาและทองถิ่น กิจกรรมนักเรียนประกอบดวย

     ๒.๑  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน และนักศึกษาวิชาทหาร  
     ๒.๒ กิจกรรมชุมนุม ชมรม 
๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 
     เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคม ชุมชน และทองถิ่น

ตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละตอสังคม 
มีจิตสาธารณะ เชน กิจกรรมอาสาพัฒนาตาง ๆ  กิจกรรมสรางสรรคสังคม 



ระดับการศึกษา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดระดับการศึกษาเปน ๓ ระดับ ดังนี้
๑. ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ – ๖) การศึกษาระดับนี้เปนชวงแรกของการศึกษา

ภาคบังคับ มุง เนนทักษะพื้นฐานดานการอาน การเขียน การคิดคํานวณ ทักษะการคิดพื้นฐาน 
การติดตอสื่อสาร กระบวนการเรียนรูทางสังคม และพื้นฐานความเปนมนุษย การพัฒนาคุณภาพชีวิต
อยางสมบูรณและสมดุลทั้งในดานรางกาย สติปญญา อารมณ สังคม และวัฒนธรรม  โดยเนน                       
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

๒. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๓) เปนชวงสุดทายของการศึกษาภาค
บังคับ มุงเนนใหผูเรียนไดสํารวจความถนัดและความสนใจของตนเอง สงเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพสวน
ตน มีทักษะในการคิดวิจารณญาณ  คิดสรางสรรค และคิดแกปญหา มีทักษะในการดําเนินชีวิต มีทักษะ
การใชเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู มีความรับผิดชอบตอสังคม มีความสมดุลทั้งดานความรู 
ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเปนไทย ตลอดจนใชเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
หรือการศึกษาตอ    

๓. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ – ๖) การศึกษาระดับน้ีเนนการเพิ่มพูน
ความรูและทักษะเฉพาะดาน สนองตอบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียนแตละคนทั้ง
ดานวิชาการและวิชาชีพ  มีทักษะในการใชวิทยาการและเทคโนโลยี ทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง สามารถ
นําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ มุงพัฒนาตนและประเทศ
ตามบทบาทของตน สามารถเปนผูนํา และผูใหบริการชุมชนในดานตาง ๆ  

การจัดเวลาเรียน

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดกรอบโครงสรางเวลาเรียนขั้นต่ําสําหรับกลุม
สาระการเรียนรู ๘ กลุม และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซึ่งสถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมไดตามความพรอมและ
จุดเนน  โดยสามารถปรับใหเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสภาพของผูเรียน ดังนี้ 

๑. ระดับชั้นประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ – ๖) ใหจัดเวลาเรียนเปนรายป โดยมีเวลาเรียน
วันละ ไมเกิน ๕ ชั่วโมง 

๒. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๓) ใหจัดเวลาเรียนเปนรายภาค มีเวลาเรียน
วันละไมเกิน ๖ ชั่วโมง คิดน้ําหนักของรายวิชาที่เรียนเปนหนวยกิต ใชเกณฑ ๔๐ ชั่วโมงตอภาคเรียน                  
มีคาน้ําหนักวิชา เทากับ ๑ หนวยกิต (นก.)

๓. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ - ๖) ใหจัดเวลาเรียนเปนรายภาค  มีเวลา
เรียน วันละไมนอยกวา ๖ ชั่วโมง คิดน้ําหนักของรายวิชาที่เรียนเปนหนวยกิต ใชเกณฑ ๔๐ ชั่วโมง              
ตอภาคเรียน มีคาน้ําหนักวิชา เทากับ ๑ หนวยกิต (นก.)



โครงสรางเวลาเรียน

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดกรอบโครงสรางเวลาเรียน ดังนี้

เวลาเรียน

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ระดับมัธยมศึกษา         

ตอนปลาย
กลุมสาระการเรียนรู/ 

กิจกรรม

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

 กลุมสาระการเรียนรู

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

๑๒๐
(๓ นก.)

๑๒๐
(๓ นก.)

๒๔๐
(๖ นก.)

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

๑๒๐
(๓ นก.)

๑๒๐
(๓ นก.)

๒๔๐
(๖ นก.)

     วิทยาศาสตร ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐
(๓ นก.)

๑๒๐
(๓ นก.)

๑๒๐
(๓ นก.)

๒๔๐
(๖ นก.)

    สังคมศึกษา ศาสนา 
    และวัฒนธรรม

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐
(๓ นก.)

๑๒๐
(๓ นก.)

๑๒๐
(๓ นก.)

๒๔๐
(๖ นก.)

    สุขศึกษาและพลศึกษา 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
     เทคโนโลยี

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
(๒นก.)

๘๐
(๒ นก.)

๘๐
(๒ นก.)

๑๒๐
(๓ นก.)

    ภาษาตางประเทศ 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.)

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖๐

รายวิชา / กิจกรรมที่
สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม          
ตามความพรอมและจุดเนน  

ปละไมเกิน ๘๐ ชั่วโมง ปละไมเกิน ๒๔๐ ชั่วโมง
ไมนอยกวา ๑,๕๖๐

ชั่วโมง

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไมเกิน  ๑,๐๐๐ ชั่วโมง/ป ไมเกิน ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ป
รวม ๓  ป

ไมนอยกวา
 ๓,๖๐๐ ชั่วโมง



การกําหนดโครงสรางเวลาเรียนพื้นฐาน และเพิ่มเติม สถานศึกษาสามารถดําเนินการ ดังนี้
ระดับประถมศึกษา  สามารถปรับเวลาเรียนพื้นฐานของแตละกลุมสาระการเรียนรู ไดตามความ

เหมาะสม  ทั้งนี้ ตองมีเวลาเรียนรวมตามที่กําหนดไวในโครงสรางเวลาเรียนพื้นฐาน และผูเรียนตองมี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดที่กําหนด   

ระดับมัธยมศึกษา  ตองจัดโครงสรางเวลาเรียนพื้นฐานใหเปนไปตามที่กําหนดและสอดคลอง
กับเกณฑการจบหลักสูตร 

สําหรับเวลาเรียนเพิ่มเติม ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ใหจัดเปนรายวิชาเพิ่มเติม 
หรือกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยพิจารณาใหสอดคลองกับความพรอม จุดเนนของสถานศึกษาและเกณฑ
การจบหลักสูตร  เฉพาะระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑-๓  สถานศึกษาอาจจัดใหเปนเวลาสําหรับสาระ   
การเรียนรูพื้นฐานในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยและกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่กําหนดไวในชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ปละ ๑๒๐ 
ชั่วโมง และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔-๖ จํานวน ๓๖๐ ชั่วโมงนั้น   เปนเวลาสําหรับปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน  ในสวนกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชนใหสถานศึกษาจัดสรรเวลาใหผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้

ระดับประถมศึกษา (ป.๑-๖)        รวม  ๖  ป จํานวน  ๖๐  ชั่วโมง
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.๑-๓)     รวม  ๓  ป จํานวน  ๔๕  ชั่วโมง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) รวม  ๓  ป จํานวน  ๖๐  ชั่วโมง

การจัดการศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ

การจัดการศึกษาบางประเภทสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ เชน การศึกษาเฉพาะทาง การศึกษา
สําหรับผูมีความสามารถพิเศษ การศึกษาทางเลือก การศึกษาสําหรับผูดอยโอกาส การศึกษาตามอัธยาศัย   
สามารถนําหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานไปปรับใชไดตามความเหมาะสม กับสภาพและ
บริบทของแตละกลุมเปาหมาย โดยใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด



การจัดการเรียนรู

การจัดการเรียนรูเปนกระบวนการสําคัญในการนําหลักสูตรสูการปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  เปนหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึง
ประสงคของผูเรียน เปนเปาหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน

ในการพัฒนาผู เ รี ยนใหมีคุณสมบัติตามเป าหมายหลักสูตร  ผูสอนพยายามคัดสรร                     
กระบวนการเรียนรู จัดการเรียนรูโดยชวยใหผูเรียนเรียนรูผานสาระที่กําหนดไวในหลักสูตร ๘ กลุม
สาระการเรียนรู  รวมทั้งปลูกฝงเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค พัฒนาทักษะตางๆ อันเปน
สมรรถนะสําคัญใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย 

๑. หลักการจัดการเรียนรู

     การจัดการเรียนรู เพื่ อใหผู เ รี ยนมีความร ูความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู 
สมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน   โดยยึดหลักวา ผู เรียนมีความสําคัญที่สุด เชื่อวาทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนา
ตนเองได  ยึดประโยชนที่เกิดกับผูเรียน กระบวนการจัดการเรียนรูตองสงเสริมใหผูเรียน สามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทางสมอง             
เนนใหความสําคัญทั้งความรู และคุณธรรม 

๒. กระบวนการเรียนรู
      การจัดการเรียนรูที่ เนนผู เรียนเปนสําคัญ   ผู เรียนจะตองอาศัยกระบวนการเรียนรูที่

หลากหลาย  เปนเครื่องมือที่จะนําพาตนเองไปสูเปาหมายของหลักสูตร  กระบวนการเรียนรูที่จําเปน
สําหรับผูเรียน อาทิ กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ กระบวนการสรางความรู   กระบวนการคิด 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหา กระบวนการเรียนรู                      
จากประสบการณจริง กระบวนการปฏิบัติ ลงมือทําจริง   กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย 
กระบวนการเรียนรูการเรียนรูของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย

     กระบวนการเหลานี้เปนแนวทางในการจัดการเรียนรูที่ผูเรียนควรไดรับการฝกฝน พัฒนา 
เพราะจะสามารถชวยใหผู เรียนเกิดการเรียนรูไดดี  บรรลุเปาหมายของหลักสูตร ดังนั้น ผูสอน                   
จึงจําเปนตองศึกษาทําความเขาใจในกระบวนการเรียนรูตาง ๆ เพื่อใหสามารถเลือกใชในการจัด
กระบวนการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

๓.  การออกแบบการจัดการเรียนรู
       ผูสอนตองศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาใหเขาใจถึงมาตรฐานการเรียนรู  ตัวชี้วัด  สมรรถนะ

สําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค  และสาระการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน  แลวจึงพิจารณา
ออกแบบการจัดการเรียนรูโดยเลือกใชวิธีสอนและเทคนิคการสอน  สื่อ/แหลงเรียนรู การวัดและ
ประเมินผล เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด  



๔. บทบาทของผูสอนและผูเรียน
       การจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพตามเปาหมายของหลักสูตร ทั้งผูสอนและผูเรียน

ควรมีบทบาท ดังนี้
๔.๑ บทบาทของผูสอน
      ๑) ศึกษาวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล  แลวนําขอมูลมาใชในการวางแผน

การจัดการเรียนรู ที่ทาทายความสามารถของผูเรียน
       ๒) กําหนดเปาหมายที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียน ดานความรูและทักษะ

กระบวนการ ที่เปนความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค 
                   ๓)  ออกแบบการเรียนรูและจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล
และพัฒนาการทางสมอง เพื่อนําผูเรียนไปสูเปาหมาย 

      ๔)  จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู  และดูแลชวยเหลือผูเรียนใหเกิดการเรียนรู
      ๕) จัดเตรียมและเลือกใชสื่อใหเหมาะสมกับกิจกรรม  นําภูมิปญญาทองถิ่น  

เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน
      ๖) ประเมินความกาวหนาของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย  เหมาะสมกับ

ธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของผูเรียน 
      ๗) วิเคราะหผลการประเมินมาใชในการซอมเสริมและพัฒนาผูเรียน รวมทั้ง

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตนเอง
๔.๒  บทบาทของผูเรียน
        ๑)   กําหนดเปาหมาย   วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง
        ๒)  เสาะแสวงหาความรู เขาถึงแหลงการเรียนรู  วิเคราะห สังเคราะหขอความรู         

ตั้งคําถาม คิดหาคําตอบหรือหาแนวทางแกปญหาดวยวิธีการตาง ๆ  
๒) ลงมือปฏิบัติจริง  สรุปสิ่งทีไ่ดเรียนรูดวยตนเอง และนําความรูไปประยกุตใช             

ในสถานการณตาง  ๆ  
๓) มีปฏิสัมพันธ ทํางาน ทํากิจกรรมรวมกับกลุมและครู  
๔) ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรูของตนเองอยางตอเนื่อง



สื่อการเรียนรู

สื่อการเรียนรูเปนเครื่องมือสงเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู  ใหผูเรียนเขาถึง
ความรู ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ                   
สื่อการเรียนรูมีหลากหลายประเภท ทั้งสื่อธรรมชาติ  สื่อสิ่งพิมพ    สื่อเทคโนโลยี และเครือขาย                 
การเรียนรูตางๆ ที่มีในทองถิ่น  การเลือกใชสื่อควรเลือกใหมีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และ
ลีลาการเรียนรูที่หลากหลายของผูเรียน  

การจัดหาสื่อการเรียนรู ผูเรียนและผูสอนสามารถจัดทําและพัฒนาขึ้นเอง  หรือปรับปรุงเลือกใช
อยางมีคุณภาพจากสื่อตางๆ ที่มีอยูรอบตัวเพื่อนํามาใชประกอบในการจัดการเรียนรูที่สามารถสงเสริม
และสื่อสารใหผูเรียนเกิดการเรียนรู    โดยสถานศึกษาควรจัดใหมีอยางพอเพียง เพื่อพัฒนาใหผูเรียน            
เกิดการเรียนรูอยางแทจริง  สถานศึกษา  เขตพื้นที่การศึกษา หนวยงานที่เกี่ยวของและผูมีหนาที่จัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ควรดําเนินการดังนี้  

๑.  จัดใหมีแหลงการเรียนรู  ศูนยสื่อการเรียนรู  ระบบสารสนเทศการเรียนรู และเครือขาย
การเรียนรูที่มีประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน  เพื่อการศึกษาคนควาและการแลกเปลี่ยน
ประสบการณการเรียนรู ระหวางสถานศึกษา  ทองถิ่น ชุมชน สังคมโลก

๒.  จัดทําและจัดหาสื่อการเรียนรูสําหรับการศึกษาคนควาของผูเรียน  เสริมความรูใหผูสอน   
รวมทั้งจัดหาสิ่งที่มีอยูในทองถิ่นมาประยุกตใชเปนสื่อการเรียนรู

๓.  เลือกและใชสื่อการเรียนรูที่มีคุณภาพ  มีความเหมาะสม  มีความหลากหลาย สอดคลอง          
กับวิธีการเรียนรู ธรรมชาติของสาระการเรียนรู และความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน

๔.  ประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรูที่เลือกใชอยางเปนระบบ  
๕.  ศึกษาคนควา วิจัย เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรูใหสอดคลองกับกระบวนการเรียนรูของผูเรียน
๖.  จัดใหมีการกํากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเกี่ยวกับสื่อและการใชสื่อ

การเรียนรูเปนระยะๆ และสม่ําเสมอ
ในการจัดทํา  การเลือกใช  และการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรูที่ใชในสถานศึกษา                       

ควรคํานึงถึงหลักการสําคัญของสื่อการเรียนรู เชน ความสอดคลองกับหลักสูตร  วัตถุประสงคการเรียนรู  
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู  การจัดประสบการณใหผูเรียน เนื้อหามีความถูกตองและทันสมัย 
ไมกระทบความมั่นคงของชาติ ไมขัดตอศีลธรรม  มีการใชภาษาที่ถูกตอง  รูปแบบการนําเสนอที่เขาใจ
งาย  และนาสนใจ  



การวัดและประเมินผลการเรียนรู

การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตองอยูบนหลักการพื้นฐานสองประการคือ
การประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน  ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน          
ใหประสบผลสําเร็จนั้น  ผูเรียนจะตองไดรับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพื่อใหบรรลุตาม
มาตรฐานการเรียนรู สะทอนสมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนซึ่งเปนเปาหมาย
หลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรูในทุกระดับไมวาจะเปนระดับชั้นเรียน  ระดับสถานศึกษา  
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรู เปนกระบวนการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนโดยใชผลการประเมินเปนขอมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความกาวหนา และ
ความสําเร็จทางการเรียนของผูเรียน  ตลอดจนขอมูลที่เปนประโยชนตอการสงเสริมใหผูเรียนเกิด              
การพัฒนาและเรียนรูอยางเต็มตามศักยภาพ

การวัดและประเมินผลการเรียนรู แบงออกเปน ๔ ระดับ ไดแก ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ  มีรายละเอียด ดังนี้

๑.  การประเมินระดับชั้นเรียน  เปนการวัดและประเมินผลที่อยูในกระบวนการจัดการเรียนรู  
ผูสอนดําเนินการเปนปกติและสม่ําเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใชเทคนิคการประเมินอยาง
หลากหลาย เชน การซักถาม การสังเกต การตรวจการบาน การประเมินโครงงาน การประเมินชิ้นงาน/ 
ภาระงาน  แฟมสะสมงาน การใชแบบทดสอบ  ฯลฯ  โดยผูสอนเปนผูประเมินเองหรือเปดโอกาส             
ใหผูเรียนประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน ผูปกครองรวมประเมิน ในกรณีที่ไมผานตัวชี้วัดใหมี     
การสอนซอมเสริม 

     การประเมินระดับชั้นเรียนเปนการตรวจสอบวา ผู เรียนมีพัฒนาการความกาวหนาใน
การเรียนรู  อันเปนผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม และมากนอยเพียงใด มีสิ่งที่
จะตองไดรับการพัฒนาปรับปรุงและสงเสริมในดานใด นอกจากนี้ยังเปนขอมูลใหผูสอนใชปรับปรุง
การเรียนการสอนของตนดวย ทั้งนี้โดยสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด

๒.  การประเมินระดับสถานศึกษา  เปนการประเมินที่สถานศึกษาดําเนินการเพื่อตัดสินผล      
การเรียนของผูเรียนเปนรายป/รายภาค ผลการประเมินการอาน  คิดวิเคราะหและเขียน  คุณลักษณะ            
อันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  นอกจากนี้เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษา             
ของสถานศึกษา วาสงผลตอการเรียนรูของผูเรียนตามเปาหมายหรือไม ผูเรียนมีจุดพัฒนาในดานใด 
รวมทั้งสามารถนําผลการเรียนของผูเรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑระดับชาติ ผลการประเมิน
ระดับสถานศึกษาจะเปนขอมูลและสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการ
จัดการเรียนการสอน  ตลอดจนเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา                 
ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการจัดการศึกษาตอคณะกรรมการ



สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผูปกครอง
และชุมชน  

๓.  การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา    เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับเขตพื้นที่
การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐาน
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา   ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถดําเนินการ
โดยประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนดวยขอสอบมาตรฐานที่จัดทําและดําเนินการโดยเขตพื้นที่
การศึกษา หรือดวยความรวมมือกับหนวยงานตนสังกัด ในการดําเนินการจัดสอบ นอกจากนี้ยังไดจาก
การตรวจสอบทบทวนขอมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

๔.  การประเมินระดับชาติ    เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับชาติตามมาตรฐาน
การเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกคนที่เรียน           
ในชั้นประถมศึกษาปที่  ๓  ชั้นประถมศึกษาปที่  ๖  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓  และชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๖  
เขารับการประเมิน ผลจากการประเมินใชเปนขอมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับตาง ๆ 
เพื่อนําไปใชในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา  ตลอดจนเปนขอมูลสนับสนุน             
การตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ

ขอมูลการประเมินในระดับตาง ๆ ขางตน เปนประโยชนตอสถานศึกษาในการตรวจสอบ
ทบทวนพัฒนาคุณภาพผูเรียน ถือเปนภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะตองจัดระบบดูแล
ชวยเหลือ ปรับปรุงแกไข สงเสริมสนับสนุนเพื่อใหผู เรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐาน                   
ความแตกตางระหวางบุคคลที่จําแนกตามสภาพปญหาและความตองการ ไดแก กลุมผูเรียนทั่วไป กลุม
ผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ   กลุมผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา กลุมผูเรียนที่มีปญหาดานวินัย
และพฤติกรรม  กลุมผูเรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน กลุมผูเรียนที่มีปญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุมพิการ
ทางรางกายและสติปญญา เปนตน ขอมูลจากการประเมินจึงเปนหัวใจของสถานศึกษาในการดําเนินการ
ชวยเหลือผูเรียนไดทันทวงที ป ิดโอกาสใหผูเรียนไดรับการพัฒนาและประสบความสําเร็จในการเรียน

สถานศึกษาในฐานะผูรับผิดชอบจัดการศึกษา  จะตองจัดทําระเบียบวาดวยการวัดและ
ประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาใหสอดคลองและเปนไปตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติที่เปน
ขอกําหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝายถือปฏิบัติ
รวมกัน 

เกณฑการวัดและประเมินผลการเรียน

๑. การตัดสิน การใหระดับและการรายงานผลการเรียน
     ๑.๑ การตัดสินผลการเรียน

     ในการตัดสินผลการเรียนของกลุมสาระการเรียนรู การอาน คิดวิเคราะหและเขียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนนั้น ผูสอนตองคํานึงถึงการพัฒนาผูเรียนแตละคน



เปนหลัก และตองเก็บขอมูลของผูเรียนทุกดานอยางสม่ําเสมอและตอเนื่องในแตละภาคเรียน รวมทั้งสอน
ซอมเสริมผูเรียนใหพัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ   

ระดับประถมศึกษา
            (๑) ผูเรียนตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด
            (๒) ผูเรียนตองไดรับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผานตามเกณฑที่สถานศึกษา

กําหนด
     (๓) ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา

            (๔) ผูเรียนตองไดรับการประเมิน และมีผลการประเมินผานตามเกณฑที่
สถานศึกษากําหนด ในการอาน  คิดวิเคราะหและเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 

       ระดับมัธยมศึกษา
             (๑) ตัดสินผลการเรียนเปนรายวิชา ผูเรียนตองมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไมนอย

กวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ
             (๒) ผูเรียนตองไดรับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผานตามเกณฑที่สถานศึกษา

กําหนด
             (๓) ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา

      (๔) ผูเรียนตองไดรับการประเมิน และมีผลการประเมินผานตามเกณฑที่
สถานศึกษากําหนด ในการอาน  คิดวิเคราะหและเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 

การพิจารณาเลื่อนชั้นทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ถาผูเรียนมีขอบกพรองเพียง
เล็กนอย และสถานศึกษาพิจารณาเห็นวาสามารถพัฒนาและสอนซอมเสริมได ใหอยูในดุลพินิจของ
สถานศึกษาที่จะผอนผันใหเลื่อนชั้นได แตหากผูเรียนไมผานรายวิชาจํานวนมาก และมีแนวโนมวาจะ
เปนปญหาตอการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น สถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาใหเรียนซ้ําชั้นได 
ทั้งนี้ใหคํานึงถึงวุฒิภาวะและความรูความสามารถของผูเรียนเปนสําคัญ

๑.๒  การใหระดับผลการเรียน

                     ระดับประถมศึกษา ในการตัดสินเพื่อใหระดับผลการเรียนรายวิชา  สถานศึกษาสามารถ
ใหระดับผลการเรียนหรือระดับคุณภาพการปฏิบัติของผูเรียน  เปนระบบตัวเลข  ระบบตัวอักษร   ระบบ
รอยละ และระบบที่ใชคําสําคัญสะทอนมาตรฐาน 

การประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงคนั้น ใหระดับผล
การประเมินเปน ดีเยี่ยม  ดี  และผาน



การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จะตองพิจารณาทั้งเวลาการเขารวมกิจกรรม การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงานของผูเรียน ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด และใหผลการเขารวมกิจกรรมเปนผาน 
และไมผาน

                    ระดับมัธยมศึกษา  ในการตัดสินเพื่อใหระดับผลการเรียนรายวิชา  ใหใชตัวเลขแสดงระดับ
ผลการเรียนเปน ๘ ระดับ

การประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงคนั้น ใหระดับผล
การประเมินเปน ดีเยี่ยม  ดี  และผาน

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จะตองพิจารณาทั้งเวลาการเขารวมกิจกรรม การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงานของผูเรียน ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด และใหผลการเขารวมกิจกรรมเปนผาน 
และไมผาน

๑.๓  การรายงานผลการเรียน
 การรายงานผลการเรียนเปนการสื่อสารใหผูปกครองและผูเรียนทราบความกาวหนา             

ในการเรียนรูของผูเรียน ซึ่งสถานศึกษาตองสรุปผลการประเมินและจัดทําเอกสารรายงานใหผูปกครอง
ทราบเปนระยะ ๆ หรืออยางนอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง

การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเปนระดับคุณภาพการปฏิบัติของผูเรียนที่สะทอน
มาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู

         ๒.  เกณฑการจบการศึกษา

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กําหนดเกณฑกลางสําหรับการจบการศึกษาเปน ๓
ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

๒.๑   เกณฑการจบระดับประถมศึกษา
          (๑)  ผูเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติมตามโครงสรางเวลาเรียน        

ที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด 
          (๒) ผูเรียนตองมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐาน ผานเกณฑการประเมินตามที่สถานศึกษา

กําหนด
                        (๓) ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนในระดับผานเกณฑ                   
การประเมินตามที่สถานศึกษากําหนด

          (๔) ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับผานเกณฑการประเมิน
ตามที่สถานศึกษากําหนด

           (๕) ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินผานเกณฑการประเมิน
ตามที่สถานศึกษากําหนด



๒.๒  เกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนตน
        (๑)  ผูเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไมเกิน ๘๑ หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน 

๖๓ หนวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากําหนด 
        (๒)  ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  ๗๗  หนวยกิต  โดยเปนรายวิชา

พื้นฐาน ๖๓ หนวยกิต  และรายวิชาเพิ่มเติมไมนอยกวา ๑๔ หนวยกิต
        (๓)  ผู เรียนมีผลการประเมิน การอาน  คิดวิเคราะหและเขียน ในระดับผาน เกณฑ

การประเมินตามที่สถานศึกษากําหนด
        (๔)  ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค  ในระดับผานเกณฑการประเมิน

ตามที่สถานศึกษากําหนด
        (๕)  ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินผานเกณฑการประเมิน

ตามที่สถานศึกษากําหนด
 ๒.๓ เกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
         (๑)  ผูเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม ไมนอยกวา  ๘๑  หนวยกิต โดยเปนรายวิชา

พื้นฐาน  ๓๙  หนวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากําหนด 
         (๒)  ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  ๗๗  หนวยกิต  โดยเปนรายวิชา

พื้นฐาน ๓๙ หนวยกิต  และรายวิชาเพิ่มเติม ไมนอยวา ๓๘ หนวยกิต
         (๓)  ผูเรียนมีผลการประเมิน  การอาน  คิดวิเคราะหและเขียน  ในระดับผานเกณฑ                 

การประเมินตามที่สถานศึกษากําหนด
         (๔)  ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค  ในระดับผานเกณฑการประเมิน

ตามที่สถานศึกษากําหนด
         (๕)  ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินผานเกณฑการประเมิน

ตามที่สถานศึกษากําหนด

สําหรับการจบการศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ เชน การศึกษาเฉพาะทาง การศึกษาสําหรับ
ผูมีความสามารถพิเศษ การศึกษาทางเลือก การศึกษาสําหรับผูดอยโอกาส การศึกษาตามอัธยาศัย                 
ใหคณะกรรมการของสถานศึกษา  เขตพื้นที่การศึกษา  และผูที่เกี่ยวของ ดําเนินการวัดและประเมินผล
การเรียนรูตามหลักเกณฑในแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรูของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ



เอกสารหลักฐานการศึกษา

เอกสารหลักฐานการศึกษา  เปนเอกสารสําคัญที่บันทึกผลการเรียน ขอมูลและสารสนเทศ                 
ที่เกี่ยวของกับพัฒนาการของผูเรียนในดานตาง ๆ แบงออกเปน ๒ ประเภท ดังนี้ 

๑.   เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
       ๑.๑ ระเบียนแสดงผลการเรียน เปนเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผลการเรียนของ

ผูเรียนตามรายวิชา ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงคของสถานศึกษา และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน สถานศึกษาจะตองบันทึกขอมูลและ
ออกเอกสารนี้ใหผูเรียนเปนรายบุคคล เมื่อผูเรียนจบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปที่ 
๖) จบการศึกษาภาคบังคับ(ชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๓) จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖)  หรือ
เมื่อลาออกจากสถานศึกษาในทุกกรณี 

       ๑.๒  ประกาศนียบัตร เปนเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาเพื่อรับรองศักดิ์และสิทธิ์ของผูจบ
การศึกษา ที่สถานศึกษาใหไวแกผูจบการศึกษาภาคบังคับ และผูจบการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

       ๑.๓ แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา เปนเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตรโดยบันทึกรายชื่อ
และขอมูลของผูจบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖) ผูจบการศึกษาภาคบังคับ           
(ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓) และผูจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖) 

๒.  เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากําหนด 
     เปนเอกสารที่สถานศึกษาจัดทําขึ้นเพื่อบันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู และขอมูลสําคัญ 

เกี่ยวกับผูเรียน เชน  แบบรายงานประจําตัวนักเรียน  แบบบันทึกผลการเรียนประจํารายวิชา ระเบียน
สะสม  ใบรับรองผลการเรียน และ เอกสารอื่น  ๆ  ตามวัตถุประสงคของการนําเอกสารไปใช

การเทียบโอนผลการเรียน
สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผูเรียนในกรณีตางๆไดแก การยายสถานศึกษา 

การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การยายหลักสูตร การออกกลางคันและขอกลับเขารับการศึกษาตอ 
การศึกษาจากตางประเทศและขอเขาศึกษาตอในประเทศ นอกจากนี้ ยังสามารถเทียบโอนความรู ทักษะ 
ประสบการณจากแหลงการเรียนรูอื่นๆ เชน สถานประกอบการ สถาบันศาสนา สถาบันการฝกอบรม
อาชีพ การจัดการศึกษาโดยครอบครัว

การเทียบโอนผลการเรียนควรดําเนินการในชวงกอนเปดภาคเรียนแรก หรือตนภาคเรียนแรก                
ที่สถานศึกษารับผูขอเทียบโอนเปนผูเรียน ทั้งนี้ ผูเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนตองศึกษา
ตอเนื่องในสถานศึกษาที่รับเทียบโอนอยางนอย ๑ ภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่รับผู เรียนจาก
การเทียบโอนควรกําหนดรายวิชา/จํานวนหนวยกิตที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม

การพิจารณาการเทียบโอน สามารถดําเนินการได  ดังนี้



๑.  พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา และเอกสารอื่น ๆ ที่ใหขอมูลแสดงความรู ความสามารถ
ของผูเรียน

๒.  พิจารณาจากความรู  ความสามารถของผู เรียนโดยการทดสอบดวยวิธีการตาง ๆ ทั้ง           
ภาคความรูและภาคปฏิบัติ  

๓.  พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง 

การเทียบโอนผลการเรียนใหเปนไปตาม ประกาศ หรือ แนวปฏิบัติ ของกระทรวงศึกษาธิการ

การบริหารจัดการหลักสูตร 

               ในระบบการศึกษาที่มีการกระจายอํานาจใหทองถิ่นและสถานศึกษามีบทบาทในการพัฒนา
หลักสูตรนั้น หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของในแตละระดับ ตั้งแตระดับชาติ ระดับทองถิ่น จนถึงระดับ
สถานศึกษา  มีบทบาทหนาที่  และความรับผิดชอบในการพัฒนา   สนับสนุน  สงเสริม การใชและพัฒนา
หลักสูตรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  เพื่อใหการดําเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและ                 
การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด   อันจะสงผลใหการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไวในระดับชาติ
                ระดับทองถิ่น ไดแก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หนวยงานตนสังกัดอื่น ๆ เปนหนวยงานที่มี
บทบาทในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา  เปนตัวกลางที่จะเชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่กําหนดในระดับชาติใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถิ่น                
เพื่อนําไปสูการจัดทําหลักสูตรของสถานศึกษา  สงเสริมการใชและพัฒนาหลักสูตรในระดับสถานศึกษา 
ใหประสบความสําเร็จ  โดยมีภารกิจสําคัญ คือ  กําหนดเปาหมายและจุดเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน       
ในระดับทองถิ่นโดยพิจารณาใหสอดคลองกับสิ่งที่ เปนความตองการในระดับชาติ พัฒนาสาระ             
การเรียนรูทองถิ่น   ประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับทองถิ่น  รวมทั้งเพิ่มพูนคุณภาพการใชหลักสูตร
ดวยการวิจัยและพัฒนา  การพัฒนาบุคลากร สนับสนุน สงเสริม  ติดตามผล ประเมินผล   วิเคราะห และ
รายงานผลคุณภาพของผูเรียน 

สถานศึกษามีหนาที่สําคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา     การวางแผนและดําเนินการใช
หลักสูตร  การเพิ่มพูนคุณภาพการใชหลักสูตรดวยการวิจัยและพัฒนา   การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร   
จัดทําระเบียบการวัดและประเมินผล   ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตองพิจารณาใหสอดคลอง            
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรายละเอียดที่เขตพื้นที่การศึกษา  หรือหนวยงาน             
ตนสังกัดอื่นๆ ในระดับทองถิ่นไดจัดทําเพิ่มเติม รวมทั้ง สถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมในสวนที่เกี่ยวกับ
สภาพปญหาในชุมชนและสังคม   ภูมิปญญาทองถิ่น และความตองการของผูเรียน  โดยทุกภาคสวนเขา
มามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 



มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด



กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

ทําไมตองเรียนภาษาไทย

ภาษาไทยเปนเอกลักษณของชาติเปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความเปนเอกภาพและ
เสริมสรางบุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทย เปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารเพื่อสราง
ความเขาใจและความสัมพันธที่ดีตอกัน ทําใหสามารถประกอบกิจธุระ การงาน และดํารงชีวิตรวมกัน  
ในสังคมประชาธิปไตยไดอยางสันติสุข และเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู ประสบการณจาก
แหลงขอมูลสารสนเทศตางๆ  เพื่อพัฒนาความรู พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห วิจารณ และสรางสรรค
ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความกาวหนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ตลอดจนนําไปใช
ในการพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ   นอกจากนี้ยังเปนสื่อแสดงภูมิปญญาของบรรพบุรุษ
ดานวัฒนธรรม   ประเพณี   และสุนทรียภาพ  เปนสมบัติล้ําคาควรแกการเรียนรู  อนุรักษ  และสืบสาน 
ใหคงอยูคูชาติไทยตลอดไป

เรียนรูอะไรในภาษาไทย

 ภาษาไทยเปนทักษะที่ตองฝกฝนจนเกิดความชํานาญในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู
อยางมีประสิทธิภาพ  และเพื่อนําไปใชในชีวิตจริง

 การอาน  การอานออกเสียงคํา  ประโยค   การอานบทรอยแกว   คําประพันธชนิดตางๆ   
การอานในใจเพื่อสรางความเขาใจ  และการคิดวิเคราะห สังเคราะหความรูจากสิ่งที่อาน   เพื่อนําไป 
ปรับใชในชีวิตประจําวัน

 การเขียน  การเขียนสะกดตามอักขรวิธี   การเขียนสื่อสาร  โดยใชถอยคําและรูปแบบตาง  ๆ  
ของการเขียน  ซึ่งรวมถึงการเขียนเรียงความ  ยอความ  รายงานชนิดตางๆ การเขียนตามจินตนาการ 
วิเคราะหวิจารณ  และเขียนเชิงสรางสรรค 

 การฟง การดู และการพูด  การฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ  การพูดแสดงความคิดเห็น 
ความรูสึก   พูดลําดับเรื่องราวตางๆ   อยางเปนเหตุเปนผล  การพูดในโอกาสตางๆ  ทั้งเปนทางการและ 
ไมเปนทางการ  และการพูดเพื่อโนมนาวใจ

 หลักการใชภาษาไทย  ธรรมชาติและกฎเกณฑของภาษาไทย  การใชภาษาใหถูกตอง
เหมาะสมกับโอกาสและบุคคล  การแตงบทประพันธประเภทตางๆ และอิทธิพลของภาษาตางประเทศใน
ภาษาไทย 

 วรรณคดีและวรรณกรรม    วิเคราะหวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อศึกษาขอมูล แนวความคิด 
คุณคาของงานประพันธ  และความเพลิดเพลิน  การเรียนรูและทําความเขาใจบทเห  บทรองเลนของเด็ก 
เพลงพื้นบานที่เปนภูมิปญญาที่มีคุณคาของไทย   ซึ่งไดถายทอดความรูสึกนึกคิด  คานิยม  ขนบธรรมเนียม
ประเพณี   เรื่องราวของสังคมในอดีต   และความงดงามของภาษา   เพื่อใหเกิดความซาบซึ้งและภูมิใจ      
ในบรรพบุรุษที่ไดสั่งสมสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน



คุณภาพผูเรียน

จบชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
 อานออกเสียงคํา  คําคลองจอง ขอความ  เรื่องสั้นๆ  และบทรอยกรองงายๆ ไดถูกตอง

คลองแคลว  เขาใจความหมายของคําและขอความที่อาน  ตั้งคําถามเชิงเหตุผล  ลําดับเหตุการณ  
คาดคะเนเหตุการณ   สรุปความรูขอคิดจากเรื่องที่อาน  ปฏิบัติตามคําสั่ง  คําอธิบายจากเรื่องที่อานได   
เขาใจความหมายของขอมูลจากแผนภาพ   แผนที่  และแผนภูมิ    อานหนังสืออยางสม่ําเสมอ   และ     
มีมารยาทในการอาน

 มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  เขียนบรรยาย  บันทึกประจําวัน  เขียน
จดหมายลาครู   เขียนเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ  เขียนเรื่องตามจินตนาการและมีมารยาทในการเขียน

 เลารายละเอียดและบอกสาระสําคัญ   ตั้งคําถาม   ตอบคําถาม   รวมทั้งพูดแสดงความคิด
ความรูสึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและดู  พูดสื่อสารเลาประสบการณและพูดแนะนํา  หรือพูดเชิญชวนใหผูอื่น
ปฏิบัติตาม  และมีมารยาทในการฟง  ดู  และพูด

 สะกดคําและเขาใจความหมายของคํา  ความแตกตางของคําและพยางค  หนาที่ของคํา  
ในประโยค  มีทักษะการใชพจนานุกรมในการคนหาความหมายของคํา  แตงประโยคงายๆ แตงคําคลองจอง  
แตงคําขวัญ  และเลือกใชภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นไดเหมาะสมกับกาลเทศะ

 เขาใจและสามารถสรุปขอคิดที่ไดจากการอานวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน  แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีที่อาน รูจักเพลงพื้นบาน  เพลงกลอมเด็ก   ซึ่งเปน
วัฒนธรรมของทองถิ่น  รองบทรองเลนสําหรับเด็กในทองถิ่น ทองจําบทอาขยานและบทรอยกรอง         
ที่มีคุณคาตามความสนใจได

จบชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
 อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองเปนทํานองเสนาะไดถูกตอง   อธิบายความหมาย

โดยตรงและความหมายโดยนัยของคํา  ประโยค  ขอความ  สํานวนโวหาร  จากเรื่องที่อาน   เขาใจ
คําแนะนํา  คําอธิบายในคูมือตางๆ  แยกแยะขอคิดเห็นและขอเท็จจริง    รวมทั้งจับใจความสําคัญของ
เรื่องที่อานและนําความรูความคิดจากเรื่องที่อานไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตได          
มีมารยาทและมีนิสัยรักการอาน   และเห็นคุณคาสิ่งที่อาน

 มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด   เขียนสะกดคํา  แตงประโยค
และเขียนขอความ   ตลอดจนเขียนสื่อสารโดยใชถอยคําชัดเจนเหมาะสม   ใชแผนภาพ  โครงเรื่องและ
แผนภาพความคิด  เพื่อพัฒนางานเขียน  เขียนเรียงความ  ยอความ  จดหมายสวนตัว  กรอกแบบรายการ
ตางๆ   เขียนแสดงความรูสึกและความคิดเห็น  เขียนเรื่องตามจินตนาการอยางสรางสรรค  และมีมารยาท
ในการเขียน



 พูดแสดงความรู ความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและดู  เลาเรื่องยอหรือสรุปจากเรื่องที่ฟงและดู    
ตั้งคําถาม   ตอบคําถามจากเรื่องที่ฟงและดู   รวมทั้งประเมินความนาเชื่อถือจากการฟงและดูโฆษณา
อยางมีเหตุผล  พูดตามลําดับขั้นตอนเรื่องตางๆ  อยางชัดเจน  พูดรายงานหรือประเด็นคนควาจากการฟง  
การดู  การสนทนา  และพูดโนมนาวไดอยางมีเหตุผล  รวมทั้งมีมารยาทในการดูและพูด

 สะกดคําและเขาใจความหมายของคํา  สํานวน  คําพังเพยและสุภาษิต   รูและเขาใจ  ชนิด
และหนาที่ของคําในประโยค   ชนิดของประโยค     และคําภาษาตางประเทศในภาษาไทย   ใชคําราชาศัพท
และคําสุภาพไดอยางเหมาะสม   แตงประโยค   แตงบทรอยกรองประเภทกลอนสี่  กลอนสุภาพ และ
กาพยยานี ๑๑

 เขาใจและเห็นคุณคาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อาน  เลานิทานพื้นบาน  รองเพลงพื้นบาน
ของทองถิ่น  นําขอคิดเห็นจากเรื่องที่อานไปประยุกตใชในชีวิตจริง  และทองจําบทอาขยานตามที่
กําหนดได

จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
 อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองเปนทํานองเสนาะไดถูกตอง  เขาใจความหมาย

โดยตรงและความหมายโดยนัย  จับใจความสําคัญและรายละเอียดของสิ่งที่อาน  แสดงความคิดเห็นและ
ขอโตแยงเกี่ยวกับเรื่องที่อาน และเขียนกรอบแนวคิด  ผังความคิด  ยอความ เขียนรายงานจากสิ่งที่อานได  
วิเคราะห  วิจารณ  อยางมีเหตุผล  ลําดับความอยางมีขั้นตอนและความเปนไปไดของเรื่องที่อาน  รวมทั้ง
ประเมินความถูกตองของขอมูลที่ใชสนับสนุนจากเรื่องที่อาน

 เขียนสื่อสารดวยลายมือที่อานงายชัดเจน ใชถอยคําไดถูกตองเหมาะสมตามระดับภาษาเขียน
คําขวัญ คําคม คําอวยพรในโอกาสตางๆ โฆษณา คติพจน สุนทรพจน ชีวประวัติ อัตชีวประวัติและ
ประสบการณตางๆ เขียนยอความ  จดหมายกิจธุระ แบบกรอกสมัครงาน  เขียนวิเคราะห วิจารณ และ
แสดงความรูความคิดหรือโตแยงอยางมีเหตุผล   ตลอดจนเขียนรายงานการศึกษาคนควาและเขียน
โครงงาน

 พูดแสดงความคิดเห็น วิเคราะห วิจารณ  ประเมินสิ่งที่ไดจากการฟงและดู  นําขอคิดไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ไดจากการศึกษาคนควาอยางเปนระบบ         
มีศิลปะในการพูด พูดในโอกาสตางๆ ไดตรงตามวัตถุประสงค  และพูดโนมนาวอยางมีเหตุผลนาเชื่อถือ 
รวมทั้งมีมารยาทในการฟง  ดู  และพูด

 เขาใจและใชคําราชาศัพท  คําบาลีสันสกฤต  คําภาษาตางประเทศอื่นๆ  คําทับศัพท และ
ศัพทบัญญัติในภาษาไทย วิเคราะหความแตกตางในภาษาพูด ภาษาเขียน โครงสรางของประโยครวม 
ประโยคซอน ลักษณะภาษาที่เปนทางการ กึ่งทางการและไมเปนทางการ และแตงบทรอยกรองประเภท
กลอนสุภาพ  กาพย  และโคลงสี่สุภาพ



 สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อาน วิเคราะหตัวละครสําคัญ วิถีชีวิตไทย และคุณคา
ที่ไดรับจากวรรณคดีวรรณกรรมและบทอาขยาน  พรอมทั้งสรุปความรูขอคิดเพื่อนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตจริง

จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
 อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองเปนทํานองเสนาะไดถูกตองและเขาใจ   ตีความ  

แปลความ  และขยายความเรื่องที่อานได   วิเคราะหวิจารณเรื่องที่อาน  แสดงความคิดเห็นโตแยงและ
เสนอความคิดใหมจากการอานอยางมีเหตุผล  คาดคะเนเหตุการณจากเรื่องที่อาน  เขียนกรอบแนวคิด  
ผังความคิด  บันทึก  ยอความ และเขียนรายงานจากสิ่งที่อาน สังเคราะห  ประเมินคา  และนําความรู
ความคิดจากการอานมาพัฒนาตน  พัฒนาการเรียน  และพัฒนาความรูทางอาชีพ  และ  นําความรู
ความคิดไปประยุกตใชแกปญหาในการดําเนินชีวิต  มีมารยาทและมีนิสัยรักการอาน

 เขียนสื่อสารในรูปแบบตางๆ  โดยใชภาษาไดถูกตองตรงตามวัตถุประสงค   ยอความจากสื่อ
ที่มีรูปแบบและเนื้อหาที่หลากหลาย   เรียงความแสดงแนวคิดเชิงสรางสรรคโดยใชโวหารตางๆ  เขียน
บันทึก  รายงานการศึกษาคนควาตามหลักการเขียนทางวิชาการ ใชขอมูลสารสนเทศในการอางอิง   
ผลิตผลงานของตนเองในรูปแบบตางๆ   ทั้งสารคดีและบันเทิงคดี   รวมทั้งประเมินงานเขียนของผูอื่น
และนํามาพัฒนางานเขียนของตนเอง

 ตั้งคําถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและดู   มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่อง   
ที่ฟงและดู  วิเคราะหวัตถุประสงค  แนวคิด  การใชภาษา  ความนาเชื่อถือของเรื่องที่ฟงและดู  ประเมิน
สิ่งที่ฟงและดูแลวนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต  มีทักษะการพูดในโอกาสตางๆ ทั้งที่เปนทางการ
และไมเปนทางการโดยใชภาษาที่ถูกตอง   พูดแสดงทรรศนะ  โตแยง  โนมนาว  และเสนอแนวคิดใหม
อยางมีเหตุผล  รวมทั้งมีมารยาทในการฟง  ดู  และพูด

 เขาใจธรรมชาติของภาษา  อิทธิพลของภาษา  และลักษณะของภาษาไทย ใชคําและกลุมคํา
สรางประโยคไดตรงตามวัตถุประสงค   แตงคําประพันธประเภท กาพย โคลง รายและฉันท   ใชภาษาได
เหมาะสมกับกาลเทศะและใชคําราชาศัพทและคําสุภาพไดอยางถูกตอง  วิเคราะหหลักการ  สรางคําใน
ภาษาไทย  อิทธิพลของภาษาตางประเทศในภาษาไทยและภาษาถิ่น  วิเคราะหและประเมินการใชภาษา
จากสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส

 วิเคราะหวิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณวรรณคดีเบื้องตน รูและเขาใจ
ลักษณะเดนของวรรณคดี ภูมิปญญาทางภาษาและวรรณกรรมพื้นบาน  เชื่อมโยงกับการเรียนรูทาง
ประวัติศาสตรและวิถีไทย   ประเมินคุณคาดานวรรณศิลป  และนําขอคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมไป
ประยุกตใชในชีวิตจริง



สาระที่ ๑  การอาน
มาตรฐาน  ท ๑.๑  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิด  เพื่อนําไปใชตัดสินใจ  แกปญหาในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน
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๔. แยก
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ขอคิดเห็น               
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๑. อานออกเสียง
บทรอยแกวและ
บทรอยกรอง
ไดถูกตอง
๒. อธิบาย
ความหมายของ
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๓.  อธิบาย
ความหมาย
โดยนัย  
จากเรื่องที่
อานอยาง
หลากหลาย
๔. แยก
ขอเท็จจริง           

๑. อานออกเสียง
บทรอยแกวและ
บทรอยกรอง
ไดถูกตอง
๒. อธิบาย
ความหมายของ
คํา ประโยคและ
ขอความที่เปน
โวหาร
๓. อานเรื่อง
สั้นๆ อยาง
หลากหลาย     
โดยจับเวลา  
แลวถามเกี่ยวกับ
เรื่องที่อาน
๔. แยก
ขอเท็จจริงและ
ขอคิดเห็น              

๑. อานออกเสียง
บทรอยแกว
และบท
รอยกรอง
ไดถูกตอง
เหมาะสม   
กับเรื่องที่อาน
๒. จับใจความ
สําคัญจากเรื่อง
ที่อาน
๓. ระบุเหตุ
และผล  และ
ขอเท็จจริง        
กับขอคิดเห็น
จากเรื่องที่อาน
๔. ระบุ               
และอธิบาย     
คําเปรียบเทียบ             

๑. อานออกเสียง
บทรอยแกวและ
บทรอยกรอง
ไดถูกตอง
๒. จับใจความ
สําคัญ
สรุปความ
และอธิบาย
รายละเอียด
จากเรื่องที่อาน
๓. เขียน
ผังความคิด
เพื่อแสดงความ
เขาใจใน
บทเรียนตางๆ 
ที่อาน
๔. อภิปราย
แสดงความคิดเห็น            

๑. อานออกเสียง
บทรอยแกวและ
บทรอยกรองได
ถูกตองและ
เหมาะสมกับ
เรื่องที่อาน           
๒. ระบุความ
แตกตางของคํา
ที่มีความหมาย
โดยตรง และ
ความหมาย
โดยนัย
๓. ระบุใจความ
สําคัญและ
รายละเอียด
ของขอมูล                
ที่สนับสนุน 
จากเรื่องที่อาน

๑. อานออกเสียงบทรอยแกว                    
และบทรอยกรองไดอยางถูกตอง  
ไพเราะ และเหมาะสมกับเรื่อง          
ที่อาน  
๒.  ตีความ  แปลความ   และ
ขยายความเรื่องที่อาน
๓. วิเคราะหและวิจารณเรื่อง        
ที่อานในทุกๆ ดานอยางมีเหตุผล
๔.  คาดคะเนเหตุการณจากเรื่อง
ที่อาน และประเมินคาเพื่อนํา
ความรู ความคิดไปใชตัดสินใจ
แกปญหาในการดําเนินชีวิต
๕. วิเคราะห วิจารณ แสดงความ
คิดเห็นโตแยงกับเรื่องที่อาน 
และเสนอความคิดใหมอยางมีเหตุผล
๖.  ตอบคําถามจากการอาน
ประเภทตางๆ  ภายในเวลาที่กําหนด
๗.  อานเรื่องตางๆ แลวเขียน
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อยางสม่ําเสมอ
และนําเสนอ
เรื่องที่อาน
๗. บอก
ความหมาย         
ของเครื่องหมาย     
หรือสัญลักษณ
สําคัญที่มักพบ
เห็นใน
ชีวิตประจําวัน
๘. มีมารยาท                    
ในการอาน

คาดคะเน
เหตุการณจาก
เรื่องที่อาน
๖. อานหนังสือ
ตามความสนใจ                
อยางสม่ําเสมอ
และนําเสนอ
เรื่องที่อาน
๗. อานขอเขียน
เชิงอธิบาย และ
ปฏิบัติตามคําสั่ง     
หรือขอแนะนํา
๘.  มีมารยาท            
ในการอาน

เหตุการณจาก
เรื่องที่อานโดย
ระบุเหตุผล
ประกอบ
๕. สรุปความรู
และขอคิด        
จากเรื่องที่อาน
เพื่อนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
๖. อานหนังสือ
ตามความสนใจ                 
อยางสม่ําเสมอ
และนําเสนอ
เรื่องที่อาน
๗. อานขอเขียน
เชิงอธิบาย                          
และปฏิบัติตาม
คําสั่งหรือ
ขอแนะนํา

๕. คาดคะเน
เหตุการณจาก
เรื่องที่อาน
โดยระบุเหตุผล
ประกอบ
๖. สรุปความรู
และขอคิดจาก
เรื่องที่อานเพื่อ
นําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
๗. อานหนังสือ
ที่มีคุณคาตาม
ความสนใจ
อยางสม่ําเสมอ
และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องที่อาน
๘. มีมารยาท   
ในการอาน          

และขอคิดเห็น    
จากเรื่องที่อาน
๕. วิเคราะห
และแสดงความ
คิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่อง            
ที่อานเพื่อ
นําไปใชในการ
ดําเนินชีวิต                 
๖. อานงาน
เขียนเชิงอธิบาย 
คําสั่ง  ขอแนะนํา 
และปฏิบัติตาม
๗. อานหนังสือ
ที่มีคุณคาตาม
ความสนใจ
อยางสม่ําเสมอ
และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องที่อาน

จากเรื่องที่อาน
๕. อธิบายการ
นําความรูและ
ความคิด                
จากเรื่องที่อาน
ไปตัดสินใจ
แกปญหา        
ในการดําเนิน
ชีวิต
๖. อานงาน
เขียนเชิงอธิบาย 
คําสั่ง  ขอแนะนํา 
และปฏิบัติตาม
๗. อธิบาย
ความหมาย    
ของขอมูล
จากการอาน
แผนผัง แผนที่ 
แผนภูมิ 
และกราฟ

และคําที่มี
หลายความหมาย
ในบริบทตางๆ 
จากการอาน
๕. ตีความคํายาก
ในเอกสารวิชาการ  
โดยพิจารณา
จากบริบท
๖. ระบุ
ขอสังเกต
และความ
สมเหตุสมผล
ของงานเขียน
ประเภทชักจูง
โนมนาวใจ
๗. ปฏิบัติตาม
คูมือแนะนํา
วิธีการใชงาน  
ของเครื่องมือ
หรือเครื่องใชใน
ระดับที่ยากขึ้น

และขอโตแยง
เกี่ยวกับเรื่องที่
อาน
๕. วิเคราะห
และจําแนก
ขอเท็จจริง
ขอมูลสนับสนุน     
และขอคิดเห็น
จากบทความ
ที่อาน
๖. ระบุ
ขอสังเกต       
การชวนเชื่อ                     
การโนมนาว 
หรือความ
สมเหตุสมผล
ของงานเขียน
๗. อานหนังสือ 
บทความหรือ
คําประพันธ
อยางหลากหลาย 

๔. อานเรื่อง
ตางๆ แลวเขียน
กรอบแนวคิด 
ผังความคิด 
บันทึก ยอความ
และรายงาน
๕. วิเคราะห 
วิจารณ และ
ประเมินเรื่อง    
ที่อานโดยใช
กลวิธีการ
เปรียบเทียบ
เพื่อใหผูอาน
เขาใจไดดีขึ้น   
๖.  ประเมิน
ความถูกตอง
ของขอมูล        
ที่ใชสนับสนุน
ในเรื่องที่อาน  

กรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก 
ยอความ และรายงาน
๘. สังเคราะหความรูจากการอาน                
สื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส 
และแหลงเรียนรูตางๆ มาพัฒนา
ตน พัฒนาการเรียน และพัฒนา
ความรูทางอาชีพ
๙. มีมารยาทในการอาน
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๘. อธิบาย
ความหมาย
ของขอมูล     
จากแผนภาพ 
แผนที่   และ
แผนภูมิ
๙. มีมารยาท            
ในการอาน

๘. มีมารยาท
ในการอาน

๘. อานหนังสือ
ตามความสนใจ                  
และอธิบาย
คุณคาที่ไดรับ
๙. มีมารยาท
ในการอาน

๘. วิเคราะห
คุณคาที่ไดรับ
จากการอาน
งานเขียนอยาง
หลากหลาย    
เพื่อนําไปใช
แกปญหาใน
ชีวิต
๙. มีมารยาท
ในการอาน

และประเมิน
คุณคาหรือ
แนวคิดที่ได
จากการอาน               
เพื่อนําไปใช
แกปญหาใน
ชีวิต
๘. มีมารยาท
ในการอาน

๗. วิจารณความ
สมเหตุสมผล             
การลําดับความและ
ความเปนไปได
ของเรื่อง     
๘. วิเคราะหเพื่อ
แสดงความ
คิดเห็นโตแยง
เกี่ยวกับเรื่องที่
อาน       
๙. ตีความและ
ประเมินคุณคา                    
และแนวคิด ที่
ไดจากงานเขียน                   
อยางหลากหลาย
เพื่อนําไปใช
แกปญหาใน
ชีวิต
๑๐ มีมารยาทใน
การอาน



สาระที่ ๒    การเขียน
มาตรฐาน  ท  ๒.๑    ใชกระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและ
      รายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ
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๑. คัดลายมือ
ตัวบรรจง
เต็มบรรทัด
๒. เขียนสื่อสาร
ดวยคําและ
ประโยคงายๆ
๓. มีมารยาท
ในการเขียน

๑. คัดลายมือ
ตัวบรรจง
เต็มบรรทัด
๒. เขียนเรื่อง
สั้นๆ เกี่ยวกับ
ประสบการณ
๓. เขียนเรื่อง
สั้นๆ ตาม
จินตนาการ
๔. มีมารยาท
ในการเขียน

๑. คัดลายมือ   
ตัวบรรจง           
เต็มบรรทัด
๒ เขียนบรรยาย
เกี่ยวกับสิ่งใด
สิ่งหนึ่งไดอยาง
ชัดเจน
๓. เขียนบันทึก
ประจําวัน
๔. เขียน
จดหมายลาครู
๕. เขียนเรื่อง
ตามจินตนาการ
๖. มีมารยาท
ในการเขียน

๑. คัดลายมือ    
ตัวบรรจง      
เต็มบรรทัด          
และครึ่งบรรทัด
๒. เขียนสื่อสาร
โดยใชคําได
ถูกตอง  ชัดเจน 
และเหมาะสม
๓. เขียน
แผนภาพ       
โครงเรื่อง     
และแผนภาพ
ความคิดเพื่อใช
พัฒนางานเขียน
๔. เขียน                
ยอความ        
จากเรื่องสั้นๆ

๑. คัดลายมือ        
ตัวบรรจง      
เต็มบรรทัด 
และครึ่งบรรทัด      
๒. เขียนสื่อสาร
โดยใชคําได
ถูกตอง  ชัดเจน 
และเหมาะสม
๓. เขียน
แผนภาพ      
โครงเรื่อง
และแผนภาพ
ความคิดเพื่อใช
พัฒนางานเขียน
๔. เขียน        
ยอความจาก
เรื่องที่อาน

๑. คัดลายมือ
ตัวบรรจง           
เต็มบรรทัด              
และครึ่งบรรทัด
๒.  เขียนสื่อสาร
โดยใชคําได
ถูกตอง  ชัดเจน 
และเหมาะสม
๓. เขียน
แผนภาพ     
โครงเรื่อง      
และแผนภาพ
ความคิดเพื่อใช
พัฒนางานเขียน         
๔. เขียน
เรียงความ

๑. คัดลายมือ
ตัวบรรจง
ครึ่งบรรทัด 
๒. เขียนสื่อสาร
โดยใชถอยคํา
ถูกตอง  ชัดเจน 
เหมาะสม และ
สละสลวย  
๓. เขียนบรรยาย
ประสบการณ
โดยระบุ
สาระสําคัญ   
และรายละเอียด
สนับสนุน
๔. เขียน
เรียงความ

๑. คัดลายมือ   
ตัวบรรจง
ครึ่งบรรทัด 
๒. เขียน
บรรยาย                
และพรรณนา
๓. เขียน
เรียงความ
๔. เขียน
ยอความ
๕. เขียน
รายงาน

การศึกษา
คนควา
๖. เขียน
จดหมายกิจธุระ

๑. คัดลายมือ   
ตัวบรรจง
ครึ่งบรรทัด 
๒. เขียน
ขอความโดยใช
ถอยคําได
ถูกตองตาม
ระดับภาษา  
๓. เขียน
ชีวประวัติหรือ
อัตชีวประวัติ   
โดยเลา
เหตุการณ 
ขอคิดเห็น 
และทัศนคติ
ในเรื่องตางๆ

๑. เขียนสื่อสารในรูปแบบตางๆ         
ไดตรงตามวัตถุประสงค โดยใช
ภาษาเรียบเรียงถูกตอง มีขอมูล
และสาระสําคัญชัดเจน    
๒. เขียนเรียงความ      
๓. เขียนยอความจากสื่อที่มี
รูปแบบ และเนื้อหาหลากหลาย  
๔. ผลิตงานเขียนของตนเอง
ในรูปแบบตางๆ  
๕. ประเมินงานเขียนของผูอื่น                     
แลวนํามาพัฒนางานเขียนของตนเอง
๖. เขียนรายงานการศึกษาคนควา           
เรื่องที่สนใจตามหลักการเขียนเชิง
วิชาการ และใชขอมูลสารสนเทศ
อางอิงอยางถูกตอง
๗.  บันทึกการศึกษาคนควา  เพื่อ
นําไปพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ   
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๕. เขียน
จดหมาย              
ถึงเพื่อน 
และบิดามารดา  
๖. เขียนบันทึก
และเขียนรายงาน               
จากการศึกษา
คนควา   
๗. เขียนเรื่อง
ตามจินตนาการ
๘. มีมารยาท
ในการเขียน

๕. เขียน
จดหมาย       
ถึงผูปกครอง
และญาติ
๖. เขียนแสดง
ความรูสึกและ
ความคิดเห็นได
ตรงตามเจตนา
๗. กรอกแบบ
รายการตางๆ
๘. เขียนเรื่อง
ตามจินตนาการ
๙. มีมารยาท
ในการเขียน

๕. เขียน                 
ยอความ
จากเรื่องที่อาน
๖. เขียน
จดหมายสวนตัว
๗. กรอกแบบ
รายการตางๆ
๘. เขียนเรื่อง
ตามจินตนาการ
และสรางสรรค
๙. มีมารยาท
ในการเขียน

๕. เขียน
ยอความจาก
เรื่องที่อาน
๖. เขียนแสดง
ความคิดเห็น
เกี่ยวกับสาระ
จากสื่อที่ไดรับ
๗. เขียน
จดหมายสวนตัว
และจดหมาย    
กิจธุระ
๘. เขียนรายงาน
การศึกษาคนควา     
และโครงงาน
๙. มีมารยาท
ในการเขียน

๗. เขียน
วิเคราะห 
วิจารณ และ
แสดงความรู 
ความคิดเห็น 
หรือโตแยง
ในเรื่องที่อาน
อยางมีเหตุผล
๘. มีมารยาท
ในการเขียน

๔. เขียนยอความ
๕. เขียน
จดหมายกิจธุระ
๖. เขียนอธิบาย 
ชี้แจง  แสดง
ความคิดเห็น
และโตแยง  
อยางมีเหตุผล
๗. เขียน
วิเคราะห วิจารณ 
และแสดงความรู 
ความคิดเห็น 
หรือโตแยง                        
ในเรื่องตางๆ  
๘. กรอกแบบ
สมัครงานพรอม
เขียนบรรยาย
เกี่ยวกับความรู
และทักษะของ
ตนเองที่เหมาะสม
กับงาน

๘. มีมารยาทในการเขียน
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๙. เขียนรายงาน
การศึกษคนควา             
และโครงงาน
๑๐. มีมารยาท
ในการเขียน



สาระที่ ๓    การฟง การดู และการพูด
มาตรฐาน  ท ๓.๑    สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ  และพดูแสดงความรู ความคิด และความรูสึกในโอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค

ตัวชี้วัดชั้นป ตัวชี้วัดชวงชั้น
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๑. ฟงคําแนะนํา 
คําสั่งงายๆ และ
ปฏิบัติตาม
๒. ตอบคําถาม
และเลาเรื่อง     
ที่ฟงและดู      
ทั้งที่เปนความรู
และความบันเทิง
๓. พูดแสดง
ความคิดเห็น
และความรูสึก
จากเรื่องที่ฟง
และดู
๔. พูดสื่อสาร
ไดตาม
วัตถุประสงค
๕. มีมารยาท 
ในการฟง การดู 

๑. ฟงคําแนะนํา 
คําสั่งที่ซับซอน        
และปฏิบัติตาม
๒. เลาเรื่อง       
ที่ฟงและดู
ทั้งที่เปนความรู
และความบันเทิง
๓. บอก
สาระสําคัญ
ของเรื่องที่ฟง
และดู
๔. ตั้งคําถาม
และตอบคําถาม
เกี่ยวกับเรื่องที่
ฟงและดู
๕. พูดแสดง
ความคิดเห็น
และความรูสึก

๑. เลา
รายละเอียด
เกี่ยวกับเรื่อง
ที่ฟงและดู
ทั้งที่เปนความรู
และความบันเทิง
๒. บอก
สาระสําคัญ
จากการฟง    
และการดู
๓. ตั้งคําถาม
และตอบคําถาม
เกี่ยวกับเรื่องที่
ฟงและดู
๔. พูดแสดง
ความคิดเห็น
และความรูสึก
จากเรื่องที่ฟง

๑. จําแนก
ขอเท็จจริง     
และขอคิดเห็น
จากเรื่องที่ฟง
และดู
๒. พูดสรุป
ความจาก      
การฟงและดู
๓. พูดแสดง
ความรู         
ความคิดเห็น         
และความรูสึก
เกี่ยวกับเรื่องที่
ฟงและดู
๔. ตั้งคําถาม
และตอบคําถาม
เชิงเหตุผล
จากเรื่องที่ฟง

๑. พูดแสดง
ความรู 
ความคิดเห็น  
และความรูสึก
จากเรื่องที่ฟง
และดู
๒. ตั้งคําถาม
และตอบคําถาม
เชิงเหตุผล
จากเรื่องที่ฟง
และดู
๓. วิเคราะห
ความนาเชื่อถือ
จากเรื่องที่ฟง
และดูอยางมี
เหตุผล
๔. พูดรายงาน
เรื่องหรือ

๑. พูดแสดง
ความรู 
ความเขาใจ
จุดประสงค
ของเรื่องที่ฟง
และดู
๒. ตั้งคําถาม
และตอบคําถาม
เชิงเหตุผล   
จากเรื่องที่ฟง
และดู
๓. วิเคราะห
ความนาเชื่อถือ
จากการฟงและ
ดูสื่อโฆษณา
อยางมีเหตุผล
๔. พูดรายงาน
เรื่องหรือ

๑. พูดสรุป
ใจความสําคัญ
ของเรื่องที่ฟง
และดู
๒. เลาเรื่องยอ
จากเรื่องที่ฟง
และดู
๓. พูดแสดง
ความคิดเห็น
อยางสรางสรรค
เกี่ยวกับเรื่อง     
ที่ฟงและดู
๔. ประเมิน
ความนาเชื่อถือ
ของสื่อที่มี
เนื้อหา
โนมนาวใจ
๕. พูดรายงาน

๑. พูดสรุป
ใจความสําคัญ
ของเรื่องที่ฟง
และดู
๒. วิเคราะห
ขอเท็จจริง 
ขอคิดเห็น         
และความ
นาเชื่อถือของ
ขาวสารจากสื่อ
ตางๆ
๓. วิเคราะห
และวิจารณ
เรื่องที่ฟงและดู
อยางมีเหตุผล
เพื่อนําขอคิด
มาประยุกตใช             
ในการดําเนินชีวิต

๑. แสดงความ
คิดเห็นและ
ประเมินเรื่อง
จากการฟงและ
การดู
๒. วิเคราะห
และวิจารณเรื่อง
ที่ฟงและดู           
เพื่อนําขอคิดมา
ประยุกตใช                   
ในการดําเนิน
ชีวิต
๓. พูดรายงาน
เรื่องหรือ
ประเด็นที่ศึกษา
คนควา จากการ
ฟง  การดู  และ
การสนทนา

๑. สรุปแนวคิด และแสดง       
ความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟงและดู  
๒. วิเคราะห แนวคิด การใช
ภาษา และความนาเชื่อถือ         
จากเรื่องที่ฟงและดูอยางมีเหตุผล
๓. ประเมินเรื่องที่ฟงและดู       
แลวกําหนดแนวทางนําไประยุกต
ใชในการดําเนินชีวิต
๔. มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่อง
ที่ฟงและดู
๕. พูดในโอกาสตางๆ พูดแสดง
ทรรศนะ โตแยง โนมนาวใจ 
และเสนอแนวคิดใหม
ดวยภาษาถูกตองเหมาะสม
๖. มีมารยาทในการฟง การดู 
และการพูด
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และการพูด จากเรื่องที่ฟง
และดู
๖. พูดสื่อสาร
ไดชัดเจน   
ตรงตาม
วัตถุประสงค
๗. มีมารยาท        
ในการฟง การดู
และการพูด

และดู
๕. พูดสื่อสาร
ไดชัดเจน
ตรงตาม
วัตถุประสงค
๖. มีมารยาท    
ในการฟง การดู 
และการพูด

และดู
๕. รายงาน
เรื่องหรือ
ประเด็นที่
ศึกษาคนควา
จากการฟง 
การดู และ
การสนทนา
๖. มีมารยาท
ในการฟง การดู 
และการพูด

ประเด็น
ที่ศึกษาคนควา
จากการฟง
การดู และการ
สนทนา
๕. มีมารยาท
ในการฟง การดู 
และการพูด

ประเด็นที่
ศึกษาคนควา
จากการฟง
การดู และการ
สนทนา
๕. พูดโนมนาว
อยางมีเหตุผล                 
และนาเชื่อถือ
๖. มีมารยาท
ในการฟง  การดู 
และการพูด

เรื่องหรือ
ประเด็นที่
ศึกษาคนควา
จากการฟง 
การดู และการ
สนทนา
๖. มีมารยาท
ในการฟง การดู 
และการพูด

๔. พูดใน
โอกาสตางๆ 
ไดตรงตาม
วัตถุประสงค
๕. พูดรายงาน
เรื่องหรือ
ประเด็นที่ศึกษา
คนควา
๖. มีมารยาท
ในการฟง การดู 
และการพูด

๔. พูดใน
โอกาสตางๆ
 ไดตรงตาม
วัตถุประสงค
๕. พูดโนมนาว
โดยนําเสนอ
หลักฐานตาม 
ลําดับเนื้อหา
อยางมีเหตุผล 
และนาเชื่อถือ
๖. มีมารยาท    
ในการฟง การดู 
และการพูด



สาระที่ ๔    หลักการใชภาษาไทย
มาตรฐาน  ท ๔.๑   เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
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๑. บอกและ
เขียนพยัญชนะ  
สระ วรรณยุกต
และเลขไทย
๒. เขียนสะกด
คําและบอก
ความหมาย
ของคํา
๓. เรียบเรียงคํา
เปนประโยค
งาย ๆ
๔. ตอ
คําคลองจอง
งายๆ

๑. บอกและ
เขียนพยัญชนะ  
สระ วรรณยุกต
และเลขไทย
๒. เขียนสะกด
คําและบอก
ความหมาย
ของคํา
๓. เรียบเรียงคํา
เปนประโยค
ไดตรงตาม
เจตนาของ
การสื่อสาร
๔. บอกลักษณะ
คําคลองจอง
๕. เลือกใช
ภาษาไทย
มาตรฐาน

๑. เขียนสะกด
คําและบอก
ความหมาย
ของคํา
๒. ระบุชนิด
และหนาที่ของ
คําในประโยค
๓. ใช
พจนานุกรม
คนหา
ความหมาย
ของคํา        
๔. แตงประโยค
งายๆ
๕. แตงคํา
คลองจอง
และคําขวัญ

๑. สะกดคํา
และบอก
ความหมายของ
คําในบริบท
ตางๆ
๒. ระบุชนิด
และหนาที่ของ
คําในประโยค
๓.  ใช
พจนานุกรม
คนหา
ความหมาย
ของคํา
๔. แตงประโยค
ไดถูกตองตาม
หลักภาษา
๕. แตงบท
รอยกรอง
และคําขวัญ

๑. ระบุชนิด   
และหนาที่ของคํา    
ในประโยค
๒. จําแนก
สวนประกอบ
ของประโยค
๓. เปรียบเทียบ
ภาษาไทยมาตรฐาน             
กับภาษาถิ่น
๔. ใชคํา
ราชาศัพท
๕. บอกคํา
ภาษาตางประเทศ
ในภาษาไทย
๖. แตงบท
รอยกรอง
๗. ใชสํานวน         
ไดถูกตอง           

๑. วิเคราะหชนิด
และหนาที่ของคํา     
ในประโยค      
๒. ใชคํา           
ไดเหมาะสม   
กับกาลเทศะ
และบุคคล
๓. รวบรวมและ
บอกความหมาย
ของคํา
ภาษาตางประเทศ
ที่ใชในภาษาไทย
๔. ระบุลักษณะ
ของประโยค
๕. แตงบท
รอยกรอง
๖. วิเคราะห   
และเปรียบเทียบ

๑. อธิบาย
ลักษณะ       
ของเสียง        
ในภาษาไทย
๒. สรางคํา    
ในภาษาไทย
๓. วิเคราะห
ชนิดและหนาที่
ของคํา
ในประโยค
๔. วิเคราะห
ความแตกตาง
ของภาษาพูด
และภาษาเขียน
๕.  แตงบท
รอยกรอง
๖. จําแนก    
และใชสํานวน
ที่เปนคําพังเพย 

๑. สรางคํา        
ในภาษาไทย
๒. วิเคราะห
โครงสราง
ประโยคสามัญ 
ประโยครวมและ
ประโยคซอน
๓. แตงบท
รอยกรอง
๔. ใชคําราชาศัพท
๕. รวบรวม    
และอธิบาย
ความหมาย           
ของคํา
ภาษาตางประเทศ
ที่ใชในภาษาไทย

๑. จําแนก             
และใชคํา    
ภาษาตางประเทศ     
ที่ใชในภาษาไทย
๒. วิเคราะห
โครงสราง
ประโยคซับซอน
๓. วิเคราะห
ระดับภาษา
๔. ใชคําทับศัพท
และศัพทบัญญัติ
๕. อธิบาย
ความหมาย
คําศัพททาง
วิชาการและ
วิชาชีพ
๖. แตงบท
รอยกรอง

๑. อธิบายธรรมชาติของภาษา                   
พลังของภาษา และลักษณะ
ของภาษา
๒. ใชคําและกลุมคําสราง
ประโยคตรงตามวัตถุประสงค
๓. ใชภาษาเหมาะสมแกโอกาส 
กาลเทศะ และบุคคล รวมทั้ง
คําราชาศัพทอยางเหมาะสม
๔. แตงบทรอยกรอง
๕. วิเคราะหอิทธิพล
ของภาษาตางประเทศ
และภาษาถิ่น
๖. อธิบายและวิเคราะหหลักการ
สรางคําในภาษาไทย  
๗. วิเคราะหและประเมินการใช
ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ
และสื่ออิเล็กทรอนิกส
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และภาษาถิ่น
ไดเหมาะสม
กับกาลเทศะ

๖. เลือกใช
ภาษาไทย
มาตรฐาน
และภาษาถิ่นได
เหมาะสมกับ
กาลเทศะ

๖. บอก
ความหมาย
ของสํานวน   
๗. เปรียบเทียบ
ภาษาไทย
มาตรฐาน
กับภาษาถิ่นได

สํานวนที่เปน   
คําพังเพยและ
สุภาษิต

และสุภาษิต



สาระที่ ๕   วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน  ท ๕.๑   เขาใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง

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

๑. บอกขอคิด         
ที่ไดจากการอาน
หรือการฟง
วรรณกรรม
รอยแกวและ
รอยกรอง
สําหรับเด็ก
๒. ทองจํา      
บทอาขยาน
ตามที่กําหนด  
และบทรอยกรอง
ตามความสนใจ

๑. ระบุขอคิด    
ที่ไดจากการอาน                     
หรือการฟง
วรรณกรรม
สําหรับเด็ก      
เพื่อนําไปใช
ในชีวิตประจําวัน
๒. รอง        
บทรองเลน
สําหรับเด็กใน
ทองถิ่น
๓. ทองจํา
บทอาขยาน
ตามที่กําหนด 
และบทรอยกรอง
ที่มีคุณคาตาม
ความสนใจ

๑. ระบุขอคิด
ที่ไดจากการอาน
วรรณกรรม
เพื่อนําไปใช   
ในชีวิตประจําวัน
๒. รูจักเพลง
พื้นบานและ
เพลงกลอมเด็ก 
เพื่อปลูกฝง
ความชื่นชม
วัฒนธรรม
ทองถิ่น
๓. แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ
วรรณคดีที่อาน
๔.  ทองจํา
บทอาขยาน
ตามที่กําหนด

๑. ระบุขอคิดจาก
นิทานพื้นบาน                 
หรือนิทาน
คติธรรม
๒. อธิบายขอคิด
จากการอาน
เพื่อนําไปใช        
ในชีวิตจริง
๓. รองเพลง
พื้นบาน
๔. ทองจํา
บทอาขยาน
ตามที่กําหนด 
และบทรอยกรอง
ที่มีคุณคาตาม
ความสนใจ

๑. สรุปเรื่อง
จากวรรณคดี
หรือวรรณกรรม
ที่อาน
๒. ระบุความรู
และขอคิด
จากการอาน
วรรณคดี
และวรรณกรรม
ที่สามารถ
นําไปใช
ในชีวิตจริง
๓. อธิบาย
คุณคาของ
วรรณคดี
และวรรณกรรม
๔.  ทองจํา
บทอาขยาน

๑. แสดงความ
 คิดเห็นจาก
 วรรณคดี
 หรือวรรณกรรม
 ที่อาน
๒. เลานิทาน
พื้นบานทองถิ่น
ตนเอง    และ
นิทานพื้นบาน         
ของทองถิ่นอื่น
๓. อธิบาย
คุณคาของ
วรรณคดี

 และวรรณกรรม
ที่อานและนําไป

 ประยุกตใช      
ในชีวิตจริง    
๔. ทองจํา

๑. สรุปเนื้อหา
วรรณคดีและ
วรรณกรรม
ที่อาน
๒. วิเคราะห
วรรณคดีและ
วรรณกรรม
ที่อานพรอม
ยกเหตุผล
ประกอบ
๓. อธิบาย
คุณคาของ
วรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อาน
๔. สรุปความรู
และขอคิดจาก
การอาน  เพื่อ
ประยุกตใช

๑. สรุปเนื้อหา
วรรณคดีและ
วรรณกรรม
ที่อานในระดับ
ที่ยากขึ้น
๒. วิเคราะห
และวิจารณ
วรรณคดี
วรรณกรรม 
และวรรณกรรม
ทองถิ่นที่อาน 
พรอมยกเหตุผล
ประกอบ
๓. อธิบาย
คุณคาของ
วรรณคดี และ
วรรณกรรม
ที่อาน

๑. สรุปเนื้อหา
วรรณคดี
วรรณกรรม 
และวรรณกรรม
ทองถิ่น ในระดับ
ที่ยากยิ่งขึ้น
๒. วิเคราะห
วิถีไทย และ
คุณคาจาก
วรรณคดี  และ
วรรณกรรม
ที่อาน 
๓. สรุปความรู
และขอคิดจาก
การอาน เพื่อ
นําไปประยุกต 
ใชในชีวิตจริง
๔. ทองจําและ

๑. วิเคราะหและวิจารณวรรณคด ี                
และวรรณกรรมตามหลักการ
วิจารณเบื้องตน
๒. วิเคราะหลักษณะเดนของ
วรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรู
ทางประวัติศาสตรและวิถีชีวิต
ของสังคมในอดีต
๓. วิเคราะหและประเมินคุณคา                
ดานวรรณศิลปของวรรณคดี
และวรรณกรรมในฐานะที่เปน
มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
๔. สังเคราะหขอคิดจากวรรณคด ี       
และวรรณกรรมเพื่อนําไป
ประยุกตใชในชีวิตจริง
๕. รวบรวมวรรณกรรมพ้ืนบาน                
และอธิบายภูมิปญญาทางภาษา
๖. ทองจําและบอกคุณคา
บทอาขยานตามที่กําหนด



ตัวชี้วัดชั้นป ตัวชี้วัดชวงชั้น
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และบทรอยกรอง            
ที่มีคุณคาตาม
ความสนใจ

ตามที่กําหนด
และบทรอยกรอง
ที่มีคุณคาตาม
ความสนใจ

บทอาขยาน
ตามที่กําหนด 
และบทรอยกรอง
ที่มีคุณคาตาม
ความสนใจ

ในชีวิตจริง
๕. ทองจํา
บทอาขยาน
ตามที่กําหนด      
และบทรอยกรอง
ที่มีคุณคาตาม
ความสนใจ

๔. สรุปความรู
และขอคิด            
จากการอาน  
ไปประยุกตใช
ในชีวิตจริง
๕. ทองจํา
บทอาขยาน
ตามที่กําหนด 
และบทรอยกรอง
ที่มีคุณคาตาม
ความสนใจ

บอกคุณคา
บทอาขยาน
ตามที่กําหนด
และบทรอยกรอง                
ที่มีคุณคาตาม
ความสนใจ
และนําไปใช
อางอิง

และบทรอยกรองที่มีคุณคา
ตามความสนใจ  และนําไปใช
อางอิง



กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

ทําไมตองเรียนคณิตศาสตร

คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค   
คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาหรือสถานการณไดอยางถี่ถวน รอบคอบ
ชวยใหคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ แกปญหา และนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง เหมาะสม  
นอกจากนี้คณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือในการศึกษาทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและศาสตรอื่น ๆ  
คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดําเนินชีวิต ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น และสามารถอยูรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมีความสุข

เรียนรูอะไรในคณิตศาสตร

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรมุงใหเยาวชนทุกคนไดเรียนรูคณิตศาสตรอยางตอเนื่อง        
ตามศักยภาพ โดยกําหนดสาระหลักที่จําเปนสําหรับผูเรียนทุกคนดังนี้

 จํานวนและการดําเนินการ ความคิดรวบยอดและความรูสึกเชิงจํานวน ระบบจํานวนจริง
สมบัติเกี่ยวกับจํานวนจริง การดําเนินการของจํานวน อัตราสวน รอยละ การแกปญหาเกี่ยวกับจํานวน
และการใชจํานวนในชีวิตจริง

  การวัด   ความยาว ระยะทาง น้ําหนัก พื้นที่ ปริมาตรและความจุ เงินและเวลา หนวยวัดระบบ
ตาง ๆ การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด อัตราสวนตรีโกณมิติ การแกปญหาเกี่ยวกับการวัด และการนําความรู
เกี่ยวกับการวัดไปใชในสถานการณตาง ๆ

 เรขาคณิต   รูปเรขาคณิตและสมบัติของรูปเรขาคณิตหนึ่งมิติ สองมิติ และสามมิติ การนึกภาพ
แบบจําลองทางเรขาคณิต  ทฤษฎีบททางเรขาคณิต  การแปลงทางเรขาคณิต (geometric transformation)
ในเรื่องการเลื่อนขนาน (translation) การสะทอน (reflection) และการหมุน (rotation)

 พีชคณิต  แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ ฟงกชัน เซตและการดําเนินการของเซต การให
เหตุผล นิพจน สมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ ลําดับเลขคณิต ลําดับเรขาคณิต อนุกรมเลขคณิต
และอนุกรมเรขาคณิต

 การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน  การกําหนดประเด็น การเขียนขอคําถาม การกําหนด
วิธีการศึกษา การเก็บรวบรวมขอมูล การจัดระบบขอมูล การนําเสนอขอมูล  คากลางและการกระจายของ
ขอมูล  การวิเคราะหและการแปลความขอมูล การสํารวจความคิดเห็น ความนาจะเปน   การใชความรู
เกี่ยวกับสถิติและความนาจะเปนในการอธิบายเหตุการณตางๆ และชวยในการตัดสินใจในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน

ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร  การแกปญหาดวยวิธีการที่หลากหลาย การใหเหตุผล 
การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรูตางๆ ทาง
คณิตศาสตร และการเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่นๆ และความคิดริเริ่มสรางสรรค



คุณภาพผูเรียน

จบชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
 มีความรูความเขาใจและความรูสึกเชิงจํานวนเกี่ยวกับจํานวนนับไมเกินหนึ่งแสนและศูนย   

และการดําเนินการของจํานวน สามารถแกปญหาเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ และการหาร พรอมทั้ง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได

 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความยาว ระยะทาง น้ําหนัก ปริมาตร ความจุ เวลาและเงิน 
สามารถวัดไดอยางถูกตองและเหมาะสม  และนําความรูเกี่ยวกับการวัดไปใชแกปญหาในสถานการณ
ตาง ๆ ได

 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก    
ทรงกลม ทรงกระบอก รวมทั้ง จุด สวนของเสนตรง รังสี เสนตรง และมุม

 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแบบรูป และอธิบายความสัมพันธได
 รวบรวมขอมูล และจําแนกขอมูลเกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดลอมใกลตัวที่พบเห็นใน

ชีวิตประจําวัน และอภิปรายประเด็นตาง ๆ จากแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแทงได
 ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหา  ใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรในการ

แกปญหาในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม  ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลไดอยาง
เหมาะสม ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร  การสื่อความหมาย และการนําเสนอได
อยางถูกตอง เชื่อมโยงความรูตางๆ  ในคณิตศาสตรและเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่นๆ                          
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
จบชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

 มีความรูความเขาใจและความรูสึกเชิงจํานวนเกี่ยวกับจํานวนนับและศูนย เศษสวน ทศนิยม
ไมเกินสามตําแหนง รอยละ การดําเนินการของจํานวน สมบัติเกี่ยวกับจํานวน สามารถแกปญหาเกี่ยวกับ
การบวก การลบ การคูณ และการหารจํานวนนับ เศษสวน ทศนิยมไมเกินสามตําแหนง และรอยละ 
พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได สามารถหาคาประมาณของจํานวนนับและ
ทศนิยมไมเกินสามตําแหนงได

 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความยาว ระยะทาง น้ําหนัก พื้นที่ ปริมาตร ความจุ เวลา เงิน 
ทิศ แผนผัง และขนาดของมุม  สามารถวัดไดอยางถูกตองและเหมาะสม และนําความรูเกี่ยวกับการวัดไป
ใชแกปญหาในสถานการณตาง ๆ ได

 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะและสมบัติของรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม     
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  ทรงกระบอก กรวย  ปริซึม  พีระมิด  มุม และเสนขนาน



 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแบบรูปและอธิบายความสัมพันธได แกปญหาเกี่ยวกับแบบรูป 
สามารถวิเคราะหสถานการณหรือปญหาพรอมทั้งเขียนใหอยูในรูปของสมการเชิงเสนที่มีตัวไมทราบคา
หนึ่งตัวและแกสมการนั้นได

 รวบรวมขอมูล  อภิปรายประเด็นตาง ๆ จากแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแทง แผนภูมิแทง
เปรียบเทียบ แผนภูมิรูปวงกลม กราฟเสน และตาราง  และนําเสนอขอมูลในรูปของแผนภูมิรูปภาพ 
แผนภูมิแทง แผนภูมิแทงเปรียบเทียบ และกราฟเสน ใชความรูเกี่ยวกับความนาจะเปนเบื้องตนในการ
คาดคะเนการเกิดขึ้นของเหตุการณตาง ๆ ได

 ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหา  ใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรและ
เทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม  ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจและ
สรุปผลไดอยางเหมาะสม  ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร  การสื่อความหมาย 
และการนําเสนอไดอยางถูกตองและเหมาะสม  เชื่อมโยงความรูตาง ๆ ในคณิตศาสตรและเชื่อมโยง
คณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ  และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค

จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจํานวนจริง มีความเขาใจเกี่ยวกับอัตราสวน สัดสวน รอยละ 

เลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนเต็ม รากที่สองและรากที่สามของจํานวนจริง สามารถดําเนินการ
เกี่ยวกับจํานวนเต็ม เศษสวน ทศนิยม เลขยกกําลัง รากที่สองและรากที่สามของจํานวนจริง ใชการ
ประมาณคาในการดําเนินการและแกปญหา และนําความรูเกี่ยวกับจํานวนไปใชในชีวิตจริงได

 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพื้นที่ผิวของปริซึม ทรงกระบอก และปริมาตรของปริซึม 
ทรงกระบอก พีระมิด กรวย และทรงกลม เลือกใชหนวยการวัดในระบบตาง ๆ เกี่ยวกับความยาว พื้นที่ 
และปริมาตรไดอยางเหมาะสม พรอมทั้งสามารถนําความรูเกี่ยวกับการวัดไปใชในชีวิตจริงได

 สามารถสรางและอธิบายขั้นตอนการสรางรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใชวงเวียนและสันตรง 
อธิบายลักษณะและสมบัติของรูปเรขาคณิตสามมิติซึ่งไดแก ปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และ
ทรงกลมได

 มีความเขาใจเกี่ยวกับสมบัติของความเทากันทุกประการและความคลายของรูปสามเหลี่ยม 
เสนขนาน ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ และสามารถนําสมบัติเหลานั้นไปใชในการใหเหตุผลและ
แกปญหาได มีความเขาใจเกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิต(geometric transformation)ในเรื่องการเลื่อน
ขนาน(translation) การสะทอน (reflection) และการหมุน (rotation) และนําไปใชได

 สามารถนึกภาพและอธิบายลักษณะของรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ



 สามารถวิเคราะหและอธิบายความสัมพันธของแบบรูป สถานการณหรือปญหา และ
สามารถใชสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  ระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
และกราฟในการแกปญหาได

 สามารถกําหนดประเด็น เขียนขอคําถามเกี่ยวกับปญหาหรือสถานการณ กําหนดวิธีการ
ศึกษา เก็บรวบรวมขอมูลและนําเสนอขอมูลโดยใชแผนภูมิรูปวงกลม หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสมได 

 เขาใจคากลางของขอมูลในเรื่องคาเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยมของขอมูลที่ยัง
ไมไดแจกแจงความถี่ และเลือกใชไดอยางเหมาะสม รวมทั้งใชความรูในการพิจารณาขอมูลขาวสารทาง
สถิติ 

 เขาใจเกี่ยวกับการทดลองสุม เหตุการณ และความนาจะเปนของเหตุการณ สามารถใช
ความรูเกี่ยวกับความนาจะเปนในการคาดการณและประกอบการตัดสินใจในสถานการณตาง ๆ ได

 ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหา  ใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร และ
เทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณ ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม  ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
และสรุปผลไดอยางเหมาะสม  ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร  การสื่อความหมาย  
และการนําเสนอ ไดอยางถูกตอง และชัดเจน  เชื่อมโยงความรูตาง ๆ ในคณิตศาสตร  และนําความรู  
หลักการ  กระบวนการทางคณิตศาสตรไปเชื่อมโยงกับศาสตรอื่น ๆ   และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค

จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับระบบจํานวนจริง  คาสัมบูรณของจํานวนจริง จํานวนจริงที่อยูใน

รูปกรณฑ และจํานวนจริงที่อยูในรูปเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนตรรกยะ  หาคาประมาณของ
จํานวนจริงที่อยูในรูปกรณฑ และจํานวนจริงที่อยูในรูปเลขยกกําลังโดยใชวิธีการคํานวณที่เหมาะสมและ
สามารถนําสมบัติของจํานวนจริงไปใชได

 นําความรูเรื่องอัตราสวนตรีโกณมิติไปใชคาดคะเนระยะทาง ความสูง และแกปญหา
เกี่ยวกับการวัดได

 มีความคิดรวบยอดในเรื่องเซต การดําเนินการของเซต และใชความรูเกี่ยวกับแผนภาพเวนน-
ออยเลอรแสดงเซตไปใชแกปญหา และตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการใหเหตุผล

 เขาใจและสามารถใชการใหเหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัยได
 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความสัมพันธและฟงกชัน สามารถใชความสัมพันธและฟงกชัน

แกปญหาในสถานการณตาง ๆ ได
 เขาใจความหมายของลําดับเลขคณิต ลําดับเรขาคณิต และสามารถหาพจนทั่วไปได เขาใจ

ความหมายของผลบวกของ n พจนแรกของอนุกรมเลขคณิต อนุกรมเรขาคณิต และหาผลบวก n พจน
แรกของอนุกรมเลขคณิต และอนุกรมเรขาคณิตโดยใชสูตรและนําไปใชได



 รูและเขาใจการแกสมการ และอสมการตัวแปรเดียวดีกรีไมเกินสอง รวมทั้งใชกราฟของ
สมการ อสมการ หรือฟงกชันในการแกปญหา

 เขาใจวิธีการสํารวจความคิดเห็นอยางงาย เลือกใชคากลางไดเหมาะสมกับขอมูลและ
วัตถุประสงค สามารถหาคาเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปอรเซ็นไทล
ของขอมูล วิเคราะหขอมูล และนําผลจากการวิเคราะหขอมูลไปชวยในการตัดสินใจ

 เขาใจเกี่ยวกับการทดลองสุม เหตุการณ และความนาจะเปนของเหตุการณ สามารถใช
ความรูเกี่ยวกับความนาจะเปนในการคาดการณ ประกอบการตัดสินใจ และแกปญหาในสถานการณ          
ตาง ๆ ได

 ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหา  ใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร และ
เทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณ ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม  ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
และสรุปผลไดอยางเหมาะสม  ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร  การสื่อความหมาย  
และการนําเสนอ ไดอยางถูกตอง และชัดเจน  เชื่อมโยงความรูตาง ๆ ในคณิตศาสตร  และนําความรู  
หลักการ  กระบวนการทางคณิตศาสตรไปเชื่อมโยงกับศาสตรอื่น ๆ   และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค



สาระที่ ๑  จํานวนและการดําเนินการ
มาตรฐาน ค ๑.๑ เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใชจํานวนในชีวิตจริง

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

๑. เขียนและอาน   
ตัวเลขฮินดูอารบิก 
และตัวเลขไทย
แสดงปริมาณ
ของสิ่งของหรือ
จํานวนนับที่ไม
เกินหนึ่งรอย 
และศูนย
๒. เปรียบเทียบ
และเรียงลําดับ
จํานวนนับไม
เกินหนึ่งรอย 
และศูนย

๑. เขียนและอาน
ตัวเลขฮินดูอารบิก
ตัวเลขไทย    
และตัวหนังสือ
แสดงปริมาณ
ของสิ่งของหรือ
จํานวนนับที่
ไมเกินหนึ่งพัน
และศูนย
๒. เปรียบเทียบ
และเรียงลําดับ
จํานวนนับ ไมเกิน
หนึ่งพันและศูนย

๑. เขียนและอาน
ตัวเลขฮินดูอารบิก
ตัวเลขไทย  
และตัวหนังสือ 
แสดงปริมาณของ
สิ่งของหรือ
จํานวนนับที่ไม
เกินหนึ่งแสน 
และศูนย
๒. เปรียบเทียบ 
และเรียงลําดับ 
จํานวนนับไม
เกินหนึ่งแสน 
และศูนย

๑. เขียนและอาน
ตัวเลขฮินดูอารบิก
ตัวเลขไทย  
และตัวหนังสือ
แสดงจํานวนนับ 
ศูนย   เศษสวน 
และทศนิยม
หนึ่งตําแหนง
๒. เปรียบเทียบ  
และเรียงลําดับ 
จํานวนนับและ 
ศูนย   เศษสวน 
และทศนิยม
หนึ่งตําแหนง

๑. เขียนและ
อานเศษสวน  
จํานวนคละ 
และทศนิยมไม
เกินสอง
ตําแหนง                     
๒.  เปรียบเทียบ    
และเรียงลําดับ
เศษสวน และ
ทศนิยมไมเกิน
สองตําแหนง 
๓. เขียน
เศษสวนในรูป
ทศนิยมและรอยละ  
เขียนรอยละใน
รูปเศษสวนและ
ทศนิยม และ
เขียนทศนิยมใน
รูปเศษสวนและ
รอยละ

๑. เขียนและ
อานทศนิยม  
ไมเกินสาม
ตําแหนง 
๒.  เปรียบเทียบ  
และเรียงลําดับ 
เศษสวน  และ
ทศนิยมไมเกิน
สามตําแหนง
๓. เขียนทศนิยม
ในรูปเศษสวน
และเขียน
เศษสวนในรูป
ทศนิยม 

๑  ๑. ระบุหรือ
ยกตัวอยาง และ
เปรียบเทียบ
จํานวนเต็มบวก 
จํานวนเต็มลบ  
ศูนย  เศษสวน
และทศนิยม
๒. เขาใจ
เกี่ยวกับเลขยก
กําลังที่มีเลขชี้
กําลังเปน
จํานวนเต็ม 
และเขียนแสดง
จํานวนใหอยู
ในรูปสัญกรณ
วิทยาศาสตร 
(scientific  
notation)

  ๑. เขียนเศษสวน  
      ในรูปทศนิยม
      และเขียน
     ทศนิยมซ้ําใน
     รูปเศษสวน          

๒. จําแนก    
จํานวนจริงที่   
กําหนดใหและ    
ยกตัวอยาง         
จํานวน ตรรกยะ         
และจํานวน    
อตรรกยะ
๓. อธิบายและ
ระบุรากที่สอง
และรากที่สาม
ของจํานวนจริง
๔.  ใชความรู
เกี่ยวกับ
อัตราสวน  
สัดสวน  และ
รอยละในการ
แกโจทยปญหา  

- ๑.   แสดงความสัมพันธของจํานวน
ตาง ๆ  ในระบบจํานวนจริง
๒.   มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ 
คาสัมบูรณของจํานวนจริง 
๓.   มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
จํานวนจริงที่อยูในรูปเลขยกกําลัง
ที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนตรรกยะ
และจํานวนจริงที่อยูในรูปกรณฑ      



สาระที่ ๑  จํานวนและการดําเนินการ
มาตรฐาน ค ๑.๒ เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของจํานวนและความสัมพันธระหวางการดําเนินการตาง  ๆและใชการดําเนินการในการแกปญหา                      

 ตัวชี้วัดชั้นป  ตัวชี้วัดชวงชั้น
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 และ
บวก ลบระคน
ของจํานวนนับ
ไมเกินหนึ่งรอย
และศูนย พรอม
ทั้งตระหนักถึง
ความสมเหตุ    
สมผลของ
คําตอบ
๒. วิเคราะห
และหาคําตอบ
ของโจทย
ปญหาและโจทย
ปญหาระคนของ
จํานวนนับไม
เกินหนึ่งรอย 
และศูนย พรอม
ทั้งตระหนักถึง 
ความสมเหตุ 
สมผลของ
คําตอบ                  

๑.  บวก ลบ คูณ 
หาร และบวก 
ลบ คูณ หาร
ระคนของ
จํานวนนับ 
ไมเกินหนึ่งพัน
และศูนย พรอม
ทั้งตระหนักถึง
ความสมเหตุ 
สมผลของ
คําตอบ
๒. วิเคราะหและ
หาคําตอบของ
โจทยปญหาและ
โจทยปญหาระคน 
ของจํานวนนับ 
ไมเกินหนึ่งพัน
และศูนย พรอมทั้ง

  ตระหนักถึง
ความสมเหตุ 
สมผลของ
คําตอบ     

๑. บวก ลบ คูณ 
หาร และบวก ลบ 
คูณ หารระคน
ของจํานวนนับ
ไมเกินหนึ่งแสน 
และศูนย  พรอม
ทั้งตระหนักถึง
ความสมเหตุ
สมผลของ
คําตอบ
๒. วิเคราะหและ
แสดงวิธีหาคําตอบ
ของโจทยปญหา 
และโจทยปญหา
ระคนของจํานวน
นับไมเกินหนึ่ง
แสน และศูนย 
พรอมทั้งตระหนัก
ถึงความสมเหตุ 
สมผลของ
คําตอบ  และ
สรางโจทยได    

๑. บวก ลบ คูณ 
หาร และบวก 
ลบ คูณ หาร
ระคนของ 
จํานวนนับ และ
ศูนย พรอมทั้ง
ตระหนักถึง
ความสมเหตุ 
สมผลของ
คําตอบ       
๒. วิเคราะห
และแสดงวิธีหา
คําตอบของ
โจทยปญหา 
และโจทย
ปญหาระคน
ของจํานวนนับ 
และศูนย พรอม
ทั้งตระหนักถึง
ความสมเหตุ 
สมผลของ
คําตอบ  และ
สรางโจทยได

๑. บวก ลบ คูณ  
หาร และบวก 
ลบ คูณระคน
ของเศษสวน 
พรอมทั้ง
ตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผล
ของคําตอบ
๒. บวก ลบ คูณ 
และบวก ลบ 
คูณระคนของ
ทศนิยมที่
คําตอบเปน
ทศนิยมไมเกิน
สองตําแหนง
พรอมทั้ ง
ตระหนัก ถึง
ความสมเหตุ
สมผลของ            
คําตอบ  

๑. บวก ลบ คูณ 
หารและบวก 
ลบ คูณ หาร
ระคนของ
เศษสวน 
จํานวนคละ 
และทศนิยม
พรอมทั้ง
ตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผล
ของคําตอบ
๒.วิเคราะหและ
แสดงวิธีหา
คําตอบของ
โจทยปญหา 
และโจทย
ปญหาระคน
ของจํานวนนับ 
เศษสวน 
จํานวนคละ        
ทศนิยม  และ
รอยละ พรอม
ทั้งตระหนักถึง   

๑.  บวก ลบ คูณ
หารจํานวนเต็ม  
และนําไปใชแก
ปญหา ตระหนัก 
ถึงความสมเหตุ 
สมผลของคําตอบ        
อธิบายผลที่
เกิดขึ้นจากการ
บวก   การลบ  
การคูณ  การ
หาร  และบอก
ความสัมพันธ
 ของการบวก  
 กับการลบ        
 การคูณกับ 
 การหารของ 
จํานวนเต็ม

๑. หารากที่สอง 
และรากที่สาม    
ของจํานวนเต็ม    
โดยการแยกตัว     
ประกอบ  และ    
นําไปใชในการ     
แกปญหาพรอมทั้ง
ตระหนักถึง ความ
สมเหตุสมผลของ
คําตอบ 
๒. อธิบายผลที่
เกิดขึ้นจากการหา
รากที่สองและ
รากที่สามของ     
จํานวนเต็ม       
เศษสวนและ     
ทศนิยม บอก
ความสัมพันธของ       
การยกกําลังกับ      
การหารากของ      
จํานวนจริง

- ๑.   เขาใจความหมาย  และหา
ผลลัพธที่เกิดจากการบวก  การลบ 
การคูณ  การหาร จํานวนจริง  
จํานวนจริงที่อยูในรูปเลขยก
กําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวน
ตรรกยะ และจํานวนจริงที่อยูใน
รูปกรณฑ   



 ตัวชี้วัดชั้นป ตัวชี้วัดชวงชั้น
ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ – ม.๖
- - - ๓. บวกและลบ

เศษสวนที่มี               
ตัวสวนเทากัน 

๓. วิเคราะห
และแสดงวิธี
หาคําตอบของ
โจทยปญหา 
และโจทย
ปญหาระคน
ของจํานวนนับ 
เศษสวน ทศนิยม 
และรอยละ 
พรอมทั้ง
ตระหนักถึง
ความสมเหตุ 
สมผลของ
คําตอบ และ
สรางโจทย
ปญหาเกี่ยวกับ
จํานวนนับได

ความสมเหตุ  
สมผลของ
คําตอบ และ
สรางโจทย
ปญหาเกี่ยวกับ
จํานวนนับได

๒. บวก ลบ  คูณ
หารเศษสวน
และทศนิยม   
และนําไปใช
แกปญหา  
ตระหนักถึง
ความสมเหตุ 
สมผลของ
คําตอบ  อธิบาย
ผลที่เกิดขึ้นจาก
การบวก การลบ  
การคูณ  การหาร   
และบอก
ความสัมพันธ 
ของการบวก 
กับการลบ
การคูณกับ 
การหารของ
เศษสวน และ
ทศนิยม
   

- - -



 ตัวชี้วัดชั้นป  ตัวชี้วัดชวงชั้น
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
การยกกําลังของ
จํานวนเต็ม 
เศษสวนและ
ทศนิยม
๔. คูณและหาร
เลขยกกําลังที่มี
ฐานเดียวกัน 
และเลขชี้กําลัง
เปนจํานวนเต็ม

- - -



สาระที่ ๑  จํานวนและการดําเนินการ
มาตรฐาน ค ๑.๓ ใชการประมาณคาในการคํานวณและแกปญหา

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

- - - - ๑. บอกคา 
ประมาณใกลเคียง
จํานวนเต็มสิบ 
เต็มรอย และ
เต็มพันของ
จํานวนนับ  และ
นําไปใชได  

๑. บอกคา 
ประมาณ
ใกลเคียงจํานวน
เต็มหลักตาง ๆ  
ของจํานวนนับ 
และนําไปใชได   
๒.  บอกคา 
ประมาณของ
ทศนิยมไมเกิน
สามตําแหนง 

๑. ใชการ
ประมาณคา
ในสถานการณ
ตาง ๆ  ไดอยาง
เหมาะสม
รวมถึงใชในการ
พิจารณาความ
สมเหตุ  
สมผลของ
คําตอบที่ได
จากการคํานวณ

๑. หาคา
ประมาณของ
รากที่สอง 
และรากที่สาม
ของจํานวนจริง 
และนําไปใชใน
การแกปญหา 
พรอมทั้ง
ตระหนักถึง
ความสมเหตุ 
สมผลของ
คําตอบ

- ๑.   หาคาประมาณของจํานวนจริง
ที่อยูในรูปกรณฑ  และจํานวนจริง
ที่อยูในรูปเลขยกกําลังโดยใช
วิธีการคํานวณที่เหมาะสม



สาระที่ ๑  จํานวนและการดําเนินการ
มาตรฐาน ค ๑.๔ เขาใจระบบจํานวนและนําสมบัติเกี่ยวกับจํานวนไปใช

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

- - - - - ๑. ใชสมบัติ        
การสลับที่ 
สมบัติการ
เปลี่ยนหมู    
และสมบัติ
การแจกแจง
ในการคิด
คํานวณ 
๒. หา  ห.ร.ม 
และ ค.ร.น.  
ของจํานวนนับ 

๑. นําความรู
และสมบัติ 
เกี่ยวกับ 
จํานวนเต็ม
ไปใชในการ
แกปญหา

๑. บอกความ
เกี่ยวของของ
จํานวนจริง  
จํานวนตรรกยะ
และจํานวน
อตรรกยะ

- ๑.   เขาใจสมบัติของจํานวนจริง
เกี่ยวกับการบวก  การคูณ   

        การเทากัน  การไมเทากัน    
      และนําไปใชได



สาระที่ ๒  การวัด
มาตรฐาน ค ๒.๑ เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ตองการวัด

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

๑.  บอกความยาว  
น้ําหนัก  ปริมาตร
และความจุโดย
ใชหนวยที่ไมใช
หนวยมาตรฐาน
๒. บอก 
ชวงเวลา  
จํานวนวันและ
ชื่อวันในสัปดาห

๑.  บอกความยาว
เปนเมตร และ
เซนติเมตร และ
เปรียบเทียบ
ความยาวในหนวย
เดียวกัน 
๒.  บอกน้ําหนัก
เปนกิโลกรัม          
และขีด และ 
เปรียบเทียบ
น้ําหนักในหนวย 
เดียวกัน      
๓.  บอกปริมาตร
และความจุเปน
ลิตร และเปรียบ-
เทียบปริมาตรและ
ความจุ 
 ๔.  บอกจํานวน 
เงินทั้งหมดจาก               
เงินเหรียญและ
ธนบัตร 
๕. บอกเวลาบน
หนาปดนาฬิกา 
(ชวง ๕ นาที)

๑.  บอกความยาว
เปน เมตร  
เซนติเมตร 
และมิลลิเมตร 
เลือกเครื่องวัด
ที่เหมาะสมและ
เปรียบเทียบ
ความยาว  
๒. บอกน้ําหนัก
เปนกิโลกรัม 
กรัม และขีด
เลือกเครื่องชั่ง
ที่เหมาะสม และ
เปรียบเทียบ
น้ําหนัก 
๓. บอก
ปริมาตรและ
ความจุเปนลิตร 
มิลลิลิตร 
เลือกเครื่องตวง
ที่เหมาะสมและ
เปรียบเทียบ
ปริมาตรและ
ความจุในหนวย 
เดียวกัน

 ๑. บอกความ 
สัมพันธของ
หนวยการวัด
ความยาว น้ําหนัก 
ปริมาตรหรือ
ความจุ   และเวลา 
๒. หาพื้นที่ของ
รูปสี่เหลี่ยม-   
มุมฉาก

๓. บอกเวลาบน
 หนาปดนาฬิกา 
อานและเขียน
เวลาโดย ใชจุด 
และบอก
ระยะเวลา 
๔. คาดคะเน
ความยาว 
น้ําหนัก
ปริมาตรหรือ
ความจุ

 

๑. บอกความ 
สัมพันธของ
หนวยการวัด  
ปริมาตรหรือ
ความจุ   
๒.หาความยาว
รอบรูป ของ      
รูปสี่เหลี่ยม       
รูปสามเหลี่ยม   
๓.หาพื้นที่ของ 
รูปสี่เหลี่ยม -            
มุมฉากและรูป
สามเหลี่ยม
๔. วัดขนาดของ
มุม     
๕. หาปริมาตร
หรือความจุของ
ทรงสี่เหลี่ยม
มุมฉาก 

๑. อธิบาย
เสนทาง
หรือบอก
ตําแหนงของ 
สิ่งตางๆ โดย
ระบุทิศทาง   
และระยะทาง
จริงจากรูปภาพ 
แผนที่ และ
แผนผัง  
๒. หาพื้นที่ของ
รูปสี่เหลี่ยม 
๓. หาความยาว
รอบรูป และ
พื้นที่ของรูป
วงกลม 

- ๑. เปรียบเทียบ
หนวยความยาว  
หนวยพื้นที่
ในระบบเดียวกัน
และตางระบบ  
และเลือกใช
หนวยการวัด
ไดอยางเหมาะสม
๒. คาดคะเน
เวลา ระยะทาง  

พื้นที่  ปริมาตร
และน้ําหนักได 

อยางใกลเคียง  
และอธิบาย
วิธีการที่ใช
ในการคาดคะเน 
๓. ใชการ 
คาดคะเน 
เกี่ยวกับการวัด
ในสถานการณ
ตาง ๆ ไดอยาง 
เหมาะสม

๑. หาพื้นที่ผิว
ของปริซึมและ
ทรงกระบอก 
๒. หาปริมาตร
ของปริซึม
ทรงกระบอก 
พีระมิด   กรวย
และทรงกลม
๓. เปรียบเทียบ
หนวยความจุ 
หรือหนวย
ปริมาตรใน
ระบบเดียวกัน
หรือตางระบบ    
และเลือกใช
หนวยการวัดได
อยางเหมาะสม
๔. ใชการคาด 
คะเนเกี่ยวกับ
การวัดใน
สถานการณตางๆ  
ไดอยางเหมาะสม

๑. ใชความรูเรื่องอัตราสวน-
ตรีโกณมิติของมุมในการคาดคะเน
ระยะทางและความสูง



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

๖. บอกวัน เดือน  
ป  จากปฏิทิน 

๔. บอกเวลาบน
หนาปดนาฬิกา 
(ชวง ๕ นาที)   
อานและเขียน
บอกเวลาโดยใช
จุด   
๕. บอกความ 
สัมพันธของ 
หนวยการวัด   
ความยาว 
น้ําหนัก และ
เวลา 
๖. อานและ
เขียนจํานวนเงิน
โดยใชจุด 



สาระที่ ๒  การวัด
มาตรฐาน ค ๒.๒ แกปญหาเกี่ยวกับการวัด

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

- ๑. แกปญหา
เกี่ยวกับการวัด-
ความยาว      
การชั่ง การตวง 
และเงิน  

๑. แกปญหา
เกี่ยวกับการวัด-
ความยาว      
การชั่ง การตวง 
เงิน  และเวลา
๒. อานและเขียน
บันทึกรายรับ
รายจาย
๓. อานและเขียน
บันทึกกิจกรรม
หรือเหตุการณ
ที่ระบุเวลา

๑. แกปญหา
เกี่ยวกับการวัด-
ความยาว  
การชั่ง การตวง 
เงิน  และเวลา       
๒. เขียนบันทึก
รายรับ  รายจาย
๓. อานและ
เขียนบันทึก   
กิจกรรมหรือ
เหตุการณ 
ที่ระบุเวลา  

๑. แกปญหา
เกี่ยวกับพื้นที่ 
ความยาวรอบรูป
ของรูปสี่เหลี่ยม
มุมฉากและรูป
สามเหลี่ยม

๑. แกปญหา
เกี่ยวกับพื้นที่
ความยาวรอบรูป
ของรูปสี่เหลี่ยม
และรูปวงกลม  
๒. แกปญหา
เกี่ยวกับปริมาตร
และความจุของ
ทรงสี่เหลี่ยม -
มุมฉาก
๓. เขียนแผนผัง
แสดงตําแหนง 
ของสิ่งตาง ๆ    
และแผนผัง
แสดงเสนทาง 
การเดินทาง     

- ๑. ใชความรู
เกี่ยวกับ   
ความยาว     
และพื้นที่
แกปญหา 
ในสถานการณ     
ตาง ๆ   

๑. ใชความรู
เกี่ยวกับพื้นที่   
พื้นที่ผิว และ
ปริมาตรในการ
แกปญหาใน
สถานการณ 
ตาง ๆ   

๑.  แกโจทยปญหาเกี่ยวกับ
ระยะทางและความสูงโดยใช
อัตราสวนตรีโกณมิติ



สาระที่ ๓   เรขาคณิต
มาตรฐาน ค ๓.๑  อธิบายและวิเคราะหรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

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

๑. จําแนก
รูปสามเหลี่ยม
รูปสี่เหลี่ยม  
รูปวงกลม  
รูปวงรี

๑. บอกชนิดของ
รูปเรขาคณิตสอง
มิติวาเปน
รูปสามเหลี่ยม  
รูปสี่เหลี่ยม  
รูปวงกลม   หรือ
รูปวงรี
๒. บอกชนิด
ของรูปเรขาคณิต
สามมิติวา เปน
ทรงสี่เหลี่ยม   
มุมฉาก ทรงกลม
หรือทรงกระบอก  
๓.  จําแนก
ระหวางรูป
สี่เหลี่ยมมุมฉาก
กับทรงสี่เหลี่ยม
มุมฉาก  และ 
รูปวงกลมกับ           
ทรงกลม

๑. บอกชนิดของ
รูปเรขาคณิต
สองมิติที่เปน
สวนประกอบ
ของสิ่งของที่มี
ลักษณะเปนรูป
เรขาคณิตสามมิติ
๒. ระบุ
รูปเรขาคณิต
สองมิติที่มี
แกนสมมาตร
จากรูปที่
กําหนดให
๓. เขียนชื่อจุด
เสนตรง   รังสี
สวนของเสนตรง
มุม และเขียน
สัญลักษณ

๑. บอกชนิด
ของมุม ชื่อมุม 
สวนประกอบ
ของมุม และ
เขียนสัญลักษณ
๒. บอกไดวา
เสนตรงหรือ
สวนของเสนตรง
คูใดขนานกัน 
พรอมทั้งใช
สัญลักษณแสดง 
การขนาน 
๓. บอกสวน 
ประกอบของรูป
วงกลม  

๑. บอกลักษณะ
และจําแนก                  
รูปเรขาคณิต
สามมิติชนิดตาง ๆ
๒. บอกลักษณะ
ความสัมพันธ
และจําแนก                 
รูปสี่เหลี่ยม   
ชนิดตางๆ  
๓. บอกลักษณะ
สวนประกอบ
ความสัมพันธ
และจําแนก
รูปสามเหลี่ยม
ชนิดตาง ๆ  

๑. บอกชนิดของ 
รูปเรขาคณิต             
สองมิติที่เปน
สวนประกอบ               
ของรูปเรขาคณิต             
สามมิติ 
๒. บอกสมบัติของ
เสนทแยงมุมของ
รูปสี่เหลี่ยมชนิด
ตางๆ  
๓. บอกไดวา
เสนตรงคูใดขนาน
กัน

๑. สรางและ
บอกขั้นตอน
การสราง
พื้นฐานทาง
เรขาคณิต
๒. สรางรูป
เรขาคณิตสองมิติ
โดยใชการ
สรางพื้นฐาน
ทางเรขาคณิต
และบอก
ขั้นตอนการ
สรางโดยไมเนน
การพิสูจน
๓. สืบเสาะ 
สังเกต  และ
คาดการณ
เกี่ยวกับสมบัติ
ทางเรขาคณิต

- ๑.  อธิบาย
ลักษณะและ
สมบัติของปริซึม  
พีระมิด        
ทรงกระบอก  
กรวย  และ   
ทรงกลม

-



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

- ๔. บอกไดวารูป
ใดหรือสวนใด
ของสิ่งของมี
ลักษณะเปนรูป
สี่เหลี่ยมมุมฉาก 
และจําแนกได
วาเปนรูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัส
หรือรูปสี่เหลี่ยม 
ผืนผา
๕. บอกไดวารูป
เรขาคณิตสองมิติ
รูปใดเปนรูปที่มี
แกนสมมาตร 
และบอกจํานวน
แกนสมมาตร

๔.  อธิบาย
ลักษณะของ
 รูปเรขาคณิต
สามมิติจากภาพ
ที่กําหนดให
๕. ระบุภาพ  
สองมิติที่ไดจาก
การมอง
ดานหนา
(front view)  
ดานขาง (side 
view)  หรือ
ดานบน (top 
view) ของรูป
 เรขาคณิตสาม
มิติที่กําหนดให

- - -



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

- - - - - -  ๖.  วาดหรือ
ประดิษฐรูป
เรขาคณิต   
สามมิติที่
ประกอบขึ้น
จากลูกบาศก 
เมื่อกําหนดภาพ
สองมิติที่ไดจาก
การมองดานหนา 
ดานขาง  และ
ดานบนให

- - -



สาระที่ ๓   เรขาคณิต
มาตรฐาน  ค ๓.๒ ใชการนึกภาพ (visualization) ใชเหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning) และใชแบบจําลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแกปญหา

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

- ๑. เขียนรูป
เรขาคณิตสอง
มิติโดยใชแบบ
ของรูป
เรขาคณิต

๑. เขียนรูป
เรขาคณิตสอง
มิติที่กําหนดให
ในแบบตาง ๆ
๒. บอกรูป
เรขาคณิตตาง ๆ 
ที่อยูใน
สิ่งแวดลอม
รอบตัว

๑.  นํารูป
เรขาคณิต 
มาประดิษฐเปน
ลวดลายตาง ๆ 

๑. สรางมุม
โดยใช
โพรแทรกเตอร
๒. สรางรูป
สี่เหลี่ยมมุมฉาก
รูปสามเหลี่ยม
และรูปวงกลม
๓. สรางเสน
ขนานโดยใช
ไมฉาก

๑. ประดิษฐทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉาก
ทรงกระบอก 
กรวย  ปริซึม
และพีระมิด
จากรูปคลี่ หรือ
รูปเรขาคณิต
สองมิติที่กําหนด
ให
๒. สรางรูป
สี่เหลี่ยมชนิด
ตาง ๆ

- ๑.  ใชสมบัติ
เกี่ยวกับ     
ความเทากัน    
ทุกประการ     
ของรูป สามเหลี่ยม       
และสมบัติของ
เสนขนานในการ
ใหเหตุผล   และ
แกปญหา 
๒. ใชทฤษฎีบท
พีทาโกรัส     
และบทกลับ     
ในการให     
เหตุผลและ     
แกปญหา

๑. ใชสมบัติของ 
รูปสามเหลี่ยม
คลายในการให
เหตุผล  และ
การแกปญหา

-



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

๓.   เขาใจ
เกี่ยวกับ 
การแปลง     
ทางเรขาคณิต
ใน เรื่องการเลื่อน    
ขนาน การสะทอน  
และการหมุน
และ นําไปใช
๔. บอกภาพ
ที่เกิดขึ้นจากการ 
เลื่อนขนาน  
การสะทอนและ
การหมุนรูป
ตนแบบ  และ
อธิบายวิธีการ
ที่จะไดภาพ
ที่ปรากฏ   
เมื่อกําหนด
รูปตนแบบและ
ภาพนั้นให

-



สาระที่ ๔  พีชคณิต
มาตรฐาน ค ๔.๑ เขาใจและวิเคราะหแบบรูป (pattern)  ความสัมพันธ และฟงกชัน

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

๑. บอกจํานวน
และความสัมพันธ 
ในแบบรูปของ
จํานวนที่เพ่ิมขึ้น
ทีละ ๑  ทีละ  ๒ 
และลดลงทีละ ๑    
๒. บอกรูปและ
ความสัมพันธ
ในแบบรูปของ
รูปที่มีรูปราง  
ขนาด หรือสีที่
สัมพันธกัน            
อยางใดอยางหนึ่ง 

๑. บอกจํานวน
และความสัมพันธ 
ในแบบรูปของ
จํานวนที่เพิ่มขึ้น 
ทีละ ๕ ทีละ ๑๐ 
ทีละ ๑๐๐ และ
ลดลงทีละ ๒ 
ทีละ ๑๐ ทีละ 
๑๐๐   
๒. บอกรูปและ
ความสัมพันธ 
ในแบบรูปของ
รูปที่มีรูปราง 
ขนาด หรือสีที่
สัมพันธกัน    
อยางใดอยางหนึ่ง 

๑. บอกจํานวน
และความสัมพันธ 
ในแบบรูปของ
จํานวนที่เพิ่มขึ้น
ทีละ ๓ ทีละ ๔ 
ทีละ  ๒๕ ทีละ 
๕๐ และลดลง
ทีละ ๓ ทีละ ๔   
ทีละ ๕    ทีละ ๒๕ 
ทีละ ๕๐  และ
แบบรูปซ้ํา
๒.บอกรูปและ
ความสัมพันธ
ในแบบรูปของ
รูปที่มีรูปราง 
ขนาด หรือสีที่
สัมพันธกัน               
สองลักษณะ 

๑. บอกจํานวน
และความสัมพันธ
ในแบบรูปของ
จํานวนที่เพิ่มขึ้น
หรือลดลงทีละ
เทากัน 
๒. บอกรูป และ
ความสัมพันธ
ในแบบรูปของ
รูปที่กําหนดให
  

๑. บอกจํานวน
และ ความสัมพันธ
ในแบบรูปของ
จํานวนที่
กําหนดให    

๑. แกปญหา
เกี่ยวกับแบบรูป 

๑ . วิเคราะห
และอธิบาย
ความสัมพันธ
ของแบบรูป
ที่กําหนดให

- - ๑.   มีความคิดรวบยอดในเรื่อง
เซตและการดําเนินการของเซต
๒.   เขาใจและสามารถใชการให
เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย
๓.   มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
 ความสัมพันธและฟงกชัน เขียน
แสดงความสัมพันธและฟงกชัน
ในรูปตาง ๆ เชน ตาราง  กราฟ 
และสมการ
๔.   เขาใจความหมายของลําดับ
และหาพจนทั่วไปของลําดับจํากัด
๕.  เขาใจความหมายของลําดับ  
เลขคณิต และลําดับเรขาคณิต     
หาพจนตางๆของลําดับเลขคณิต
และลําดับเรขาคณิต และนําไปใช  



สาระที่ ๔  พีชคณิต
มาตรฐาน ค ๔.๒ ใชนิพจน สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร (mathematical  model)  อื่น ๆ แทนสถานการณตาง ๆ  ตลอดจนแปลความหมายและนําไปใชแกปญหา 

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

- - - - - ๑. เขียนสมการ
จากสถานการณ
หรือปญหา 
และแกสมการ
พรอมทั้งตรวจ
คําตอบ 

๑. แกสมการ
เชิงเสนตัวแปร-
เดียวอยางงาย
๒.  เขียนสมการ 
 เชิงเสน
 ตัวแปรเดียว
จากสถานการณ
 หรือปญหา    
 อยาง งาย
๓. แกโจทย 
ปญหาเกี่ยวกับ  
สมการเชิงเสน
ตัวแปรเดียว
อยางงาย  
พรอมทั้ง 
ตระหนักถึง 
ความสมเหตุ 
สมผลของ  
คําตอบ

๑. แกโจทย
ปญหาเกี่ยวกับ
สมการเชิงเสน 
ตัวแปรเดียว
พรอมทั้งตระหนัก 
ถึงความสมเหตุ 
สมผลของ
คําตอบ
๒. หาพิกัดของจุด 
และอธิบาย
ลักษณะของ    
รูปเรขาคณิต
ที่เกิดขึ้นจาก
การเลื่อนขนาน  
การสะทอน และ 
การหมุนบน
ระนาบในระบบ
พิกัดฉาก

๑. ใชความรู
เกี่ยวกับอสมการ
เชิงเสนตัวแปร 
เดียว  ในการ
แกปญหาพรอม
ทั้งตระหนัก
ถึงความสมเหตุ 
สมผลของคําตอบ 
๒. เขียนกราฟ
แสดงความ
เกี่ยวของระหวาง
ปริมาณสองชุด
ที่มีความสัมพันธ
เชิงเสน 
๓. เขียนกราฟ
ของสมการเชิงเสน
สองตัวแปร

๑.  เขียนแผนภาพเวนน-ออยเลอร
แสดงเซตและนําไปใชแกปญหา 
๒.   ตรวจสอบความสมเหตุ
สมผลของการใหเหตุผล  โดยใช
แผนภาพเวนน-ออยเลอร
๓.   แกสมการ และอสมการ  
ตัวแปรเดียวดีกรีไมเกินสอง
๔.   สรางความสัมพันธหรือ
ฟงกชันจากสถานการณหรือ
ปญหา และนําไปใชในการ
แกปญหา
๕. ใชกราฟของสมการ อสมการ
ฟงกชัน  ในการแกปญหา
๖. เขาใจความหมายของผลบวก 
n พจนแรกของอนุกรมเลขคณิต
และอนุกรมเรขาคณิต   หาผลบวก 
n พจนแรกของอนุกรมเลขคณิต
และอนุกรมเรขาคณิต โดยใชสูตร
และนําไปใช



ตัวชี้วัดชั้นป  ตัวชี้วัดชวงชั้น
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
ระบบพิกัดฉาก 
แสดงความ     
เกี่ยวของของ     
ปริมาณสอง   
ชุดที่กําหนดให
๕. อานและแปล
ความหมายของ
กราฟบนระนาบ
ในระบบพิกัด
ฉากที่กําหนดให

๔.อานและแปล
ความหมาย  
กราฟของระบบ
สมการเชิงเสน
สองตัวแปร 
และกราฟอื่น ๆ
๕.  แกระบบ
สมการเชิงเสน
สองตัวแปร 
และนําไปใช
แกปญหา
พรอมทั้งตระหนัก 
ถึงความสมเหตุ 
สมผลของ
คําตอบ



สาระที่ ๕ การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน
มาตรฐาน ค ๕.๑  เขาใจและใชวิธีการทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล

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

- - ๑. รวบรวมและ
จําแนกขอมูล 
เกี่ยวกับตนเอง 
และสิ่งแวดลอม 
ใกลตัวที่พบเห็น 
ในชีวิตประจําวัน 
๒. อานขอมูล 
จากแผนภูม-ิ
รูปภาพ และ  
แผนภูมิแทง
อยางงาย        

๑. รวบรวมและ
จําแนกขอมูล
๒. อานขอมูล 
จากแผนภูม-ิ
รูปภาพ 
แผนภูมิแทง 
และตาราง   
๓. เขียนแผนภูม-ิ
รูปภาพ   และ
แผนภูมิแทง  

๑.  เขียนแผนภูมิ
แทงที่มีการยน
ระยะของเสน
แสดงจํานวน
๒. อานขอมูล
จากแผนภูมิแทง-
เปรียบเทียบ   

๑. อานขอมูล 
จากกราฟเสน
และแผนภูมิ-
รูปวงกลม
๒. เขียนแผนภูมิ
แทงเปรียบเทียบ
และกราฟเสน 

- ๑.  อานและ
นําเสนอขอมูล
โดยใชแผนภูมิ
รูปวงกลม 

๑.  กําหนดประเด็น 
และเขียนขอ      
คําถามเกี่ยวกับ
ปญหาหรือ
สถานการณตางๆ   
รวมทั้งกําหนดวิธี
การศึกษาและการ
เก็บรวบรวมขอมูล
ที่เหมาะสม
๒. หาคาเฉลี่ย
เลขคณิต  มัธยฐาน
และ   ฐานนิยม
ของขอมูลที่ไมได
แจกแจงความถี่   
และเลือกใชไดอยาง
เหมาะสม

๑. เขาใจวิธีการสํารวจความคิดเห็น
อยางงาย
๒.   หาคาเฉลี่ยเลขคณิต  มัธยฐาน  
ฐานนิยม  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และเปอรเซ็นไทลของขอมูล
๓.   เลือกใชคากลางที่เหมาะสมกับ 
ขอมูลและวัตถุประสงค 



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

๓. นําเสนอ
ขอมูลในรูปแบบ
ที่เหมาะสม
๔.  อาน  แปล
ความหมาย  
และวิเคราะห
ขอมูลที่ไดจาก
การนําเสนอ



สาระที่ ๕  การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน
มาตรฐาน ค ๕.๒   ใชวิธีการทางสถิติและความรูเกี่ยวกับความนาจะเปนในการคาดการณไดอยางสมเหตุสมผล

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

- - - - ๑. บอกไดวา
เหตุการณที่ 
กําหนดใหนั้น
- เกิดขึ้นอยาง
แนนอน
- อาจจะเกิดขึ้น
หรือไมก็ได
- ไมเกิดขึ้น
อยางแนนอน

๑. อธิบาย
เหตุการณโดยใช 
คําที่มีความหมาย
เชนเดียวกับคําวา
- เกิดขึ้นอยาง
แนนอน
- อาจจะเกิดขึ้น
หรือไมก็ได
- ไมเกิดขึ้น
อยางแนนอน

๑. อธิบายได
วาเหตุการณ
ที่กําหนดให 
เหตุการณใด
จะมีโอกาส
เกิดขึ้นได
มากกวากัน

๑.  อธิบายไดวา
เหตุการณที่
กําหนดให 
เหตุการณใด
เกิดขึ้นแนนอน 
เหตุการณใดไม
เกิดขึ้นแนนอน 
และเหตุการณ
ใดมีโอกาส
เกิดขึ้นได
มากกวากัน

๑. หาความนาจะ
เปนของเหตุการณ
จากการทดลองสุม
ที่ผลแตละตัวมี
โอกาสเกิดขึ้นเทาๆ 
กัน  และใชความรู 
เกี่ยวกับความ
นาจะเปนในการ
คาดการณไดอยาง
สมเหตุสมผล

๑.   นําผลที่ไดจากการสํารวจ
ความคิดเห็นไปใชคาดการณ
ในสถานการณที่กําหนดให
๒.   อธิบายการทดลองสุม  เหตุการณ  
ความนาจะเปนของเหตุการณ      
และนําผลที่ไดไปใชคาดการณ
ในสถานการณที่กําหนดให



สาระที่ ๕  การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน
มาตรฐาน ค ๕.๓    ใชความรูเกี่ยวกับสถิติและความนาจะเปนชวยในการตัดสินใจและแกปญหา

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

- - - - - - - - ๑. ใชความรู
เกี่ยวกับสถิติและ
ความนาจะเปน
ประกอบ
การตัดสินใจ
ในสถานการณ
ตาง ๆ
 ๒. อภิปรายถึง
ความคลาดเคลื่อน 
ที่อาจเกิดขึ้นได
จากการนําเสนอ 
ขอมูลทางสถิติ

๑.  ใชขอมูลขาวสาร และคาสถิติ
 ชวยในการตัดสินใจ
๒.  ใชความรูเกี่ยวกับความนาจะเปน 
ชวยในการตัดสินใจและแกปญหา



สาระที่ ๖  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร
มาตรฐาน ค ๖.๑  มีความสามารถในการแกปญหา   การใหเหตุผล    การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร และการนําเสนอ    การเชื่อมโยงความรู ตาง ๆ ทาง
                              คณิตศาสตร และเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่นๆ    และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

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

๑. ใชวิธีการที่
หลากหลาย
แกปญหา
๒. ใชความรู 
ทักษะและ
กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร
ในการแกปญหา
ในสถานการณ
ตาง  ๆไดอยาง
เหมาะสม
๓.  ใหเหตุผล
ประกอบการ
ตัดสินใจ และ
สรุปผลไดอยาง
เหมาะสม

๑. ใชวิธีการที่
หลากหลาย
แกปญหา
๒. ใชความรู 
ทักษะและ
กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร
ในการแกปญหา
ในสถานการณ
ตาง  ๆไดอยาง
เหมาะสม
๓.  ใหเหตุผล
ประกอบการ
ตัดสินใจ และ
สรุปผลไดอยาง
เหมาะสม

๑. ใชวิธีการที่
หลากหลาย
แกปญหา
๒. ใชความรู 
ทักษะและ
กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร
ในการแกปญหา
ในสถานการณ
ตาง  ๆไดอยาง
เหมาะสม
๓.  ใหเหตุผล
ประกอบการ
ตัดสินใจ และ
สรุปผลไดอยาง
เหมาะสม

๑. ใชวิธีการที่
หลากหลาย
แกปญหา
๒. ใชความรู 
ทักษะและ
กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร
และเทคโนโลยี
ในการแกปญหา
ในสถานการณ
ตาง  ๆไดอยาง
เหมาะสม
๓.  ใหเหตุผล
ประกอบการ
ตัดสินใจ และ
สรุปผลไดอยาง
เหมาะสม

๑. ใชวิธีการที่
หลากหลาย
แกปญหา
๒. ใชความรู 
ทักษะและ
กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร
และเทคโนโลยี
ในการแกปญหา
ในสถานการณ
ตาง  ๆไดอยาง
เหมาะสม
๓.  ใหเหตุผล
ประกอบการ
ตัดสินใจ และ
สรุปผลไดอยาง
เหมาะสม

๑. ใชวิธีการที่
หลากหลาย
แกปญหา
๒. ใชความรู 
ทักษะและ
กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร
และเทคโนโลยี
ในการแกปญหา
ในสถานการณ
ตาง  ๆไดอยาง
เหมาะสม
๓.  ใหเหตุผล
ประกอบการ
ตัดสินใจ และ
สรุปผลไดอยาง
เหมาะสม

๑. ใชวิธีการที่
หลากหลาย
แกปญหา
๒. ใชความรู  
ทักษะและ
กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร  
และเทคโนโลยี
ในการแกปญหา
ในสถานการณ
ตางๆ ไดอยาง
เหมาะสม
๓. ใหเหตุผล
ประกอบการ
ตัดสินใจ และ
สรุปผลไดอยาง
เหมาะสม

๑. ใชวิธีการที่
หลากหลาย
แกปญหา
๒. ใชความรู  
ทักษะและ
กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร  
และเทคโนโลยี
ในการแกปญหา
ในสถานการณ
ตางๆ ไดอยาง
เหมาะสม
๓. ใหเหตุผล
ประกอบการ
ตัดสินใจ และ
สรุปผลไดอยาง
เหมาะสม

๑. ใชวิธีการที่
หลากหลาย
แกปญหา
๒. ใชความรู  
ทักษะและ
กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร  
และเทคโนโลยี
ในการแกปญหา
ในสถานการณ
ตางๆ ไดอยาง
เหมาะสม
๓. ใหเหตุผล
ประกอบการ
ตัดสินใจ และ
สรุปผลไดอยาง
เหมาะสม

๑. ใชวิธีการที่หลากหลาย
แกปญหา
๒. ใชความรู  ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร  
และเทคโนโลยีในการแกปญหา
ในสถานการณตางๆ ไดอยาง
เหมาะสม
๓. ใหเหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ และสรุปผลไดอยาง
เหมาะสม
๔. ใชภาษาและสัญลักษณทาง
คณิตศาสตรในการสื่อสาร การสื่อ
ความหมาย  และการนําเสนอได
อยางถูกตองและชัดเจน



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

๔. ใชภาษาและ
สัญลักษณทาง
คณิตศาสตร
ในการสื่อสาร 
การสื่อ
ความหมาย และ
การนําเสนอได
อยางถูกตอง
๕. เชื่อมโยง
ความรูตาง ๆ 
ในคณิตศาสตร
และเชื่อมโยง
คณิตศาสตรกับ
ศาสตรอื่นๆ
๖  มีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค

๔. ใชภาษาและ
สัญลักษณทาง
คณิตศาสตร
ในการสื่อสาร 
การสื่อ
ความหมาย และ
การนําเสนอได
อยางถูกตอง
๕. เชื่อมโยง
ความรูตาง ๆ 
ในคณิตศาสตร
และเชื่อมโยง
คณิตศาสตรกับ
ศาสตรอื่นๆ
๖  มีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค

๔. ใชภาษาและ
สัญลักษณทาง
คณิตศาสตร
ในการสื่อสาร 
การสื่อ
ความหมาย และ
การนําเสนอได
อยางถูกตอง
๕. เชื่อมโยง
ความรูตาง ๆ 
ในคณิตศาสตร
และเชื่อมโยง
คณิตศาสตรกับ
ศาสตรอื่นๆ
๖  มีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค

๔. ใชภาษาและ
สัญลักษณทาง
คณิตศาสตร
ในการสื่อสาร  
การสื่อ
ความหมาย และ
การนําเสนอได
อยางถูกตอง
และเหมาะสม
๕. เชื่อมโยง
ความรูตาง ๆ 
ในคณิตศาสตร
และคณิตศาสตร
กับศาสตรอื่น ๆ
๖. มีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค

๔. ใชภาษาและ
สัญลักษณทาง
คณิตศาสตร
ในการสื่อสาร  
การสื่อ
ความหมาย และ
การนําเสนอได
อยางถูกตอง
และเหมาะสม
๕. เชื่อมโยง
ความรูตาง ๆ 
ในคณิตศาสตร
และคณิตศาสตร
กับศาสตรอื่น ๆ
๖. มีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค

๔. ใชภาษาและ
สัญลักษณทาง
คณิตศาสตร
ในการสื่อสาร  
การสื่อ
ความหมาย และ
การนําเสนอได
อยางถูกตอง
และเหมาะสม
๕. เชื่อมโยง
ความรูตาง ๆ 
ในคณิตศาสตร
และคณิตศาสตร
กับศาสตรอื่น ๆ
๖. มีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค

๔. ใชภาษาและ
สัญลักษณทาง
คณิตศาสตร
ในการสื่อสาร 
การสื่อ
ความหมาย  และ
การนําเสนอได
อยางถูกตอง
และชัดเจน
๕. เชื่อมโยง
ความรูตาง ๆ  ใน
คณิตศาสตร  
และนําความรู  
หลักการ  
กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร
ไปเชื่อมโยงกับ
ศาสตรอื่น ๆ  
๖. มีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค

๔. ใชภาษาและ
สัญลักษณทาง
คณิตศาสตร
ในการสื่อสาร 
การสื่อ
ความหมาย  และ
การนําเสนอได
อยางถูกตอง
และชัดเจน
๕. เชื่อมโยง
ความรูตาง ๆ  ใน
คณิตศาสตร  
และนําความรู  
หลักการ  
กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร
ไปเชื่อมโยงกับ
ศาสตรอื่น ๆ  
๖. มีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค

๔. ใชภาษาและ
สัญลักษณทาง
คณิตศาสตร
ในการสื่อสาร 
การสื่อ
ความหมาย  และ
การนําเสนอได
อยางถูกตอง
และชัดเจน
๕. เชื่อมโยง
ความรูตาง ๆ  ใน
คณิตศาสตร  
และนําความรู  
หลักการ  
กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร
ไปเชื่อมโยงกับ
ศาสตรอื่น ๆ  
๖. มีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค

๕. เชื่อมโยงความรูตาง ๆ  ใน
คณิตศาสตร  และนําความรู  
หลักการ  กระบวนการทาง
คณิตศาสตรไปเชื่อมโยงกับ
ศาสตรอื่น ๆ  
๖. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค



กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

ทําไมตองเรียนวิทยาศาสตร
วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต  เพราะวิทยาศาสตรเกี่ยวของ

กับทุกคนทั้งในชีวิตประจําวันและการงานอาชีพตาง ๆ   ตลอดจนเทคโนโลยี  เครื่องมือเครื่องใชและ
ผลผลิตตาง ๆ  ที่มนุษยไดใชเพื่ออํานวยความสะดวกในชีวิตและการทํางาน เหลานี้ลวนเปนผลของ
ความรูวิทยาศาสตร ผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและศาสตรอื่น ๆ วิทยาศาสตรชวยใหมนุษย               
ไดพัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเปนเหตุเปนผล  คิดสรางสรรค  คิดวิเคราะห วิจารณ   มีทักษะสําคัญในการ
คนควาหาความรู  มีความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบ  สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูล                     
ที่หลากหลายและมีประจักษพยานที่ตรวจสอบได  วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมซึ่งเปน
สังคมแหงการเรียนรู  (knowledge-based society) ดังนั้นทุกคนจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหรู
วิทยาศาสตร เพื่อที่จะมีความรูความเขาใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษยสรางสรรคขึ้น สามารถนํา
ความรูไปใชอยางมีเหตุผล สรางสรรค และมีคุณธรรม

เรียนรูอะไรในวิทยาศาสตร
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรมุงหวังใหผูเรียนไดเรียนรูวิทยาศาสตรที่เนนการเชื่อมโยง

ความรูกับกระบวนการ มีทักษะสําคัญในการคนควาและสรางองคความรู โดยใชกระบวนการในการสืบ
เสาะหาความรู และการแกปญหาที่หลากหลาย   ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูทุกขั้นตอน มีการทํา
กิจกรรมดวยการลงมือปฏิบัติจริงอยางหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น โดยไดกําหนดสาระสําคัญ             
ไวดังนี้

 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต สิ่งมีชีวิต หนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต โครงสรางและ
หนาที่ของระบบตาง ๆ ของสิ่งมีชีวิต และกระบวนการดํารงชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ                     
การถายทอดทางพันธุกรรม การทํางานของระบบตาง ๆ ของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการและความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิต และเทคโนโลยีชีวภาพ

 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม สิ่งมีชีวิตที่หลากหลายรอบตัว ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดลอม ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช
และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในระดับทองถิ่น ประเทศ และโลก ปจจัยที่มีผลตอการอยูรอดของ
สิ่งมีชีวิตในสภาพแวดลอมตาง ๆ

 สารและสมบัติของสาร สมบัติของวัสดุและสาร แรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค การเปลี่ยน
สถานะ การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร  สมการเคมี  และการแยกสาร    



 แรงและการเคลื่อนที่ ธรรมชาติของแรงแมเหล็กไฟฟา แรงโนมถวง แรงนิวเคลียร                    
การออกแรงกระทําตอวัตถุ การเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงเสียดทาน โมเมนตการเคลื่อนที่แบบตาง ๆ ใน
ชีวิตประจําวัน

 พลังงาน พลังงานกับการดํารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน สมบัติและปรากฏการณของ
แสง เสียง และวงจรไฟฟา คลื่นแมเหล็กไฟฟา กัมมันตภาพรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร ปฏิสัมพันธ
ระหวางสารและพลังงานการอนุรักษพลังงาน ผลของการใชพลังงานตอชีวิตและสิ่งแวดลอม

 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก โครงสรางและองคประกอบของโลก ทรัพยากรทางธรณี 
สมบัติทางกายภาพของดิน หิน น้ํา อากาศ สมบัติของผิวโลก และบรรยากาศ กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของเปลือกโลก ปรากฏการณทางธรณี ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ

 ดาราศาสตรและอวกาศ วิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี เอกภพ ปฏิสัมพันธและผล
ตอสิ่งมีชีวิตบนโลก ความสัมพันธของดวงอาทิตย ดวงจันทร และโลก ความสําคัญของเทคโนโลยี
อวกาศ

 ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหา
ความรู การแกปญหา และจิตวิทยาศาสตร



คุณภาพผูเรียน

จบชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ 
 เขาใจลักษณะทั่วไปของสิ่ งมีชีวิต และการดํารงชีวิตของสิ่ งมีชีวิตที่หลากหลาย                         

ในสิ่งแวดลอมทองถิ่น
 เขาใจลักษณะที่ปรากฏและการเปลี่ยนแปลงของวัสดุรอบตัว  แรงในธรรมชาติ รูปของ

พลังงาน 
 เขาใจสมบัติทางกายภาพของดิน หิน น้ํา อากาศ ดวงอาทิตย และดวงดาว
 ตั้งคําถามเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต วัสดุและสิ่งของ และปรากฏการณตางๆ รอบตัว สังเกต สํารวจ

ตรวจสอบโดยใชเครื่องมืออยางงาย และสื่อสารสิ่งที่เรียนรูดวยการเลาเรื่อง เขียน หรือ               
วาดภาพ

 ใชความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ในการดํารงชีวิต การศึกษาหาความรูเพิ่มเติม 
ทําโครงงานหรือชิ้นงานตามที่กําหนดให หรือตามความสนใจ

 แสดงความกระตือรือรน  สนใจที่จะเรียนรู  และแสดงความซาบซึ้งตอสิ่งแวดลอมรอบตัว 
แสดงถึงความมีเมตตา ความระมัดระวังตอสิ่งมีชีวิตอื่น

 ทํางานที่ไดรับมอบหมายดวยความมุงมั่น รอบคอบ ประหยัด ซื่อสัตย จนเปนผลสําเร็จ และ
ทํางานรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข

จบชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
 เขาใจโครงสรางและการทํางานของระบบตางๆ ของสิ่งมีชีวิต  และความสัมพันธของ

สิ่งมีชีวิตที่หลากหลายในสิ่งแวดลอมที่แตกตางกัน
 เขาใจสมบัติและการจําแนกกลุมของวัสดุ  สถานะของสาร  สมบัติของสารและการทําให

สารเกิดการเปลี่ยนแปลง สารในชีวิตประจําวัน การแยกสารอยางงาย
 เขาใจผลที่เกิดจากการออกแรงกระทํากับวัตถุ ความดัน หลักการเบื้องตนของแรงลอยตัว 

สมบัติและปรากฏการณเบื้องตนของแสง เสียง และวงจรไฟฟา
 เขาใจลักษณะ องคประกอบ สมบัติของผิวโลก และบรรยากาศ ความสัมพันธของดวง

อาทิตย โลก และดวงจันทรที่มีผลตอการเกิดปรากฎการณธรรมชาติ
 ตั้งคําถามเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนรู คาดคะเนคําตอบหลายแนวทาง วางแผนและสํารวจ

ตรวจสอบโดยใชเครื่องมือ อุปกรณ วิเคราะหขอมูล และสื่อสารความรูจากผลการสํารวจ
ตรวจสอบ



 ใชความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการดํารงชีวิต และการศึกษาความรูเพิ่มเติม 
ทําโครงงานหรือชิ้นงานตามที่กําหนดใหหรือตามความสนใจ

 แสดงถึงความสนใจ มุงมั่น รับผิดชอบ รอบคอบและซื่อสัตยในการสืบเสาะหาความรู
 ตระหนักในคุณคาของความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แสดงความชื่นชม ยกยอง และ

เคารพสิทธิในผลงานของผูคิดคน
 แส ดง ถึ ง ค วาม ซ า บซึ้ ง  หวง ใ ย  แส ดง พ ฤ ติก รรมเกี่ ย วกั บ ก ารใ ช กา รดูแล รัก ษ า

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางรูคุณคา
 ทํางานรวมกับผูอื่นอยางสรางสรรค แสดงความคิดเห็นของตนเองและยอมรับฟงความ

คิดเห็นของผูอื่น

จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
 เขาใจลักษณะและองคประกอบที่สําคัญของเซลลสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธของการทํางาน

ของระบบตางๆ  การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  เทคโนโลยีชีวภาพ  ความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิต พฤติกรรมและการตอบสนองตอสิ่งเราของสิ่งมีชีวิต  ความสัมพันธระหวาง
สิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดลอม

 เขาใจองคประกอบและสมบัติของสารละลาย สารบริสุทธิ์  การเปลี่ยนแปลงของสารใน
รูปแบบของการเปลี่ยนสถานะ การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมี

 เขาใจแรงเสียดทาน โมเมนตของแรง การเคลื่อนที่แบบตางๆ ในชีวิตประจําวัน กฎการ
อนุรักษพลังงาน การถายโอนพลังงาน สมดุลความรอน การสะทอน การหักเหและความ
เขมของแสง

 เขาใจความสัมพันธระหวางปริมาณทางไฟฟา หลักการตอวงจรไฟฟาในบาน พลังงาน
ไฟฟาและหลักการเบื้องตนของวงจรอิเล็กทรอนิกส

 เขาใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก แหลงทรัพยากรธรณี ปจจัยที่มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ ปฏิสัมพันธภายในระบบสุริยะ และผลที่มีตอสิ่งตางๆ บนโลก 
ความสําคัญของเทคโนโลยีอวกาศ

 เขาใจความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตรกับเทคโนโลยี การพัฒนาและผลของการพัฒนา
เทคโนโลยีตอคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม

 ตั้งคําถามที่มีการกําหนดและควบคุมตัวแปร คิดคาดคะเนคําตอบหลายแนวทาง วางแผน
และลงมือสํารวจตรวจสอบ วิเคราะหและประเมินความสอดคลองของขอมูล และสราง    
องคความรู



 สื่อสารความคิด ความรูจากผลการสํารวจตรวจสอบโดยการพูด เขียน จัดแสดง หรือใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

 ใชความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการดํารงชีวิต การศึกษา                
หาความรูเพิ่มเติม ทําโครงงานหรือสรางชิ้นงานตามความสนใจ

 แสดงถึงความสนใจ มุงมั่น รับผิดชอบ รอบคอบ และซื่อสัตยในการสืบเสาะหาความรู           
โดยใช เครื่องมือและวิธีการที่ใหไดผลถูกตองเชื่อถือได

 ตระหนักในคุณคาของความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ใชในชีวิตประจําวันและการ
ประกอบอาชีพ แสดงความชื่นชม ยกยองและเคารพสิทธิในผลงานของผูคิดคน

 แสดงถึงความซาบซึ้ง หวงใย มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการใชและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางรูคุณคา มีสวนรวมในการพิทักษ ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในทองถิ่น

 ทํางานรวมกับผูอื่นอยางสรางสรรค แสดงความคิดเห็นของตนเองและยอมรับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่น

จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
 เขาใจการรักษาดุลยภาพของเซลลและกลไกการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต
 เขาใจกระบวนการถายทอดสารพันธุกรรม การแปรผัน มิวเทชัน วิวัฒนาการของ

สิ่งมีชีวิต ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและปจจัยที่มีผลตอการอยูรอดของสิ่งมีชีวิต              
ในสิ่งแวดลอมตางๆ

 เขาใจกระบวนการ ความสําคัญและผลของเทคโนโลยีชีวภาพตอมนุษย สิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดลอม

 เขาใจชนิดของอนุภาคสําคัญที่เปนสวนประกอบในโครงสรางอะตอม  การจัดเรียงธาตุ
ในตารางธาตุ  การเกิดปฏิกิริยาเคมีและเขียนสมการเคมี  ปจจัยที่มีผลตออัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี

 เขาใจชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาคและสมบัติตางๆ ของสารที่มีความสัมพันธ
กับแรงยึดเหนี่ยว

 เขาใจการเกิดปโตรเลียม การแยกแกสธรรมชาติและการกลั่นลําดับสวนน้ํามันดิบ การนํา
ผลิตภัณฑปโตรเลียมไปใชประโยชนและผลตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม

 เขาใจชนิด สมบัติ ปฏิกิริยาที่สําคัญของพอลิเมอรและสารชีวโมเลกุล
 เขาใจความสัมพันธระหวางปริมาณที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบตางๆ สมบัติของคลื่นกล 

คุณภาพของเสียงและการไดยิน สมบัติ ประโยชนและโทษของคลื่นแมเหล็กไฟฟา 
กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร



 เขาใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกและปรากฏการณทางธรณีที่มีผลตอสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดลอม

 เขาใจการเกิดและวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี เอกภพและความสําคัญของ
เทคโนโลยีอวกาศ

 เขาใจความสัมพันธของความรูวิทยาศาสตรที่มีผลตอการพัฒนาเทคโนโลยีประเภทตางๆ 
และการพัฒนาเทคโนโลยีที่สงผลใหมีการคิดคนความรูทางวิทยาศาสตรที่กาวหนา ผล
ของเทคโนโลยีตอชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม

 ระบุปญหา ตั้งคําถามที่จะสํารวจตรวจสอบ โดยมีการกําหนดความสัมพันธระหวางตัว
แปรตางๆ สืบคนขอมูลจากหลายแหลง ตั้งสมมติฐานที่เปนไปไดหลายแนวทาง ตัดสินใจ
เลือกตรวจสอบสมมติฐานที่เปนไปได

 วางแผนการสํารวจตรวจสอบเพื่อแกปญหาหรือตอบคําถาม วิ เคราะห เชื่อมโยง
ความสัมพันธของตัวแปรตางๆ โดยใชสมการทางคณิตศาสตรหรือสรางแบบจําลองจาก
ผลหรือความรูที่ไดรับจากการสํารวจตรวจสอบ

 สื่อสารความคิด ความรูจากผลการสํารวจตรวจสอบโดยการพูด เขียน จัดแสดง หรือใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

 อธิบายความรูและใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการดํารงชีวิต การศึกษาหาความรู
เพิ่มเติม ทําโครงงานหรือสรางชิ้นงานตามความสนใจ

 แสดงถึงความสนใจ มุงมั่น รับผิดชอบ รอบคอบและซื่อสัตยในการสืบเสาะหาความรู 
โดยใชเครื่องมือและวิธีการที่ใหไดผลถูกตองเชื่อถือได

 ตระหนักในคุณคาของความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ใชในชีวิตประจําวัน การ
ประกอบอาชีพ แสดงถึงความชื่นชม ภูมิใจ ยกยอง อางอิงผลงาน ชิ้นงานที่เปนผลจากภูมิ
ปญญาทองถิ่นและการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย

  แสดงความซาบซึ้ง หวงใย มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการใชและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางรูคุณคา เสนอตัวเองรวมมือปฏิบัติกับชุมชนในการปองกัน ดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของทองถิ่น

 แสดงถึงความพอใจ และเห็นคุณคาในการคนพบความรู พบคําตอบ หรือแกปญหาได
 ทํางานรวมกับผูอื่นอยางสรางสรรค แสดงความคิดเห็นโดยมีขอมูลอางอิงและเหตุผล

ประกอบ เกี่ยวกับผลของการพัฒนาและการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางมี
คุณธรรมตอสังคมและสิ่งแวดลอม และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น



สาระที่ ๑ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวติ
มาตรฐาน ว ๑.๑ เขาใจหนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธของโครงสราง และหนาที่ของระบบตางๆ ของสิ่งมชีีวิตที่ทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู   

สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต
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๑.   เปรียบ 
เทียบความ
แตกตาง
ระหวาง
สิ่งมีชีวิตกับ     
สิ่งไมมีชีวิต   
๒. สังเกตและ
อธิบาย
ลักษณะและ
หนาที่ของ     
โครงสราง
ภายนอกของ
พืชและสัตว  

๑.  ทดลองและ
อธิบาย น้ํา แสง 
เปนปจจัย
ที่จําเปนตอการ
ดํารงชีวิตของ
พืช   
๒.  อธิบาย
อาหาร น้ํา 
อากาศ เปน
ปจจัยที่จําเปน
ตอการ
ดํารงชีวิต
 และการเจริญ
เติบโตของพืช
และสัตวและ
นําความรูไปใช
ประโยชน   

- ๑.  ทดลองและ
อธิบายหนาที่
ของทอลําเลียง
และปากใบ
ของพืช  
 ๒.  อธิบาย น้ํา 
แกสคารบอน -
ไดออกไซด แสง 
และ     
คลอโรฟลล เปน
ปจจัยที่จําเปน
บางประการตอ    
การเจริญเติบโต
และการ
สังเคราะห
ดวยแสงของพืช  

๑.  สังเกตและ
ระบุสวน
ประกอบของ
ดอกและ    
โครงสราง
ที่เกี่ยวของกับ
การสืบพันธุ
ของพืชดอก 
๒.  อธิบาย
การสืบพันธุ
ของพืชดอก 
การขยาย 
พันธุพืช และ
นําความรูไป
ใชประโยชน  

๑.  อธิบายการ
เจริญเตบิโต
ของมนุษย
จากวัยแรกเกิด
จนถึงวัย
ผูใหญ 

๒.  อธิบายการ
ทํางาน
ที่สัมพันธกัน
ของระบบยอย
อาหาร ระบบ
หายใจ และ
ระบบ
หมุนเวียนเลือด
ของมนุษย 

๑.  สังเกตและ
อธิบายรูปราง  
ลักษณะ
ของเซลลของ
สิ่งมีชีวิตเซลล
เดียวและเซลล
ของสิ่งมีชีวิต
หลายเซลล 
๒. สังเกตและ
เปรียบเทียบ
สวน ประกอบ
สําคัญของ     
เซลลพืชและ
เซลลสัตว 

๑.  อธิบาย
โครงสราง
และการ
ทํางาน
ของระบบ     
ยอยอาหาร
ระบบ
หมุนเวียน
เลือด ระบบ
หายใจ   
ระบบขับถาย
ระบบสืบพันธุ
ของมนุษย
และสัตว
รวมทั้งระบบ
ประสาทของ
มนุษย             

- ๑.  ทดลองและอธิบาย
การรักษาดุลยภาพของเซลลของ
สิ่งมีชีวิต 
๒.  ทดลองและอธิบายกลไกการ
รักษาดุลยภาพของน้ํา  
ในพืช 
๓.  สืบคนขอมูลและอธิบายกลไก
การควบคุมดุลยภาพ
ของน้ํา แรธาตุ และอุณหภูมิของ
มนุษยและสัตวอื่น ๆ และนําความรู
ไปใชประโยชน 
๔.  อธิบายเกี่ยวกับระบบภูมิคุมกนั
ของรางกายและนําความรูไปใช
ในการดูแลรักษาสุขภาพ   
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๓.  สังเกตและ
อธิบาย
ลักษณะหนาที่
และความ
สําคัญของ
อวัยวะ
ภายนอกของ
มนุษย 
ตลอดจนการ
ดูแลรักษา
สุขภาพ   

 ๓.  สํารวจและ
อธิบาย พืชและ
สัตวสามารถ     
ตอบสนองตอ
แสง อุณหภูมิ 
และการสัมผัส 
๔.  ทดลองและ
อธิบาย รางกาย
ของมนุษย
สามารถ     
ตอบสนอง
ตอแสง   
อุณหภูมิ และ
การสัมผัส
๕.  อธิบาย
ปจจัย
ที่จําเปน
ตอการ
ดํารงชีวิต
และการเจริญ
เติบโตของ
มนุษย

- ๓.  ทดลองและ
อธิบาย การ
ตอบสนองของ
พืชตอแสง เสียง 
และการสัมผัส    
๔.  อธิบาย
พฤติกรรม
ของสัตว
ที่ตอบสนอง
ตอแสง    
อุณหภูมิ 
การสัมผัส และ
นําความรูไปใช
ประโยชน 

๓.  อธิบาย
วัฏจักรชีวิต
ของพืชดอก
บางชนิด            
๔.  อธิบาย
การสืบพันธุ
และการ
ขยายพันธุ
ของสัตว         
๕.  อภิปราย 
วัฏจักรชีวิต
ของสัตว          
บางชนิด และ
นําความรูไป
ใชประโยชน 

๓.  วิเคราะห
สารอาหารและ
อภิปรายความ
จําเปนที่
รางกาย ตอง
ไดรับ
สารอาหาร
ในสัดสวน
ที่เหมาะสมกับ
เพศและวัย 

๓.  ทดลอง
และอธิบาย
หนาที่ของ
สวน ประกอบ        
ที่สําคัญของ
เซลลพืชและ
เซลลสัตว              
๔.  ทดลอง
และอธิบาย
กระบวนการ
สารผานเซลล     
โดยการแพร
และออสโมซิส 
๕.  ทดลอง
หาปจจัย
บางประการ
ที่จําเปนตอ
การสังเคราะห
ดวยแสงของ
พืช และ
อธิบายวาแสง      
คลอโรฟลล
แกสคารบอน
ไดออกไซด 
น้ํา เปนปจจัย
ที่จําเปนตอง
ใชในการ
สังเคราะห
ดวยแสง     

๒.  อธิบาย
ความ สัมพันธ
ของระบบ
ตางๆ ของ     
มนุษยและ
นําความรูไป
ใชประโยชน 
๓.  สังเกต
และอธิบาย
พฤติกรรม
ของมนุษย
และสัตวที่
ตอบสนองตอ
สิ่งเราภายนอก
และภายใน      
๔.  อธิบาย
หลักการและ
ผลของการใช
เทคโนโลยี    
ชีวภาพในการ
ขยายพันธุ 
ปรับปรุงพันธุ 
และเพิ่ม
ผลผลิตของ
สัตวและ
นําความรู
ไปใช
ประโยชน

-
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 ๖.  ทดลอง
และอธิบายผล
ที่ไดจากการ
สังเคราะห     
ดวยแสง
ของพืช 

๗. อธิบาย
ความสําคัญของ
กระบวนการ
สังเคราะห     
ดวยแสง       
ของพืชตอ
สิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดลอม      
๘.  ทดลอง
และอธิบาย
กลุมเซลล
ที่เกี่ยวของ
กับการลําเลียง
น้ําของพืช

 ๕.  ทดลอง 
วิเคราะห และ
อธิบาย
สารอาหาร
ในอาหาร
มีปริมาณ
พลังงาน
และสัดสวน
ที่เหมาะสมกับ
เพศและวัย 
๖.   อภิปราย
ผลของสาร
เสพติดตอ
ระบบตาง ๆ 
ของรางกาย 
และแนวทาง
ในการปองกัน
ตนเองจาก     
สารเสพติด 



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

๙.  สังเกต
และอธิบาย
โครงสราง
ที่เกี่ยวกับ
ระบบลําเลียง
น้ําและอาหาร
ของพืช 
๑๐.  ทดลอง
และอธิบาย
โครงสราง
ของดอกที่
เกี่ยวของกับ
การสืบพันธุ
ของพืช 
๑๑.  อธิบาย
กระบวนการ
สืบพันธุ
แบบอาศัยเพศ
ของพืชดอก
และการ
สืบพันธุ



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

แบบไมอาศัย
เพศของพืช 
โดยใชสวน
ตางๆ ของพืช
เพื่อชวยในการ      
ขยายพันธุ 
๑๒.  ทดลอง
และอธิบาย
การตอบ สนอง
ของพืช ตอแสง 
น้ํา และการ
สัมผัส 
๑๓.  อธิบาย
หลักการและ
ผลของการใช
เทคโนโลยี 
ชีวภาพในการ
ขยายพันธุ  
ปรับปรุงพันธุ 
เพิ่มผลผลิต
ของพืชและ
นําความรูไป
ใชประโยชน 



สาระที่ ๑ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวติ
มาตรฐาน ว ๑.๒ เขาใจกระบวนการและความสําคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใชเทคโนโลยีชีวภาพ

ที่มีผลกระทบตอมนุษยและสิ่งแวดลอม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัดชั้นป ตัวชี้วัดชวงชั้น

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ - ม. ๖
๑.  ระบุ
ลักษณะของ
สิ่งมีชีวิต
ในทองถิ่น
และนํามา
จัดจําแนก
โดยใชลักษณะ
ภายนอก
เปนเกณฑ

๑.  อธิบาย
ประโยชน
ของพืชและ
สัตวในทองถิ่น    

- - - -๑.  อภิปราย
ลักษณะตางๆ 
ของสิ่งมีชีวิต
ใกลตัว       
๒. เปรียบเทียบ
และระบุ
ลักษณะที่
คลายคลึงกัน
ของพอแม     
กับลูก 

๑.  สํารวจ  
เปรียบเทียบ
และระบุ
ลักษณะของ
ตนเองกับคน
ในครอบครัว 
๒.  อธิบาย
การถายทอด
ลักษณะทาง
พันธุกรรม     
ของสิ่งมีชีวิต
ในแตละรุน 

๑.  สังเกตและ
อธิบายลักษณะ
ของโครโมโซม
ที่มีหนวย
พันธุกรรม  
หรือยีน
ในนิวเคลียส
 ๒.  อธิบาย
ความสําคัญของ
สารพันธุกรรม
หรือดีเอ็นเอ    
และกระบวนการ
ถายทอด
ลักษณะทาง
พันธุกรรม 

๑.  อธิบายกระบวนการถายทอด
สารพันธุกรรม   การแปรผันทาง
พันธุกรรม มิวเทชัน  และการเกิด
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
๒.  สืบคนขอมูลและอภิปรายผล
ของเทคโนโลยี   ชีวภาพที่มีตอ
มนุษยและสิ่งแวดลอมและนําความรู
ไปใชประโยชน  
๓.  สืบคนขอมูลและอภิปรายผล
ของความหลากหลายทางชีวภาพ
ที่มีตอมนุษยและสิ่งแวดลอม 
๔.  อธิบายกระบวนการคัดเลือก
ตามธรรมชาติ และผลของการ
คัดเลือกตามธรรมชาติตอความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต



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

๓.  อธิบาย
ลักษณะที่
คลายคลึงกัน
ของพอแมกับ
ลูกวาเปนการ
ถายทอด
ลักษณะทาง
พันธุกรรม และ
นําความรูไป
ใชประโยชน
๔.  สืบคน
ขอมูลและ
อภิปราย
เกี่ยวกับ
สิ่งมีชีวิต    
บางชนิด
ที่สูญพันธุ
ไปแลว และ
ที่ดํารงพันธุ
มาจนถึง
ปจจุบัน 

๓.  จําแนกพืช
ออกเปน  
พืชดอก  และ
พืชไมมีดอก      
๔.  ระบุ
ลักษณะของพืช
ดอกที่เปนพืช
ใบเลี้ยงเดี่ยว  
และพืชใบเลี้ยง
คู โดยใช
ลักษณะ
ภายนอก
เปนเกณฑ 
๕.  จําแนกสัตว
ออกเปนกลุม
โดยใชลักษณะ
ภายในบาง
ลักษณะและ
ลักษณะ
ภายนอก
เปนเกณฑ

๓.  อภิปราย
โรคทาง
พันธุกรรม 
ที่เกิดจากความ
ผิดปกติของยีน
และโครโมโซม
และนําความรู
ไปใชประโยชน
๔.  สํารวจและ
อธิบายความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ
ในทองถิ่น
ที่ทําให
สิ่งมีชีวิต
ดํารงชีวิตอยูได
อยางสมดุล 
๕.  อธิบายผล
ของความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ

 



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

ที่มีตอมนุษย 
สัตว  พืช และ
สิ่งแวดลอม 
๖.  อภิปรายผล
ของเทคโนโลยี
ชีวภาพตอการ    
ดํารงชีวิตของ
มนุษยและ
สิ่งแวดลอม 



สาระที่ ๒ ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
มาตรฐาน ว ๒.๑    เขาใจสิ่งแวดลอมในทองถิ่น   ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับสิ่งมีชีวิต   ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะ 

หาความรูและจิตวิทยาศาสตรสื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัดชั้นป ตัวชี้วัดชวงชั้น

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ - ม. ๖
๑.  สํารวจ
สิ่งแวดลอม
ในทองถิ่นของ
ตนและอธิบาย
ความสัมพันธ
ของสิ่งมีชีวิต
กับสิ่งแวดลอม                                  

๑.  สํารวจระบบ
นิเวศตางๆ
ในทองถิ่นและ
อธิบายความ
สัมพันธของ
องคประกอบ
ภายในระบบ
นิเวศ  

๑.  สํารวจและ
อภิปรายความ 
สัมพันธ ของ
กลุมสิ่งมีชีวิต
ในแหลง
ที่อยูตาง ๆ 

๒.  อธิบาย
ความสัมพันธ
ของสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งมีชีวิตในรูป
ของโซอาหาร
และสายใย
อาหาร 
๓.  สืบคนขอมูล
และอธิบาย
ความสัมพันธ
ระหวางการ
ดํารงชีวิตของ

๒.  วิเคราะห
และอธิบาย
ความสัมพันธ
ของการ
ถายทอด
พลังงาน
ของสิ่งมีชีวิต
ในรูปของ
โซอาหารและ
สายใยอาหาร 

๑.  อธิบายดุลยภาพของระบบนิเวศ 
๒.  อธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลง
แทนที่ของสิ่งมีชีวิต 
๓.  อธิบายความสําคัญของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ และ
เสนอแนะแนวทางในการดูแลและ
รักษา



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

สิ่งมีชีวิตกับ
สภาพแวดลอม
ในทองถิ่น 

 ๓. อธิบาย
วัฏจักรน้ํา 
วัฏจักรคารบอน 
และความสําคัญ
ที่มีตอระบบ
นิเวศ 
๔.  อธิบายปจจัย
ที่มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลง
ขนาดของ
ประชากร           
ในระบบนิเวศ 



สาระที่ ๒ ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
มาตรฐาน ว ๒.๒ เขาใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใชทรัพยากรธรรมชาติในระดับทองถิ่น ประเทศ และโลกนําความรูไปใชในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ในทองถิ่นอยางยั่งยืน
ตัวชี้วัดชั้นป ตัวชี้วัดชวงชั้น

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ - ม. ๖
๑.  วิเคราะห
สภาพปญหา
สิ่งแวดลอม  
ทรัพยากร     
ธรรมชาติ          
ในทองถิ่น และ
เสนอแนวทาง             
ในการ แกไข
ปญหา 

๑.  สํารวจ
ทรัพยากร
ธรรมชาติ และ
อภิปรายการใช    
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
ในทองถิ่น 

๒.  ระบุการใช
ทรัพยากร
ธรรมชาติ 
ที่กอใหเกิด
ปญหา
สิ่งแวดลอม
ในทองถิ่น
๓.  อภิปรายและ
นําเสนอการใช
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ    
อยางประหยัด 
คุมคา และมี
สวนรวม           
ในการปฏิบัติ 

๑.  สืบคนขอมูล
และอภิปราย
แหลงทรัพยากร     
ธรรมชาติ
ในแตละทองถิ่น
ที่เปนประโยชน
ตอการดํารงชีวิต 
๒.  วิเคราะหผล
ของการเพิ่มขึ้น
ของประชากร
มนุษยตอ        
การใชทรัพยากร 
ธรรมชาติ            
๓.  อภิปรายผล
ตอสิ่งมีชีวิต        
จากการ
เปลี่ยนแปลง    
สิ่งแวดลอม 
ทั้งโดย
ธรรมชาติ และ
โดยมนุษย                  

๒.  อธิบาย
แนวทาง           
การรักษาสมดุล
ของระบบนิเวศ      
๓.  อภิปรายการ
ใชทรัพยากร 
ธรรมชาติอยาง
ยั่งยืน           

๑.  วิเคราะหสภาพปญหา  สาเหตุของ
ปญหาสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติในระดับ     
ทองถิ่น  ระดับประเทศ  และระดบั
โลก  
๒.  อภิปรายแนวทางในการปองกัน  
แกไข ปญหา  สิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
๓.  วางแผนและดําเนินการเฝาระวัง  
อนุรักษ  และพัฒนาสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากร ธรรมชาติ   



ตัวชี้วัดชั้นป ตัวชี้วัดชวงชั้น
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
ในการดูแล
รักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
๕.  มีสวนรวม
ในการดูแล
รักษาสิ่งแวดลอม
ในทองถิ่น  

๔.  วิเคราะห
และอธิบาย
การใชทรัพยากร
ธรรมชาติ     
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง  
๕.  อภิปราย
ปญหา
สิ่งแวดลอม
และเสนอ
แนะแนวทาง
การแกปญหา  
๖.  อภิปราย    
และมีสวนรวม
ในการดูแลและ
อนุรักษ     
สิ่งแวดลอม
ในทองถิ่น
อยางยั่งยืน 



สาระที่ ๓ สารและสมบัติของสาร
 มาตรฐาน ว ๓.๑ เขาใจสมบัติของสาร   ความสัมพนัธระหวางสมบัติของสารกับโครงสรางและแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค  มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรูและจิตวิทยาศาสตร  

สื่อสารสิ่งที่เรียนรู นําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัดชั้นป ตัวชี้วัดชวงชั้น

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
สมบัติของวัสดุ
ชนิด ตาง ๆ  
เกี่ยวกับความ
ยืดหยุน ความ
แข็ง ความ
เหนียวการนํา
ความรอน   การ
นําไฟฟา และ 
ความหนาแนน     

๑.  สังเกต
และระบุ
ลักษณะ
ที่ปรากฏ
หรือสมบัติ
ของวัสดุ
ที่ใชทํา
ของเลน 
ของใชในชีวิต
ประจําวัน        
๒.  จําแนก
วัสดุที่ใชทํา
ของเลน ของ
ใชในชีวิต     
ประจําวัน 
รวมทั้งระบุ
เกณฑที่ใช
จําแนก         

๑.  ระบุ
ชนิดและ
เปรียบเทียบ
สมบัติของ
วัสดุที่นํามา
ทําของเลน 
ของใช
ในชีวิต 
ประจําวัน          
๒.  เลือกใช
วัสดุและ
สิ่งของตางๆ 
ไดอยาง
เหมาะสมและ
ปลอดภัย 

๑.  จําแนก
ชนิดและ
สมบัติของ
วัสดุที่เปน
สวนประกอบ
ของของเลน 
ของใช 
๒.  อธิบาย
การใช
ประโยชน
ของวัสดุ
แตละชนิด         ๒.  สืบคน

ขอมูลและ
อภิปรายการนํา
วัสดุไปใชใน
ชีวิต ประจําวัน   

๑.  ทดลอง
และอธิบาย 
สมบัติของ
ของแข็ง 
ของเหลว และ
แกส  
๒.  จําแนกสาร
เปนกลุมโดยใช
สถานะหรือ
เกณฑอื่น
ที่กําหนดเอง
๓.  ทดลอง
และอธิบาย
วิธีการแยก
สารบางชนิด
ที่ผสมกัน 
โดยการรอน 
การตกตะกอน  
การกรอง
การระเหิด 
การระเหยแหง 

๑.  ทดลองและ
จําแนกสารเปน
กลุมโดยใช
เนื้อสารหรือ
ขนาดอนุภาค
เปนเกณฑ
และอธิบาย
สมบัติของสาร
ในแตละกลุม 
๒.  อธิบาย
สมบัติและการ
เปลี่ยนสถานะ
ของสาร โดย
ใชแบบจําลอง
การจัดเรียง
อนุภาคของสาร 
๓.  ทดลอง
และอธิบาย
สมบัติความ
เปนกรดเบส 
ของสารละลาย 

๑.  สํารวจ
และอธิบาย
องคประกอบ 
สมบัติของ
ธาตุและสาร
ประกอบ  
๒.  สืบคน
ขอมูลและ
เปรียบเทียบ
สมบัติของ
ธาตุโลหะ 
ธาตุอโลหะ 
ธาตุกึ่งโลหะ
และธาตุ
กัมมันตรังสี
และนํา
ความรูไปใช
ประโยชน       
๓.  ทดลอง
และอธิบาย
การหลักการ

๑.  สืบคนขอมูลและอธิบายโครงสราง
อะตอม และสัญลักษณนิวเคลียรของ
ธาตุ
๒.  วิเคราะหและอธิบายการจัด
เรียงอิเล็กตรอนในอะตอม 
ความสัมพันธระหวางอิเล็กตรอน
ในระดับพลังงานนอกสุดกับสมบัติ
ของธาตุและการเกิดปฏิกิริยา
๓.  อธิบายการจัดเรียงธาตุและทํานาย
แนวโนมสมบัติของธาตุในตารางธาตุ
๔.  วิเคราะหและอธิบายการเกิดพันธะ
เคมีในโครงผลึกและในโมเลกุล
ของสาร
๕.  สืบคนขอมูลและอธิบาย
ความสัมพันธระหวางจุดเดือด 
จุดหลอมเหลว และสถานะของสาร
กับแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค   
ของสาร  



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

แยกสารดวย
วิธีการกรอง  
การตกผลึก  
การสกัด  
การกลั่น  และ
โครมาโทกราฟ 
และนําความรู
ไปใช
ประโยชน  

-๔.  สํารวจ
และจําแนก
ประเภทของ
สารตางๆ
ที่ใชในชีวิต 
ประจําวัน 
โดยใชสมบัติ
และการใช
ประโยชน
ของสารเปน
เกณฑ  
๕.  อภิปราย
การเลือกใช
สารแตละ
ประเภทได
อยางถูกตอง
และปลอดภัย

๔.ตรวจสอบ
คา pH ของ
สารละลาย
และนําความรู      
ไปใช
ประโยชน 



สาระที่ ๓ สารและสมบัติของสาร
มาตรฐาน ว ๓.๒   เขาใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร   การเกิดสารละลาย   การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรูและจิตวิทยาศาสตร 

สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัดชั้นป ตัวชี้วัดชวงชั้น

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ - ม. ๖
๑.  ทดลองและ
อธิบายผล
ของการ
เปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นกับ
วัสดุ เมื่อถูก
แรงกระทํา 
หรือทําใหรอน
ขึ้นหรือทําให
เย็นลง  
๒.  อภิปราย
ประโยชนและ
อันตรายที่อาจ

๑.  ทดลองและ
อธิบายสมบัติ
ของสาร 
เมื่อสารเกิด       
การละลายและ
เปลี่ยนสถานะ 
๒.  วิเคราะห
และอธิบายการ
เปลี่ยนแปลง  
ที่ทําใหเกิด  
สารใหม      
และมีสมบัติ
เปลี่ยนแปลงไป     

๑. ทดลอง
และอธิบาย
วิธีเตรียม
สารละลาย
ที่มีความ
เขมขนเปน
รอยละ และ
อภิปราย
การนําความรู
เกี่ยวกับ
สารละลายไป
ใชประโยชน   

๑. ทดลอง
และอธิบาย
การ
เปลี่ยนแปลง
สมบัติ มวล 
และพลังงาน
เมื่อสาร
เกิดปฏิกิริยา
เคมี รวมทั้ง
อธิบายปจจัย
ที่มีผลตอการ
เกิด ปฏิกิริยา
เคมี

๑.  ทดลอง อธิบายและเขียนสมการ

ของปฏิกิริยาเคมีทั่วไป

ที่พบในชีวิตประจําวัน รวมทั้งอธิบาย

ผลของสารเคมีที่มีตอสิ่งมีชีวิตและ

สิ่งแวดลอม

๒.  ทดลองและอธิบายอัตราการ

เกิดปฏิกิริยาเคมี ปจจัยที่มีผลตออัตรา

การเกิดปฏิกิริยาเคมี และนําความรูไป

ใชประโยชน

๓.  สืบคนขอมูลและอธิบายการเกิด

ปโตรเลียม กระบวนการแยกแกส

ธรรมชาติ และการกลั่นลําดับสวน

น้ํามันดิบ



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

เกิดขึ้น
เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลง
ของวัสดุ   

๒. ทดลอง
และอธิบาย
การเปลี่ยน-
แปลงสมบัติ   
มวลและ
พลังงาน 
ของสาร  
เมื่อสาร
เปลี่ยนสถานะ   
และเกิด  
การละลาย 

๓.  อภิปราย
การเปลี่ยนแปลง
ของสารที่
กอใหเกิดผลตอ
สิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดลอม    

๓. ทดลอง
และอธิบาย
ปจจัยที่มีผล
ตอการเปลี่ยน
สถานะ และ
การละลาย
ของสาร  

๒. ทดลอง 
อธิบายและ
เขียนสมการ
เคมีของ
ปฏิกิริยาของ
สารตาง ๆ 
และนําความรู
ไปใชประโยชน  

  ๓.  สืบคน
ขอมูลและ
อภิปรายผล
ของสารเคมี 
ปฏิกิริยาเคมีตอ
สิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดลอม          

๔.  สืบคนขอมูลและอภิปราย
การนําผลิตภัณฑที่ไดจากการแยกแกส
ธรรมชาติและการกลั่นลําดับสวน
น้ํามันดิบไปใชประโยชน รวมทั้งผลของ
ผลิตภัณฑตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม   

๕.  ทดลองและอธิบายการเกิดพอลิเมอร 
สมบัติของพอลิเมอร
 ๖.  อภิปรายการนําพอลิเมอร             
ไปใชประโยชน รวมทั้งผลที่เกิดจาก
การผลิตและใชพอลิเมอรตอสิ่งมชีีวิต
และสิ่งแวดลอม
๗.  ทดลองและอธิบายองคประกอบ 
ประโยชนและปฏิกิริยาบางชนิดของ
คารโบไฮเดรต            

๘.   ทดลองและอธิบายองคประกอบ  
ประโยชน และปฏิกิริยาบางชนิดของ
ไขมันและน้ํามัน  



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

๔.  สืบคน
ขอมูลและ
อธิบายการใช
สารเคมีอยาง
ถูกตอง 
ปลอดภัย วิธี
ปองกันและ
แกไขอันตราย
ที่เกิดขึ้นจาก
การใชสารเคมี           

๙.   ทดลองและอธิบายองคประกอบ  
ประโยชน และปฏิกิริยาบางชนิดของ
โปรตีน และกรดนิวคลีอิก



สาระที่ ๔ แรงและการเคลื่อนที่
มาตรฐาน ว ๔.๑   เขาใจธรรมชาติของแรงแมเหล็กไฟฟา แรงโนมถวง และแรงนิวเคลียร มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน

อยางถูกตองและมีคุณธรรม   

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

๑.  ทดลองและ
อธิบายการดึง
หรือการผลัก
วัตถุ     
   

๑.  ทดลองและ
อธิบายการหา
แรงลัพธของ
แรงสองแรง      
ซึ่งอยูในแนว
เดียวกันที่
กระทําตอวัตถุ       

๑.  ทดลองและ
อธิบายการหา
แรงลัพธของ
แรงหลายแรง    
ในระนาบ
เดียวกันที่
กระทําตอวัตถุ   

๑.  ทดลองและ
อธิบายแรงที่
เกิดจากแมเหล็ก         
๒.  อธิบาย การ
นําแมเหล็กมา
ใช ประโยชน             
๓.  ทดลอง
และอธิบาย
แรงไฟฟาที่เกิด
จากการถูวัตถ ุ            
บางชนิด

๑.  ทดลองและ
อธิบายผลของ
การออกแรง
ที่กระทําตอวัตถุ 
๒.  ทดลองการ
ตกของวัตถุสู
พื้นโลก และ
อธิบายแรงที่
โลกดึงดูดวัตถุ 
    

๒.  ทดลองและ
อธิบายความดัน
อากาศ
๓.  ทดลองและ
อธิบายความดัน
ของของเหลว 
๔.  ทดลองและ
อธิบายแรงพยุง
ของของเหลว   
การลอยตัว และ
การจมของวัตถุ

๑.  สืบคนขอมูล 
และอธิบาย
ปริมาณ สเกลาร
 ปริมาณเวกเตอร 
๒.  ทดลองและ
อธิบายระยะทาง    
การกระจัด 
อัตราเร็วและ
ความเร็ว          
ในการเคลื่อนที่
ของวัตถุ 

๒. อธิบายแรง
ลัพธที่กระทําตอ
วัตถุที่หยุดนิ่ง
หรือวัตถุ
เคลื่อนที่    
ดวยความเร็ว
คงตัว 

๑.  อธิบาย
ความเรงและผล
ของแรงลัพธที่
ทําตอวัตถุ 
๒.  ทดลองและ
อธิบายแรงกิริยา
และแรง
ปฏิกิริยา
ระหวางวัตถุ  
และนําความรู
ไปใชประโยชน  
๓.  ทดลองและ
อธิบายแรงพยุง
ของของเหลว        
ที่กระทําตอวัตถุ

๑.  ทดลองและอธิบายความสัมพันธ
ระหวางแรงกับ   การเคลื่อนทีข่องวัตถุ
ในสนามโนมถวง และอธิบายการนํา
ความรูไปใชประโยชน 
๒.  ทดลองและอธิบายความสัมพันธ
ระหวางแรงกับ   การเคลื่อนทีข่อง
อนุภาคในสนามไฟฟา  และนําความรู
ไปใชประโยชน
๓.   ทดลองและอธิบายความ สัมพันธ
ระหวางแรงกับการเคลื่อนที่ของ
อนุภาคในสนาม แมเหล็ก และนํา
ความรูไปใชประโยชน 
๔.    วิเคราะหและอธิบายแรง
นิวเคลียรและแรงไฟฟาระหวาง
อนุภาคในนิวเคลียส



สาระที่ ๔ แรงและการเคลื่อนที่
มาตรฐาน ว ๔.๒   เขาใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบตางๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร   สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน

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

๑.  ทดลองและ
อธิบาย แรง
เสียดทานและ
นําความรูไปใช
ประโยชน        

๑.  ทดลองและ
อธิบายความ
แตกตาง
ระหวางแรง
เสียดทานสถิต
กับแรง และนํา
ความรูไปใช
ประโยชน 
๒. ทดลอง
และวิเคราะห
โมเมนตของ
แรง และนํา
ความรูไปใช
ประโยชน  
๓.  สังเกต และ
อธิบายการ
เคลื่อนที่ของ
วัตถุที่เปน    
แนวตรง และ
แนวโคง  

๑.  อธิบายและทดลองความ สัมพันธ
ระหวางการกระจัด  เวลา ความเรว็   
ความเรงของการเคลื่อนที่ในแนวตรง 
๒.  สังเกตและอธิบายการเคลื่อนที่
แบบโพรเจกไทล แบบวงกลม และ
แบบฮารมอนิกอยางงาย           
๓.  อภิปรายผลการสืบคนและ
ประโยชนเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทล แบบวงกลม และแบบ
ฮารมอนิกอยางงาย   



สาระที่ ๕ พลังงาน
มาตรฐาน ว ๕.๑ เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธระหวางสารและพลังงาน  ผลของการใชพลังงานตอชีวิตและสิ่งแวดลอม 

มีกระบวน การสืบเสาะหาความรู  สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
ตัวชี้วัดชั้นป ตัวชี้วัดชวงชั้น

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

๑.  ทดลองและ
อธิบายไดวา
ไฟฟาเปน
พลังงาน    
 ๒. สํารวจและ
ยกตัวอยาง
เครื่องใช  ไฟฟา
ในบานที่เปลี่ยน
พลังงานไฟฟา
เปนพลังงานอื่น 

๑.  บอกแหลง
พลังงาน
ธรรมชาติ
ที่ใชผลิตไฟฟา 
๒. อธิบาย
ความสําคัญของ
พลังงานไฟฟา
และ เสนอ
วิธีการใชไฟฟา
อยางประหยัด
และปลอดภัย

๑.  ทดลองและ
อธิบายการ
เคลื่อนที่ของแสง
จากแหลงกําเนิด 
๒.  ทดลองและ
อธิบายการ
สะทอนของแสงที่
ตกกระทบวัตถุ 
๓. ทดลองและ
จําแนกวัตถุตาม
ลักษณะการ
มองเห็นจาก
แหลงกําเนิดแสง

๑.  ทดลองและ
อธิบายการเกิด
เสียงและการ
เคลื่อนที่       
ของเสียง
๒.  ทดลองและ
อธิบายการเกิด
เสียงสงู เสียงต่ํา      
๓. ทดลองและ
อธิบายเสียงดัง    
เสียงคอย               
๔.  สํารวจและ
อภิปราย
อันตรายที่
เกิดขึ้นเมื่อฟง
เสียงดังมาก ๆ  

๑.  ทดลองและ
อธิบายการตอ
วงจรไฟฟา
อยางงาย
๒.  ทดลองและ
อธิบายตัวนํา
ไฟฟาและ
ฉนวน ไฟฟา
๓. ทดลองและ
อธิบายการตอ
เซลลไฟฟาแบบ
อนุกรม และนํา
ความรูไปใช
ประโยชน            

๑.  ทดลองและ
อธิบายอุณหภูมิ
และการวัด
อุณหภูมิ
๒.  สังเกต และ
อธิบายการถาย
โอนความรอน 
และนําความรู
ไปใชประโยชน  
๓.  อธิบาย การ
ดูดกลืน การคาย
ความรอน โดย
การแผรังสี และ
นําความรูไปใช
ประโยชน

๑.  ทดลองและ
อธิบายการ
สะทอนของแสง 
การหักเหของ
แสง และนํา
ความรูไปใช
ประโยชน       
๒.  อธิบายผล
ของความสวาง
ที่มีตอมนุษย
และสิ่งมีชีวิต  
อื่น ๆ 

๑. อธิบายงาน 
พลังงานจลน 
พลังงานศักย
โนมถวง กฎ
การอนุรักษ
พลังงาน และ
ความสัมพันธ
ระหวาง
ปริมาณเหลานี้ 
รวมทั้งนํา
ความรูไปใช
ประโยชน  

๑. ทดลองและอธิบายสมบัติ ของ
คลื่นกล และอธิบายความสัมพันธ
ระหวาง อัตราเร็ว ความถี่และความ
ยาวคลื่น
๒. อธิบายการเกิดคลื่นเสียงบีตส
ของเสียง     ความเขมเสียง ระดับ
ความเขมเสียง การไดยินเสียง 
คุณภาพเสียง และนําความรูไปใช
ประโยชน 
๓. อภิปรายผลการสืบคนขอมูล
เกี่ยวกับมลพิษทางเสียงที่มีตอ
สุขภาพของมนุษย และการเสนอ    
วิธีปองกัน



ตัวชี้วัดชั้นป ตัวชี้วัดชวงชั้น
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๒.  ทดลองและ
อธิบาย
ความสัมพันธ
ระหวางความ
ตางศักย 
กระแสไฟฟา 
ความตานทาน 
และนําความรูไป
ใชประโยชน  

๔.  ทดลอง   และ
อธิบาย  การหักเห
ของแสงเมื่อผาน
ตัวกลางโปรงใส
สองชนิด 
๕.  ทดลอง       
และอธิบาย       
การเปลี่ยนแสง
เปนพลังงานไฟฟา
และนําความรู   
ไปใชประโยชน 
๖.  ทดลองและ
อธิบายแสงขาว
ประกอบดวยแสง
สีตาง ๆ และนํา
ความรูไปใช
ประโยชน

๔.  ทดลองและ
อธิบายการตอ
หลอดไฟฟาทั้ง
แบบอนุกรม  
แบบขนาน  
และนําความรู
ไปใชประโยชน  
๕.  ทดลองและ
อธิบายการเกิด
สนาม  แมเหล็ก
รอบสายไฟที่มี
กระแสไฟฟา
ผาน และนํา
ความรูไปใช
ประโยชน  

๔.  อธิบาย
สมดุลความรอน
และผลของ
ความรอนตอ
การขยายตัวของ
สาร และนํา
ความรูไปใชใน
ชีวิตประจําวัน  

๓. ทดลองและ
อธิบายการ
ดูดกลืนแสงสี  
การมองเห็นสี
ของวัตถุ และนํา
ความรูไปใช
ประโยชน

๓. คํานวณ
พลังงานไฟฟา
ของเครื่องใช  
ไฟฟา และนํา
ความรูไปใช
ประโยชน  

 ๔.  อธิบายคลื่นแมเหล็กไฟฟา 
สเปกตรัมคลื่นแมเหล็กไฟฟา และ
นําเสนอผลการสืบคนขอมูลเกี่ยวกับ
ประโยชน และการปองกันอันตราย
จากคลื่นแมเหล็กไฟฟา 
๕. อธิบายปฏิกิริยานิวเคลียร ฟชชัน 
ฟวชัน และความสัมพันธระหวาง
มวลกับพลังงาน          



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

๔.  สังเกตและ
อภิปรายการตอ
วงจรไฟฟาใน
บานอยางถูกตอง
ปลอดภัย และ
ประหยัด 
๕.  อธิบายตัว
ตานทาน   ไดโอด 
ทรานซิสเตอร 
และทดลองตอ
วงจร
อิเล็กทรอนิกส
เบื้องตน   ที่มี 
ทรานซิสเตอร  

 ๖.  สืบคนขอมูลเกี่ยวกับพลังงาน   
ที่ไดจากปฏิกิริยานิวเคลียรและผลตอ
สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดลอม 
๗.  อภิปรายผลการสืบคนขอมูล
เกี่ยวกับโรงไฟฟานิวเคลียร           
และการนําไปใชประโยชน         
๘. อธิบายชนิดและสมบัติของรังสี
จากธาตุกัมมันตรังสี 
๙. อธิบายการเกิดกัมมันตภาพ รังสี
และบอกวิธีการตรวจสอบรังสีใน
สิ่งแวดลอม การใชประโยชน 
ผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดลอม           



สาระที่ ๖  กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
มาตรฐาน ว ๖.๑ เขาใจกระบวนการตาง ๆ   ที่เกิดขึน้บนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธของกระบวนการตาง ๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐาน

ของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
ตัวชี้วัดชั้นป ตัวชี้วัดชวงชั้น

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ - ม. ๖
๑.   สํารวจ 
ทดลอง
และอธิบาย
องค ประกอบ
และสมบัติ
ทางกายภาพ
ของดิน
ในทองถิ่น           

๑. สํารวจ
และจําแนก
ประเภทของ
ดินโดยใช
สมบัติทาง
กายภาพเปน
เกณฑ และนํา
ความรู   ไปใช
ประโยชน  

๑. สํารวจ
และอธิบาย
สมบัติทาง
กายภาพของ
น้ําจากแหลง
น้ําในทองถิ่น 
และนําความรู  
ไปใช
ประโยชน
 ๒.  สืบคน
ขอมูลและ
อภิปรายสวน 
ประกอบของ
อากาศและ
ความสําคัญ
ของอากาศ  
๓.  ทดลอง
อธิบายการ
เคลื่อนที่ของ
อากาศที่มีผล
จากความ
แตกตางของ
อุณหภูมิ

๑. สํารวจและ
อธิบายการเกิดดิน 
๒.ระบุชนิดและ
สมบัติของดิน      
ที่ใชปลูกพืช     
ในทองถิ่น 

๑. สํารวจ 
ทดลองและ
อธิบายการเกิด
เมฆ  หมอก 
น้ําคาง ฝน 
และลูกเห็บ 
๒. ทดลอง
และอธิบาย
การเกิด
วัฏจักรน้ํา
๓. ออกแบบ
และสราง
เครื่องมือ    
อยางงาย
ในการวัด
อุณหภูมิ  
ความชื้น  และ
ความกด
อากาศ   

๑. อธิบาย 
จําแนก
ประเภทของ
หิน โดยใช
ลักษณะของ
หิน สมบัติของ
หินเปนเกณฑ
และนําความรู
ไปใชประโยชน 
๒. สํารวจ
และอธิบาย  
การเปลี่ยนแปลง
ของหิน
๓. สืบคน
และอธิบาย
ธรณีพิบัติภัย   
ที่มีผลตอ
มนุษยและ
สภาพแวดลอม    
ในทองถิ่น            

๑.  สืบคนและ
อธิบาย
องคประกอบ
และการ  แบง
ชั้นบรรยากาศที่
ปกคลุมผิวโลก 
๒.  ทดลองและ
อธิบาย
ความสัมพันธ
ระหวาง 
อุณหภูมิ 
ความชื้นและ
ความกดอากาศ
ที่มีผลตอ
ปรากฏการณ
ทางลมฟา
อากาศ
๓.  สังเกต 
วิเคราะห 
และ อภิปราย
การเกิด 
ปรากฏการณ

๑. สํารวจ 
ทดลองและ
อธิบายลักษณะ
ของชั้นหนาตัด
ดิน สมบัติของ
ดิน และ
กระบวนการ
เกิดดิน
๒. สํารวจ 
วิเคราะหและ
อธิบายการใช
ประโยชนและ
การปรับปรุง
คุณภาพ
ของดิน 
๓. ทดลอง
เลียนแบบ      
เพื่ออธิบาย
กระบวนการเกิด  
และลักษณะ
องคประกอบ
ของหิน 

๑. สืบคนและอธิบายหลักการ    
ในการแบงโครงสรางโลก
๒. ทดลองเลียนแบบและอธิบาย
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณี
ภาคของโลก
๓. ทดลองเลียนแบบ และอธิบาย
กระบวนการเกิดภูเขา รอยเลื่อน รอย
คดโคง แผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด
๔. สืบคนและอธิบายความ สําคัญ
ของปรากฏการณทางธรณีวิทยา
แผนดินไหว   ภูเขาไฟระเบิด          
ที่สงผลตอ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล อม
๕.  สํารวจ วิเคราะหและอธิบาย     
การลําดับชั้นหิน จากการวางตัว 
ของชั้นหิน  ซากดึกดําบรรพ       
และโครงสรางทางธรณีวิทยา       
เพื่ออธิบายประวัติความเปนมา   
ของพื้นที่
๖. สืบคน วิเคราะห และอธิบาย
ประโยชนของขอมูลทางธรณีวิทยา
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 ๔. ทดลอง
และอธิบาย
การเกิดลมและ
นําความรูไป
ใชประโยชน
ในชีวิต 
ประจําวัน

 ทางลมฟา
อากาศที่มีผล
ตอมนุษย
๔. สืบคน 
วิเคราะห    
และแปล
ความหมาย
ขอมูลจากการ
พยากรณ
อากาศ
๕. สืบคน 
วิเคราะห และ
อธิบายผลของ
ลมฟาอากาศ
ตอการดํารง 
ชีวิตของ
สิ่งมีชีวิต และ
สิ่งแวดลอม

๔. ทดสอบ 
และสังเกต
องคประกอบ
และสมบัติของ
หิน เพื่อจําแนก
ประเภทของหิน 
และนําความรู
ไปใชประโยชน 
๕. ตรวจสอบ
และอธิบาย 
ลักษณะทาง
กายภาพของแร 
และการ
นําไปใช
ประโยชน  



ตัวชี้วัดชั้นป ตัวชี้วัดชวงชั้น
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๖. สืบคน 
วิเคราะห และ
อธิบายปจจัย
ทางธรรมชาติ
และการกระทํา
ของมนุษยที่มี
ผลตอการ
เปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิของ
โลก รูโหว
โอโซน และ
ฝนกรด 
๗. สืบคน 
วิเคราะหและ
อธิบายผลของ
ภาวะโลกรอน 
รูโหวโอโซน 
และฝนกรด 
ที่มีตอสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดลอม 

๖ สืบคน
และอธิบาย
กระบวนการ
เกิด  ลักษณะ
และสมบัติของ
ปโตรเลียม 
ถานหิน หิน
น้ํามัน และการ
นําไปใช
ประโยชน   
๗.  สํารวจและ
อธิบายลักษณะ
แหลงน้ํา
ธรรมชาติ   
การใช
ประโยชนและ
การอนุรักษ
แหลงน้ํา
ในทองถิ่น
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๘.  ทดลอง
เลียนแบบ และ
อธิบาย การเกิด
แหลงน้ําบนดิน   
แหลงน้ําใตดิน 
๙.   ทดลอง
เลียนแบบและ
อธิบาย
กระบวนการ
ผุพังอยูกับที่   
การกรอน    
การพัดพา    
การทับถม   
การตกผลึก
และผลของ 
กระบวนการ
ดังกลาว
๑๐. สืบคน สราง
แบบจําลอง 
และ อธิบาย
โครงสรางและ
องคประกอบ
ของโลก             



สาระที่ ๗  ดาราศาสตรและอวกาศ
มาตรฐาน ว๗.๑ เขาใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี  และเอกภพ  การปฏิสัมพันธภายในระบบสุริยะ  และผลตอสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรูและ

จิตวิทยาศาสตร  การสื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัดชั้นป ตัวชี้วัดชวงชั้น

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

๑.  ระบุวา
ในทองฟามี
ดวงอาทิตย 
ดวงจันทรและ
ดวงดาว  

๑.  สืบคนและ
อภิปราย
ความสําคัญของ
ดวงอาทิตย 

๑.   สังเกต และ
อธิบายการขึ้น
ตกของดวง
อาทิตย  
ดวงจันทร    
การเกิด
กลางวัน
กลางคืน และ
การกําหนดทิศ 

๑.  สราง
แบบจําลองเพื่อ
อธิบายลักษณะ
ของระบบสุริยะ 

๑.   สังเกตและ
อธิบายการเกิด
ทิศ  และ
ปรากฏการณ
การขึ้นตกของ
ดวงดาวโดยใช
แผนที่ดาว

๑. สราง
แบบจําลอง
และอธิบาย  
การเกิดฤดู 
ขางขึ้นขางแรม 
สุริยุปราคา 
จันทรุปราคา 
และนําความรู
ไปใชประโยชน

๑.  สืบคนและ
อธิบายความ
สัมพันธ
ระหวาง      
ดวงอาทิตย
โลก ดวงจันทร
และดาวเคราะห
อื่น ๆ และผลที่
เกิดขึ้นตอ
สิ่งแวดลอม
และสิ่งมีชีวิต
บนโลก 

๒.  สืบคนและ
อธิบาย
องคประกอบ
ของเอกภพ 
กาแล็กซี และ
ระบบสุริยะ  

๑.   สืบคนและอธิบายการเกิดและ
วิวัฒนาการของระบบสุริยะ
กาแล็กซี และเอกภพ         

๒. สืบคนและอธิบายธรรมชาติและ
วัฒนาการของดาวฤกษ 



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

๓.  ระบุ
ตําแหนงของ
กลุมดาว และ
นําความรูไป
ใชประโยชน 



สาระที่ ๗  ดาราศาสตรและอวกาศ
มาตรฐาน ว ๗.๒ เขาใจความสําคัญของเทคโนโลยีอวกาศท่ีนํามาใชในการสํารวจอวกาศ   และทรัพยากรธรรมชาติดานการเกษตรและการสื่อสาร 

มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู  และจิตวิทยาศาสตร   สื่อสารสิ่งที่เรียนรู   และนําความรูไปใชประโยชนอยางมีคุณธรรมตอชีวิตและสิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัดชั้นป ตัวชี้วัดชวงชั้น

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

๑.  สืบคน
อภิปรายความ
กาวหนาและ
ประโยชน   
ของเทคโนโลยี
อวกาศ            

๑.  สืบคนและ
อภิปรายความ
กาวหนาของ
เทคโนโลยี
อวกาศที่ใช
สํารวจอวกาศ 
วัตถุทองฟา 
สภาวะอากาศ 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
การเกษตร 
และการ
สื่อสาร 

๑.  สืบคนและอธิบายการสง         
และคํานวณความเร็วในการโคจร
ของดาวเทียมรอบโลก
๒. สืบคนและอธิบายประโยชน
ของดาวเทียมในดานตาง ๆ
๓. สืบคนและอธิบายการสง         
และสํารวจอวกาศโดยใชยานอวกาศ
และสถานีอวกาศ



สาระที่ ๘   ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มาตรฐาน ว ๘.๑ ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู การแกปญหา รูวาปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นสวนใหญมีรูปแบบ

ที่แนนอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได ภายใตขอมูลและเครื่องมือที่มีอยูในชวงเวลานั้นๆ เขาใจวา วิทยาศาสตร  เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดลอม
มีความเกี่ยวของสัมพันธกัน

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

๑.ตั้งคําถาม
เกี่ยวกับ   
เรื่องที่จะศึกษา      
ตามที่  
กําหนดให
หรือตาม 
ความสนใจ
๒.วางแผน 
การสังเกต 
สํารวจ
ตรวจสอบ  
ศึกษาคนควา   
โดยใช
ความคิดของ
ตนเองและ
ของครู
๓. ใชวัสดุ
อุปกรณ
ในการสํารวจ
ตรวจสอบ 
และบันทึก
ผลดวยวิธี
งายๆ

๑.ตั้งคําถาม
เกี่ยวกับเรื่อง 
ที่จะศึกษา 
ตามที่
กําหนดให
และตามความ
สนใจ
๒.วางแผน  
การสังเกต 
สํารวจ
ตรวจสอบ  
ศึกษาคนควา    
โดยใช
ความคิด     
ของตนเอง
ของกลุม    
และของครู
๓. ใชวัสดุ
อุปกรณ
เครื่องมือ
ที่เหมาะสม
ในการสํารวจ

๑.ตั้งคําถาม
เกี่ยวกับเรื่อง 
ที่จะศึกษา 
ตามที่
กําหนดให
และตามความ
สนใจ
๒.วางแผน  
การสังเกต 
เสนอวิธี
สํารวจ
ตรวจสอบ 
ศึกษาคนควา 
โดยใช
ความคิดของ
ตนเอง ของ
กลุมและ
คาดการณสิ่งที่
จะพบจากการ
สํารวจ 
ตรวจสอบ

๑. ตั้งคําถาม
เกี่ยวกับประเด็น 
หรือเรื่อง หรือ
สถานการณ       
ที่จะศึกษา   
ตามที่กําหนดให  
และตามความ
สนใจ
๒.วางแผน     
การสังเกต  
เสนอวิธีสํารวจ
ตรวจสอบ หรือ
ศึกษาคนควา 
และคาดการณ
สิ่งที่จะพบจาก
การสํารวจ
ตรวจสอบ
๓. เลือกอุปกรณ 
ที่ถูกตอง
เหมาะสมในการ
สํารวจ
ตรวจสอบ

๑. ตั้งคําถาม    
เกี่ยวกับ
ประเด็น    
หรือเรื่อง   
หรือสถานการณ  
ที่จะศึกษา 
ตามที่กําหนด    
ใหและตาม
ความสนใจ
๒.วางแผน  
การสังเกต 
เสนอการ
สํารวจ
ตรวจสอบ 
หรือศึกษา
คนควา และ
คาดการณสิ่งที่
จะพบจากการ
สํารวจ
ตรวจสอบ

๑.ตั้งคําถาม
เกี่ยวกับ
ประเด็น   
หรือเรื่อง   
หรือสถานการณ  
ที่จะศึกษา 
ตามที่
กําหนดให
และตามความ
สนใจ
๒.วางแผน  
การสังเกต 
เสนอการ
สํารวจ
ตรวจสอบ 
หรือศึกษา
คนควา  
คาดการณ   
สิ่งที่จะพบ
จากการสํารวจ
ตรวจสอบ

๑.  ตั้งคําถาม       
ที่กําหนด
ประเด็นหรือ
ตัวแปร
ที่สําคัญในการ
สํารวจ
ตรวจสอบ 
หรือศึกษา
คนควาเรื่อง        
ที่สนใจ            
ไดอยาง       
ครอบคลุม 
และเชื่อถือได
๒.  สราง
สมมติฐาน     
ที่สามารถ
ตรวจสอบได
และวางแผน
การสํารวจ
ตรวจสอบ
หลาย ๆ วิธี

๑.  ตั้งคําถาม       
ที่กําหนด
ประเด็นหรือ
ตัวแปร
ที่สําคัญในการ
สํารวจ
ตรวจสอบ 
หรือศึกษา
คนควาเรื่อง        
ที่สนใจ            
ไดอยาง       
ครอบคลุม 
และเชื่อถือได
๒.  สราง
สมมติฐาน     
ที่สามารถ
ตรวจสอบได
และวางแผน
การสํารวจ
ตรวจสอบ
หลาย ๆ วิธี

๑.  ตั้งคําถาม       
ที่กําหนด
ประเด็นหรือ
ตัวแปร
ที่สําคัญในการ
สํารวจ
ตรวจสอบ 
หรือศึกษา
คนควาเรื่อง        
ที่สนใจ            
ไดอยาง       
ครอบคลุม 
และเชื่อถือได
๒.  สราง
สมมติฐาน     
ที่สามารถ
ตรวจสอบได
และวางแผน
การสํารวจ
ตรวจสอบ
หลาย ๆ วิธี

๑. ตั้งคําถามที่อยูบนพื้นฐาน    
ของความรูและความเขาใจ         
ทางวิทยาศาสตร หรือความสนใจ 
หรือจากประเด็นที่เกิดขึ้นใน
ขณะนั้น ที่สามารถทําการสํารวจ
ตรวจสอบหรือศึกษาคนควาได
อยางครอบคลุมและเชื่อถือได
๒. สรางสมมติฐานที่มีทฤษฎี
รองรับ หรือคาดการณ
สิ่งที่จะพบ หรือสรางแบบจําลอง 
หรือสรางรูปแบบ เพื่อนําไปสู     
การสํารวจตรวจสอบ
๓. คนควารวบรวมขอมูล
ที่ตองพิจารณาปจจัยหรือตัวแปร
สําคัญ  ปจจัยที่มีผลตอปจจัยอื่น 
ปจจัยที่ควบคุมไมได และจํานวน
ครั้งของการสํารวจ  ตรวจสอบ  
เพื่อใหไดผลที่มีความเชื่อมั่นอยาง
เพียงพอ



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

๔. จัดกลุม
ขอมูลที่ได
จากการ
สํารวจ
ตรวจสอบและ
นําเสนอผล
๕. แสดง
ความคิดเห็น
ในการสํารวจ  
ตรวจสอบ
๖. บันทึก
และอธิบาย
ผลการสังเกต 
สํารวจ
ตรวจสอบ 
โดยเขียน
ภาพหรือ
ขอความสั้นๆ
๗. นําเสนอ
ผลงาน
ดวยวาจา
ใหผูอื่นเขาใจ

ตรวจสอบ 
และบันทึก
ขอมูล
๔. จัดกลุม
ขอมูล 
เปรียบเทียบและ
นําเสนอผล
๕. ตั้งคําถาม
ใหมจากผล
การสํารวจ
ตรวจสอบ
๖. แสดง
ความคิดเห็น
เปนกลุมและ
รวบรวม
เปนความรู
๗. บันทึกและ
อธิบายผลการ
สังเกต สํารวจ  
ตรวจสอบ 
อยางตรงไป
ตรงมา       
โดยเขียนภาพ 
แผนภาพหรือ
คําอธิบาย
๘. นําเสนอ
ผลงานดวย
วาจาใหผูอื่น  
เขาใจ
กระบวนการ
และผล ของงาน

๓. เลือกใช
วัสดุอุปกรณ 
เครื่องมือ
ที่เหมาะสมใน
การสํารวจ
ตรวจสอบ 
และบันทึก
ขอมูล
๔. จัดกลุม
ขอมูล 
เปรียบเทียบ
กับสิ่งที่
คาดการณไว
และนําเสนอผล
๕. ตั้งคําถาม
ใหมจากผล
การสํารวจ
ตรวจสอบ
๖. แสดง
ความคิดเห็น
และรวบรวม
ขอมูลจากกลุม
นําไปสูการ
สรางความรู
๗. บันทึกและ
อธิบายผลการ
สังเกต สํารวจ
ตรวจสอบตาม
ความเปนจริง 

๔. บันทึก
ขอมูลในเชิง
ปริมาณ นําเสนอ 
ผลสรุปผล
๕. สรางคําถาม
ใหมเพื่อการ
สํารวจตรวจสอบ 
ตอไป
๖. แสดงความ
คิดเห็นและสรุป
สิ่งที่ไดเรียนรู
๗. บันทึกและ
อธิบาย  ผลการ
สํารวจ 
ตรวจสอบอยาง 
ตรงไปตรงมา
๘. นําเสนอ   
จัดแสดงผลงาน 
โดยอธิบายดวย
วาจา หรือเขียน
อธิบาย
กระบวนการ
และผลของงาน
ใหผูอื่นเขาใจ

๓. เลือก
อุปกรณ
ที่ถูกตอง
เหมาะสม
ในการสํารวจ  
ตรวจสอบให
ไดขอมูลที่
เชื่อถือได
๔. บันทึก
ขอมูลในเชิง
ปริมาณและ  
คุณภาพ และ      
ตรวจสอบผล
กับสิ่งที่
คาดการณไว 
นําเสนอผล
และขอสรุป
๕. สราง
คําถามใหม
เพื่อการสํารวจ    
ตรวจสอบ
ตอไป
๖. แสดง
ความคิดเห็น
อยางอิสระ 
อธิบาย และ
สรุปสิ่งที่ได 
เรียนรู

๓. เลือกอุปกรณ 
และวิธีการ
สํารวจ
ตรวจสอบ
ที่ถูกตอง
เหมาะสมให
ไดผลที่
ครอบคลุมและ
เชื่อถือได
๔. บันทึกขอมูล
ในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ 
วิเคราะห และ
ตรวจสอบผลกับ
สิ่งที่คาดการณ
ไว นําเสนอผล
และขอสรุป
๕. สรางคําถาม
ใหมเพื่อการ
สํารวจ    
ตรวจสอบตอไป

๖. แสดง
ความคิดเห็น
อยางอิสระ  
อธิบาย         
ลงความเห็น
และสรุปสิ่งที่
ไดเรียนรู

๓. เลือก
เทคนิควิธีการ
สํารวจ
ตรวจสอบ
ทั้งเชิงปริมาณ
และเชิง
คุณภาพที่
ไดผล
เที่ยงตรงและ
ปลอดภัย 
โดยใชวัสดุ
และเครื่องมือ

ที่เหมาะสม
๔. รวบรวม
ขอมูลจัด
กระทําขอมูล
เชิงปริมาณ
และคุณภาพ
๕.วิเคราะห
และประเมิน
ความ
สอดคลอง
ของประจักษ
พยานกับ
ขอสรุป 
ทั้งที่สนับสนุน
หรือขัดแยง
กับสมมติฐาน
และความ
ผิดปกติของ

๓. เลือก
เทคนิควิธีการ
สํารวจ
ตรวจสอบ
ทั้งเชิงปริมาณ
และเชิง
คุณภาพที่
ไดผล
เที่ยงตรงและ
ปลอดภัย 
โดยใชวัสดุ
และเครื่องมือ

ที่เหมาะสม
๔. รวบรวม
ขอมูลจัด
กระทําขอมูล
เชิงปริมาณ
และคุณภาพ
๕.วิเคราะห
และประเมิน
ความ
สอดคลอง
ของประจักษ
พยานกับ
ขอสรุป 
ทั้งที่สนับสนุน
หรือขัดแยง
กับสมมติฐาน
และความ
ผิดปกติของ

๓. เลือก
เทคนิควิธีการ
สํารวจ
ตรวจสอบ
ทั้งเชิงปริมาณ
และเชิง
คุณภาพที่
ไดผล
เที่ยงตรงและ
ปลอดภัย 
โดยใชวัสดุ
และเครื่องมือ

ที่เหมาะสม
๔. รวบรวม
ขอมูลจัด
กระทําขอมูล
เชิงปริมาณ
และคุณภาพ
๕.วิเคราะห
และประเมิน
ความ
สอดคลอง
ของประจักษ
พยานกับ
ขอสรุป 
ทั้งที่สนับสนุน
หรือขัดแยง
กับสมมติฐาน
และความ
ผิดปกติของ

๔. เลือกวัสดุ เทคนิควิธี อุปกรณ  
ที่ใชในการสังเกต การวัด          
การสํารวจตรวจสอบอยางถูกตอง
ทั้งทางกวางและลึกในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ
๕. รวบรวมขอมูลและบันทึกผล
การสํารวจตรวจสอบอยางเปน
ระบบถูกตอง ครอบคลุมทั้งในเชงิ
ปริมาณและคุณภาพ โดยตรวจสอบ
ความเปนไปได ความเหมาะสม
หรือความผิดพลาดของขอมูล
๖. จัดกระทําขอมูล โดยคํานึงถึง
การรายงานผลเชิงตัวเลขที่มีระดับ
ความถูกตองและนําเสนอขอมูล
ดวยเทคนิควิธี
ที่เหมาะสม
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มีแผนภาพ
ประกอบ
คําอธิบาย
๘. นําเสนอ 
จัดแสดง 
ผลงาน      
โดยอธิบาย
ดวยวาจา และ
เขียนแสดง
กระบวนการ
และผล       
ของงาน      
ใหผูอื่นเขาใจ

๗. บันทึกและ
อธิบายผลการ
สํารวจ  
ตรวจสอบตาม
ความเปนจริง      
มีการอางอิง

๘. นําเสนอ 
จัดแสดง  
ผลงาน      โดย
อธิบายดวยวาจา 
หรือเขียน
อธิบายแสดง
กระบวนการและ
ผล      ของงาน      
ใหผูอื่นเขาใจ

๗. บันทึกและ
อธิบายผลการ
สํารวจ  
ตรวจสอบตาม
ความเปนจริง       
มีเหตุผล และ
มีประจักษ
พยานอางอิง
๘. นําเสนอ 
จัดแสดง  
ผลงาน      
โดยอธิบาย
ดวยวาจา และ
เขียนรายงาน
แสดง
กระบวนการ
และผล      
ของงาน       
ใหผูอื่นเขาใจ

ขอมูลจากการ
สํารวจ
ตรวจสอบ
๖.  สราง
แบบจําลอง 
หรือรูปแบบ  
ที่อธิบายผล
หรือแสดงผล
ของการสํารวจ
ตรวจสอบ
๗.  สราง
คําถามที่
นําไปสูการ
สํารวจ
ตรวจสอบ 
 ในเรื่องที่
เกี่ยวของ
 และนําความรู
ที่ไดไปใช  
ในสถานการณ
ใหมหรือ
อธิบายเกี่ยวกับ
แนวคิด 
กระบวนการ
และผลของ
โครงงานหรือ
ชิ้นงานใหผูอื่น
เขาใจ

ขอมูลจากการ
สํารวจ
ตรวจสอบ
๖.  สราง
แบบจําลอง 
หรือรูปแบบ  
ที่อธิบายผล
หรือแสดงผล
ของการสํารวจ
ตรวจสอบ
๗.  สราง
คําถามที่
นําไปสูการ
สํารวจ
ตรวจสอบ 
 ในเรื่องที่
เกี่ยวของ
 และนําความรู
ที่ไดไปใช  
ในสถานการณ
ใหมหรือ
อธิบายเกี่ยวกับ
แนวคิด 
กระบวนการ
และผลของ
โครงงานหรือ
ชิ้นงานใหผูอื่น
เขาใจ

ขอมูลจากการ
สํารวจ
ตรวจสอบ
๖.  สราง
แบบจําลอง 
หรือรูปแบบ  
ที่อธิบายผล
หรือแสดงผล
ของการสํารวจ
ตรวจสอบ
๗.  สราง
คําถามที่
นําไปสูการ
สํารวจ
ตรวจสอบ 
 ในเรื่องที่
เกี่ยวของ
 และนําความรู
ที่ไดไปใช  
ในสถานการณ
ใหมหรือ
อธิบายเกี่ยวกับ
แนวคิด 
กระบวนการ
และผลของ
โครงงานหรือ
ชิ้นงานใหผูอื่น
เขาใจ

๗. วิเคราะหขอมูล แปล
ความหมายขอมูล และประเมิน
ความสอดคลองของขอสรุป       
หรือสาระสําคัญ เพื่อตรวจสอบ    
กับสมมติฐานที่ตั้งไว
๘. พิจารณาความนาเชื่อถือ     
ของวิธีการและผลการสํารวจ
ตรวจสอบ โดยใชหลักความ
คลาดเคลื่อน ของการวัดและ       
การสังเกต เสนอแนะการปรับปรงุ
วิธีการสํารวจตรวจสอบ
๙. นําผลของการสํารวจ
ตรวจสอบที่ได ทั้งวิธีการ          
และองคความรูที่ไดไปสราง   
คําถามใหม นําไปใชแกปญหา     
ในสถานการณใหมและในชีวิตจริง
๑๐. ตระหนักถึงความสําคัญ       
ในการที่จะตองมีสวนรวม
รับผิดชอบการอธิบาย  การลง
ความเห็น และการสรุปผล          
การเรียนรูวิทยาศาสตร ที่นําเสนอ
ตอสาธารณชนดวยความถูกตอง
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๘.   บันทึกและ
อธิบายผลการ
สังเกตการ
สํารวจ 
ตรวจสอบ 
คนควาเพิ่มเติม
จากแหลง
ความรูตาง ๆ     
ใหไดขอมูลที่
เชื่อถือได และ
ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง
ความรูที่คนพบ  
เมื่อมีขอมูล
และประจักษ
พยานใหม
เพิ่มขึ้นหรือ
โตแยงจากเดิม
๙.  จัดแสดงผล
งาน เขียน
รายงาน และ/
หรืออธิบาย
เกี่ยวกับ
แนวคิด 
กระบวนการ 
และผลของ
โครงงานหรือ
ชิ้นงานใหผูอื่น
เขาใจ

๘.   บันทึกและ
อธิบายผลการ
สังเกตการ
สํารวจ 
ตรวจสอบ 
คนควาเพิ่มเติม
จากแหลง
ความรูตาง ๆ     
ใหไดขอมูลที่
เชื่อถือได และ
ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง
ความรูที่คนพบ  
เมื่อมีขอมูล
และประจักษ
พยานใหม
เพิ่มขึ้นหรือ
โตแยงจากเดิม
๙.  จัดแสดงผล
งาน เขียน
รายงาน และ/
หรืออธิบาย
เกี่ยวกับ
แนวคิด 
กระบวนการ 
และผลของ
โครงงานหรือ
ชิ้นงานใหผูอื่น
เขาใจ

๘.   บันทึกและ
อธิบายผลการ
สังเกตการ
สํารวจ 
ตรวจสอบ 
คนควาเพิ่มเติม
จากแหลง
ความรูตาง ๆ     
ใหไดขอมูลที่
เชื่อถือได และ
ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง
ความรูที่คนพบ  
เมื่อมีขอมูล
และประจักษ
พยานใหม
เพิ่มขึ้นหรือ
โตแยงจากเดิม
๙.  จัดแสดงผล
งาน เขียน
รายงาน และ/
หรืออธิบาย
เกี่ยวกับ
แนวคิด 
กระบวนการ 
และผลของ
โครงงานหรือ
ชิ้นงานใหผูอื่น
เขาใจ

๑๑.  บันทึกและอธิบายผล
การสํารวจตรวจสอบอยางมีเหตุผล 
ใชพยานหลักฐานอางอิงหรือ
คนควาเพื่อเติม เพื่อหาหลักฐาน
อางอิงที่เชื่อถือได  และยอมรับ
วาความรูเดิม  อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได    เมื่อมีขอมูลและ
ประจักษ   พยานใหมเพิ่มเติมหรอื
โตแยงจากเดิม   ซึ่งทาทายใหมีการ
ตรวจสอบอยางระมัดระวัง       
อันจะนํามาสู การยอมรับ           
เปนความรูใหม
๑๒. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน 
และ/หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด 
กระบวนการ และผลของโครงงาน
หรือชิ้นงานใหผูอื่นเขาใจ



กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

ทําไมตองเรียนสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชวยใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ 

การดํารงชีวิตของมนุษยทั้งในฐานะปจเจกบุคคลและการอยูรวมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดลอม 
การจัดการทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด เขาใจถึงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา 
ตามเหตุปจจัยตางๆ  เกิดความเขาใจในตนเอง และผูอื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกตาง 
และมีคุณธรรม สามารถนําความรูไปปรับใชในการดําเนินชีวิต เปนพลเมืองดีของประเทศชาติ และ
สังคมโลก

เรียนรูอะไรในสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมวาดวยการอยูรวมกันในสังคม ที่มีความ

เชื่อมสัมพันธกัน และมีความแตกตางกันอยางหลากหลาย เพื่อชวยใหสามารถปรับตนเองกับบริบท
สภาพแวดลอม  เปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ  มีความรู ทักษะ คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม
โดยไดกําหนดสาระตางๆไว ดังนี้

 ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หลักธรรม
ของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ การนําหลักธรรมคําสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง และ
การอยูรวมกันอยางสันติสุข เปนผูกระทําความดี มีคานิยมที่ดีงาม พัฒนาตนเองอยูเสมอ รวมทั้งบําเพ็ญ
ประโยชนตอสังคมและสวนรวม

 หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิต   ระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบัน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ลักษณะและความสําคัญ             
การเปนพลเมืองดี ความแตกตางและความหลากหลายทางวัฒนธรรม คานิยม ความเชื่อ ปลูกฝงคานิยม
ดานประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สิทธิ หนาที่ เสรีภาพการดําเนินชีวิตอยาง               
สันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก

 เศรษฐศาสตร การผลิต การแจกจาย และการบริโภคสินคาและบริการ  การบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดอยางมีประสิทธิภาพ  การดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ และการนําหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน  



 ประวัติศาสตร เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร วิธีการทางประวัติศาสตร พัฒนาการของ
มนุษยชาติจากอดีตถึงปจจุบัน ความสัมพันธและเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตางๆ ผลกระทบที่เกิดจาก
เหตุการณสําคัญในอดีต  บุคคลสําคัญที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงตางๆในอดีต ความเปนมาของ
ชาติไทย วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย  แหลงอารยธรรมที่สําคัญของโลก  

 ภูมิศาสตร  ลักษณะของโลกทางกายภาพ  ลักษณะทางกายภาพ  แหลงทรัพยากร และภูมิอากาศ
ของประเทศไทย และภูมิภาคตางๆ ของโลก การใชแผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร ความสัมพันธกัน
ของสิ่งตางๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธของมนุษยกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ และสิ่งที่
มนุษยสรางขึ้น การนําเสนอขอมูลภูมิสารสนเทศ  การอนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน



คุณภาพผูเรียน

จบชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ 

 มีความรูเรื่องเกี่ยวกับตนเองและผูที่อยูรอบขาง  ตลอดจนสภาพแวดลอมในทองถิ่น  ที่อยูอาศัย  
และเชื่องโยงประสบการณไปสูโลกกวาง

 มีทักษะกระบวนการ  และมีขอมูลที่จําเปนตอการพัฒนาใหเปนผูมีคุณธรรม  จริยธรรม  
ประพฤติปฏิบัติตามหลักคําสอนของศาสนาที่ตนนับถือ  มีความเปนพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  
การอยูรวมกันและการทํางานกับผูอื่น  มีสวนรวมในกิจกรรมของหองเรียน  และไดฝกหัดใน
การตัดสินใจ

 มีความรูเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง  ครอบครัว  โรงเรียน  และชุมชนในลักษณะการบูรณาการ  
ผูเรียนไดเขาใจแนวคิดเกี่ยวกับปจจุบันและอดีต  มีความรูพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ไดขอคิดเกี่ยวกับ
รายรับ-รายจายของครอบครัว เขาใจถึงการเปนผูผลิต ผูบริโภค รูจักการออมขั้นตนและวิธีการเศรษฐกิจ
พอเพียง

 รูและเขาใจในแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หนาที่พลเมือง เศรษฐศาสตร 
ประวัติศาสตร และภูมิศาสตร เพื่อเปนพื้นฐานในการทําความเขาใจในขั้นที่สูงตอไป

จบชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
 มีความรูเรื่องของจังหวัด ภาค และประทศของตนเอง ทั้งเชิงประวัติศาสตร ลักษณะทางกายภาพ 

สังคมประเพณี และวัฒนธรรม รวมทั้งการเมือง การปกครอง และสภาพเศรษฐกิจโดยเนนความเปน
ประเทศไทย

 มีความรูและความเขาใจในเรื่องศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามหลักธรรมคําสอนของ
ศาสนาที่ตนนับถือ รวมทั้งมีสวนรวมศาสนพิธี และพิธีกรรมทางศาสนามากยิ่งขึ้น 

 ปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิหนาที่ในฐานะพลเมืองดีของทองถิ่น จังหวัด ภาค และ
ประเทศ รวมทั้งไดมีสวนรวมในกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของทองถิ่น
ตนเอง มากยิ่งขึ้น

 สามารถเปรียบเทียบเรื่องราวของจังหวัดและภาคตางๆของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบาน  
ไดรับการพัฒนาแนวคิดทางสังคมศาสตร เกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หนาที่พลเมือง 
เศรษฐศาสตร ประวัติศาสตร และภูมิศาสตร  เพื่อขยายประสบการณไปสูการทําความเขาใจในภูมิภาค   
ซีกโลกตะวันออกและตะวันตกเกี่ยวกับศาสนา คุณธรรม จริยธรรม คานิยม ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรม การดําเนินชีวิต การจัดระเบียบทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจากอดีต    
สูปจจุบัน



จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 
 มีความรูเกี่ยวกับความเปนไปของโลก โดยการศึกษาประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศ

ในภูมิภาคตางๆในโลก เพื่อพัฒนาแนวคิด เรื่องการอยูรวมกันอยางสันติสุข
 มีทักษะที่จําเปนตอการเปนนักคิดอยางมีวิจารณญาณไดรับการพัฒนาแนวคิด และขยาย

ประสบการณ เปรียบเทียบระหวางประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคตาง ๆ ในโลก ไดแก เอเชีย 
ออสเตรเลีย  โอเชียเนีย  แอฟริกา ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต ในดานศาสนา คุณธรรม จริยธรรม 
คานิยม ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง ประวัติศาสตรและ
ภูมิศาสตร ดวยวิธีการทางประวัติศาสตร และสังคมศาสตร

 รูและเขาใจแนวคิดและวิเคราะหเหตุการณในอนาคต สามารถนํามาใช เปนประโยชน               
ในการดําเนินชีวิตและวางแผนการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม

จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ 
 มีความรูเกี่ยวกับความเปนไปของโลกอยางกวางขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น
 เปนพลเมืองที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ รวมทั้ง

มีคานิยมอันพึงประสงค สามารถอยูรวมกับผูอื่นและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข รวมทั้งมีศักยภาพ
เพื่อการศึกษาตอในชั้นสูงตามความประสงคได

 มีความรู เรื่องภูมิปญญาไทย ความภูมิใจในความเปนไทย ประวัติศาสตรของชาติไทย                 
ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

 มีนิสัยที่ดีในการบริโภค เลือกและตัดสินใจบริโภคไดอยางเหมาะสม  มีจิตสํานึก และมีสวนรวม
ในการอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดลอม มีความรักทองถิ่นและประเทศชาติ มุงทํา
ประโยชน และสรางสิ่งที่ดีงามใหกับสังคม

 มีความรูความสามารถในการจัดการเรียนรูของตนเอง ชี้นําตนเองได และสามารถแสวงหา
ความรูจากแหลงการเรียนรูตางๆในสังคมไดตลอดชีวิต

 



สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
มาตรฐาน  ส ๑.๑ รู และเขาใจประวัติ ความสําคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกตอง ยึดมั่น และปฏิบัติตาม
      หลักธรรม เพื่ออยูรวมกันอยางสันติสุข

ตัวชี้วัดชั้นป ตัวชี้วัดชวงชั้น

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป.๔ ป. ๕ ป. ๖ ม.๑ ม. ๒ ม. ๓ ม.๔ – ม.๖
๑. บอกพุทธ
ประวัติหรือ
ประวัติของ
ศาสดาที่ตน    
นับถือ  
โดยสังเขป
๒. ชื่นชมและ
บอกแบบอยาง
การดําเนินชีวิต
และขอคิดจาก
ประวัติสาวก 
ชาดก/เรื่องเลา
และศาสนิกชน 
ตัวอยางตามที่
กําหนด
๓. บอก
ความหมาย

๑. บอกความ 
สําคัญของ
พระพุทธ
ศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตน
นับถือ
๒. สรุป
พุทธประวัติ
ตั้งแตประสูติ
จนถึงการออก
ผนวช หรือ
ประวัติศาสดา
ที่ตนนับถือ
ตามที่กําหนด 
๓. ชื่นชมและ
บอกแบบอยาง
การดําเนินชีวิต

๑. อธิบาย
ความสําคัญของ
พระพุทธศาสนา  
หรือศาสนาที่ตน    
นับถือในฐานะ
ที่เปนรากฐาน
สําคัญของ
วัฒนธรรมไทย
๒. สรุปพุทธ
ประวัติตั้งแต
การบําเพ็ญเพียร
จนถึง
ปรินิพพาน หรือ
ประวัติของ
ศาสดาที่ตน
นับถือตามที่
กําหนด

๑. อธิบาย
ความสําคัญ
ของพระพุทธ- 
ศาสนา หรือ
ศาสนาที่ตน
นับถือในฐานะ
เปนศูนยรวม
จิตใจของ
ศาสนิกชน
๒. สรุปพุทธ
ประวัติตั้งแต
บรรลุธรรม
จนถึงประกาศ
ธรรม หรือ
ประวัติศาสดา
ที่ตนนับถือ
ตามที่กําหนด

๑. วิเคราะห
ความสําคัญของ
พระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาที่ตน
นับถือในฐานะ
ที่เปนมรดกทาง
วัฒนธรรมและ
หลักในการ
พัฒนาชาติไทย
๒. สรุปพุทธ
ประวัติตั้งแต
เสด็จกรุง
กบิลพัสดุ  
จนถึงพุทธกิจ
สําคัญหรือ
ประวัติศาสดา
ที่ตนนับถือ
ตามที่กําหนด

๑. วิเคราะห
ความสําคัญของ
พระพุทธศาสนา
ในฐานะเปน
ศาสนาประจํา
ชาติ  หรือความ 
สําคัญของ
ศาสนาที่ตน    
นับถือ
๒. สรุป
พุทธประวัติ
ตั้งแตปลงอายุ
สังขารจนถึง
สังเวชนียสถาน
หรือประวัติ
ศาสดาที่ตน     
นับถือตามที่
กําหนด

๑. อธิบายการ
เผยแผพระพุทธ
ศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตน
นับถือสูประเทศ
ไทย 
๒. วิเคราะห
ความสําคัญของ
พระพุทธ
ศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตน
นับถือที่มีตอ
สภาพแวดลอม 
ในสังคมไทย 
รวมทั้งการ
พัฒนาตนและ
ครอบครัว

๑. อธิบาย
การเผยแผ
พระพุทธ
ศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตน   
นับถือสูประเทศ
เพื่อนบาน
๒. วิเคราะห
ความสําคัญของ
พระพุทธ   
ศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตน
นับถือที่ชวย
เสริมสรางความ
เขาใจอันดี
กับประเทศ
เพื่อนบาน

๑. อธิบายการ
เผยแผพระพุทธ 
ศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตน
นับถือสูประเทศ
ตางๆ ทั่วโลก
๒. วิเคราะห
ความสําคัญของ
พระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตน
นับถือในฐานะ
ที่ชวย
สรางสรรค 
อารยธรรมและ
ความสงบสุข       
แกโลก

๑. วิเคราะหสังคม
ชมพูทวีป และคติ
ความเชื่อทางศาสนา
สมัยกอนพระพุทธเจา
หรือสังคมสมัยของ
ศาสดาที่ตนนับถือ 
๒. วิเคราะห
พระพุทธเจาในฐานะ
เปนมนุษยผูฝกตนได
อยางสูงสุดในการ
ตรัสรู การกอตั้ง 
วิธีการสอนและการ      
เผยแผพระพุทธ 
ศาสนาหรือวิเคราะห
ประวัติศาสดาที่ตน
นับถือตามที่กําหนด



ตัวชี้วัดชั้นป ตัวชี้วัดชวงชั้น

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป.๔ ป. ๕ ป. ๖ ม.๑ ม. ๒ ม. ๓ ม.๔ – ม.๖
ความสําคัญ 
และเคารพ   
พระรัตนตรัย 
ปฏิบัติตาม
หลักธรรม
โอวาท ๓  ใน
พระพุทธศาสนา
หรือหลักธรรม
ของศาสนาที่   
ตนนับถือ  
ตามที่กําหนด
๔. เห็นคุณคา
และสวดมนตแผ
เมตตา  มีสติที่
เปนพื้นฐาน
ของสมาธิ
ในพระพุทธ
ศาสนา หรือ
การพัฒนาจิต
ตามแนวทาง
ของศาสนา

และขอคิดจาก
ประวัติสาวก 
ชาดก  เรื่องเลา
และศาสนิกชน
ตัวอยางตามที่
กําหนด
๔. บอก
ความหมาย  
ความสําคัญ  
และเคารพ
พระรัตนตรัย 
ปฏิบัติตาม
หลักธรรม 
โอวาท ๓ 
 ในพระพุทธ
ศาสนาหรือ
หลักธรรมของ
ศาสนาที่ตน
นับถือตามที่
กําหนด

๓. ชื่นชมและ
บอกแบบอยาง
การดําเนินชีวิต
และขอคิดจาก
ประวัติสาวก 
ชาดก  เรื่องเลา
และศาสนิกชน
ตัวอยางตามที่
กําหนด
๔. บอกความ 
หมาย   
ความสําคัญของ     
พระไตรปฏก  
หรือคัมภีรของ
ศาสนาที่ตน
นับถือ
๕. แสดง
ความเคารพ
พระรัตนตรัย 
และปฏิบัติตาม
หลักธรรม

๓. เห็นคุณคา
และประพฤติ
ตนตาม
แบบอยางการ
ดําเนินชีวิตและ
ขอคิดจาก
ประวัติสาวก  
ชาดก เรื่องเลา 
และศาสนิกชน
ตัวอยางตาม
ที่กําหนด 
๔. แสดงความ
เคารพ
พระรัตนตรัย  
ปฏิบัติตาม
ไตรสิกขาและ
หลักธรรม 
โอวาท ๓ ใน
พระพุทธศาสนา
หรือหลักธรรม
ของศาสนาที่ตน

๓. เห็นคุณคา
และประพฤติ
ตนตาม
แบบอยางการ
ดําเนินชีวิตและ
ขอคิดจาก
ประวัติสาวก 
ชาดก  เรื่องเลา
และศาสนิกชน
ตัวอยางตามที่
กําหนด
๔. อธิบาย
องคประกอบ
และความสําคัญ
ของพระ
ไตรปฏก หรือ
คัมภีรของ
ศาสนาที่ตน
นับถือ
๕. แสดงความ
เคารพ

๓. เห็นคุณคา
และประพฤติ
ตนตาม        
แบบอยางการ
ดําเนินชีวิต และ
ขอคิดจาก
ประวัติสาวก 
ชาดก  เรื่องเลา
และศาสนิกชน 
ตัวอยางตาม
ที่กําหนด
๔. วิเคราะห
ความสําคัญ     
และเคารพ
พระรัตนตรัย 
ปฏิบัติตาม 
ไตรสิกขาและ
หลักธรรม
โอวาท ๓  ใน
พระพุทธศาสนา
หรือหลักธรรม

๓. วิเคราะห
พุทธประวัติ
ตั้งแตประสูติจน   
ถึงบําเพ็ญ
ทุกรกิริยาหรือ
ประวัติศาสดา
ที่ตนนับถือ
ตามที่กําหนด
๔. วิเคราะหและ
ประพฤติตนตาม
แบบอยางการ
ดําเนินชีวิตและ
ขอคิดจาก
ประวัติสาวก 
ชาดก  เรื่องเลา
และศาสนิกชน
ตัวอยางตามที่
กําหนด
๕. อธิบาย
พุทธคุณ และ
ขอธรรมสําคัญ

๓. วิเคราะห
ความสําคัญของ
พระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตน       
นับถือในฐานะ
ที่เปนรากฐาน
ของวัฒนธรรม
เอกลักษณของ
ชาติและมรดก
ของชาติ
๔. อภิปราย 
ความสําคัญของ
พระพุทธ 
ศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตน  
นับถือกับการ
พัฒนาชุมชน
และการจัด
ระเบียบสังคม
๕. วิเคราะห
พุทธประวัติ

๓. อภิปราย
ความสําคัญของ
พระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตน
นับถือกับ
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงและการ
พัฒนาอยาง
ยั่งยืน
๔. วิเคราะห     
พุทธประวัติจาก
พระพุทธรูปปาง
ตาง ๆ  หรือ
ประวัติศาสดาที่
ตนนับถือตามที่
กําหนด
๕. วิเคราะหและ
ประพฤติตนตาม
แบบอยางการ
ดําเนินชีวิตและ

๓. วิเคราะหพุทธ
ประวัติดานการ
บริหาร และการธํารง
รักษาศาสนาหรือ
วิเคราะหประวัติ
ศาสดาที่ตนนับถือ
ตามที่กําหนด
๔. วิเคราะห
ขอปฏิบัติทาง
สายกลางใน
พระพุทธศาสนา หรือ
แนวคิดของศาสนาที่
ตนนับถือตามที่
กําหนด
๕. วิเคราะหการ
พัฒนาศรัทธา และ
ปญญาที่ถูกตอง      
ในพระพุทธศาสนา 
หรือแนวคิดของ
ศาสนาที่ตนนับถือ
ตามที่กําหนด
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ที่ตนนับถือ
ตามที่กําหนด

๕. ชื่นชมการทํา
ความดีของ
ตนเอง บุคคล   
ในครอบครัว
และในโรงเรียน
ตามหลักศาสนา
๖. เห็นคุณคา
และสวดมนต 
แผเมตตา
มีสติที่เปน
พื้นฐานของ
สมาธิใน
พระพุทธ
ศาสนาหรือการ
พัฒนาจิตตาม
แนวทางของ
ศาสนาที่
ตนนับถือตาม
ที่กําหนด
๗. บอกชื่อ
ศาสนา  ศาสดา

โอวาท ๓  ใน
พระพุทธศาสนา
หรือหลักธรรม
ของศาสนา
ที่ตนนับถือตาม
ที่กําหนด
๖. เห็นคุณคา
และสวดมนต 
แผเมตตา  มีสติ
ที่เปนพื้นฐาน
ของสมาธิใน
พระพุทธ-
ศาสนาหรือการ
พัฒนาจิตตาม
แนวทางของ
ศาสนาที่ตน
นับถือตามที่
กําหนด
๗. บอกชื่อ 
ความสําคัญ 
และปฏิบัติตน

นับถือตามที่
กําหนด
๕. ชื่นชมการทํา
ความดีของ
ตนเอง บุคคลใน
ครอบครัว         
โรงเรียนและ
ชุมชนตามหลัก
ศาสนา  พรอม
ทั้งบอกแนว
ปฏิบัติในการ
ดําเนินชีวิต
๖. เห็นคุณคา
และสวดมนต
แผเมตตา  มีสติ
ที่เปนพื้นฐาน
ของสมาธิใน
พระพุทธศาสนา
หรือการพัฒนา
จิตตามแนวทาง
ของศาสนา

พระรัตนตรัย
และปฏิบัติตาม
ไตรสิกขาและ
หลักธรรม
โอวาท ๓ ใน
พระพุทธศาสนา
หรือหลักธรรม
ของศาสนาที่
ตนนับถือตามที่
กําหนด
๖. เห็นคุณคา
และสวดมนต  
 แผเมตตา  มีสติ
ที่เปนพื้นฐาน
ของสมาธิใน
พระพุทธ
ศาสนาหรือการ
พัฒนาจิตตาม
แนวทางของ
ศาสนาที่ตน  
นับถือตามที่
กําหนด

ของศาสนาที่ตน
นับถือตามที่
กําหนด
๕. ชื่นชมการทํา
ความดีของ
บุคคลใน
ประเทศตาม
หลักศาสนา
พรอมทั้งบอก
แนวปฏิบัติใน
การดําเนินชีวิต
๖. เห็นคุณคา 
และสวดมนต 
แผเมตตาและ
บริหารจิต  เจริญ
ปญญา  มีสติที่
เปนพื้นฐานของ
สมาธิใน
พระพุทธศาสนา
หรือการพัฒนา
จิตตามแนวทาง

ในกรอบ
อริยสัจ ๔ หรือ
หลักธรรมของ
ศาสนาที่ตน
นับถือตามที่
กําหนด เห็น
คุณคาและนําไป
พัฒนา แกปญหา
ของตนเองและ
ครอบครัว

๖. เห็นคุณคา
ของการพัฒนา
จิตเพื่อการ
เรียนรูและ
การดําเนินชีวิต
ดวยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ
คือ  วิธีคิดแบบ
คุณคาแท-คุณคา
เทียม และวิธีคิด

หรือประวัติ
ศาสดาของ
ศาสนาที่ตนนับ
ถือตามที่กําหนด
๖. วิเคราะหและ
ประพฤติตนตาม
แบบอยางการ
ดําเนินชีวิตและ
ขอคิดจาก
ประวัติสาวก 
ชาดก  เรื่องเลา
และศาสนิกชน
ตัวอยางตามที่
กําหนด
๗. อธิบาย
โครงสราง   
และสาระ 
สังเขปของ 
พระไตรปฏก 
หรือคัมภีร 
ของศาสนา 
ที่ตนนับถือ

ขอคิดจาก
ประวัติสาวก 
ชาดก เรื่องเลา
และศาสนิกชน
ตัวอยางตาม     
ที่กําหนด
๖.  อธิบาย        
สังฆคุณ และ  
ขอธรรมสําคัญ
ในกรอบ
อริยสัจ ๔ หรือ
หลักธรรมของ
ศาสนาที่ตน    
นับถือตามที่
กําหนด
๗. เห็นคุณคา
และวิเคราะห
การปฏิบัติตน
ตามหลักธรรม
ในการพัฒนาตน
เพื่อเตรียม 

๖. วิเคราะห     
ลักษณะ
ประชาธิปไตยใน
พระพุทธศาสนาหรือ
แนวคิดของศาสนาที่
ตนนับถือตามที่
กําหนด
๗. วิเคราะหหลักการ
ของพระพุทธศาสนา
กับหลักวิทยาศาสตร
หรือแนวคิดของ
ศาสนาที่ตนนับถือ
ตามที่กําหนด
๘. วิเคราะหการ
ฝกฝนและพัฒนา
ตนเอง การพึ่งตนเอง 
และการมุงอิสรภาพ
ในพระพุทธศาสนา 
หรือแนวคิดของ
ศาสนาที่ตนนับถือ
ตามที่กําหนด



ตัวชี้วัดชั้นป ตัวชี้วัดชวงชั้น

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป.๔ ป. ๕ ป. ๖ ม.๑ ม. ๒ ม. ๓ ม.๔ – ม.๖
และความสําคัญ
ของคัมภีรของ
ศาสนาที่ตนนับ
ถือและศาสนา
อื่นๆ

ไดอยาง
เหมาะสม       
ตอศาสนวัตถุ 
ศาสนสถาน 
และศาสนบุคคล
ของศาสนาอื่นๆ

ที่ตนนับถือ
ตามที่กําหนด
๗. ปฏิบัติตน
ตามหลักธรรม
ของศาสนาที่ตน      
นับถือ เพื่อการ
อยูรวมกัน
เปนชาติไดอยาง
สมานฉันท
๘. อธิบาย
ประวัติศาสดา
ของศาสนาอื่นๆ 
โดยสังเขป

๗. ปฏิบัติตน
ตามหลักธรรม
ของศาสนาที่ตน
นับถือเพื่อการ
พัฒนาตนเอง
และสิ่งแวดลอม

ของศาสนาที่ตน
นับถือตามที่
กําหนด
๗. ปฏิบัติตน 
ตามหลักธรรม
ของศาสนา
ที่ตนนับถือ
เพื่อแกปญหา
อบายมุขและ
สิ่งเสพติด
๘. อธิบาย
หลักธรรมสําคัญ
ของศาสนาอื่นๆ
โดยสังเขป
๙.อธิบาย
ลักษณะสําคัญ
ของศาสนพิธี 
พิธีกรรม       
ของศาสนาอื่นๆ 
และปฏิบัติตน
ไดอยาง

แบบคุณ-โทษ
และทางออก 
หรือการพัฒนา
จิตตามแนวทาง
ของศาสนาที่ตน
นับถือ
๗. สวดมนต    
แผเมตตา 
บริหารจิตและ
เจริญปญญาดวย      
อานาปานสติ
หรือตาม
แนวทางของ
ศาสนาที่ตน
นับถือตามที่
กําหนด
๘. วิเคราะหและ
ปฏิบัติตนตาม 
หลักธรรมทาง
ศาสนาที่ตน    
นับถือในการ

๘. อธิบาย
ธรรมคุณและ
ขอธรรมสําคัญ
ในกรอบอริยสัจ๔ 
หรือหลักธรรม
ของศาสนาที่ตน
นับถือตามที่
กําหนด    เห็น
คุณคาและนําไป
พัฒนา แกปญหา
ของชุมชนและ
สังคม
๙. เห็นคุณคา
ของการพัฒนา
จิตเพื่อการ
เรียนรูและ
ดําเนินชีวิต   
ดวยวิธีคิด
แบบโยนิโส
มนสิการ คือ    
วิธีคิดแบบอุบาย

พรอมสําหรับ
การทํางานและ
การมีครอบครัว
๘. เห็นคุณคา 
ของการพัฒนาจิต 
เพื่อการเรียนรู
และดําเนินชีวิต
ดวยวิธีคิด   
แบบโยนิโส-
มนสิการคือวิธี
คิดแบบอริยสัจ 
และวิธีคิดแบบ
สืบสาวเหตุ
ปจจัยหรือการ
พัฒนาจิตตาม
แนวทางของ
ศาสนาที่ตน    
นับถือ
๙. สวดมนต       
แผเมตตา 
บริหารจิตและ
เจริญปญญา  

๙. วิเคราะห
พระพุทธศาสนา
วาเปนศาสตรแหง
การศึกษา ซึ่งเนน 
ความสัมพันธของ
เหตุปจจัยกับวิธีการ
แกปญหาหรือแนวคิด
ของศาสนาที่ตน        
นับถือตามที่กําหนด
๑๐. วิเคราะห
พระพุทธศาสนา
ในการฝกตน ไมให
ประมาท   มุง
ประโยชนและ
สันติภาพบุคคล สังคม
และโลกหรือแนวคิด
ของศาสนาที่ตนนับ
ถือตามที่กําหนด
๑๑. วิเคราะห
พระพุทธศาสนากับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
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เหมาะสมเมื่อ
ตองเขารวมพิธี

ดํารงชีวิตแบบ
พอเพียงและ
ดูแลรักษา
สิ่งแวดลอมเพื่อ
การอยูรวมกันได
อยางสันติสุข
๙. วิเคราะห
เหตุผลความ
จําเปนที่ทุกคน
ตองศึกษา  
เรียนรูศาสนา
อื่นๆ
๑๐. ปฏิบัติตนตอ
ศาสนิกชนอื่น
ในสถานการณ
ตางๆ ไดอยาง
เหมาะสม 
๑๑. วิเคราะห
การกระทําของ
บุคคลที่เปน
แบบอยางดาน   

ปลุกเรา
คุณธรรม และ
วิธีคิดแบบอรรถ
ธรรมสัมพันธ 
หรือการพัฒนา
จิตตามแนวทาง
ของศาสนาที่ตน
นับถือ
๑๐. สวดมนต 
แผเมตตา 
บริหารจิตและ
เจริญปญญาดวย
อานาปานสติ
หรือตาม
แนวทางของ
ศาสนาที่
ตนนับถือ
๑๑. วิเคราะหการ
ปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมทาง
ศาสนาที่ตน

ดวยอานาปาน
สติหรือตาม
แนวทางของ
ศาสนาที่ตน    
นับถือ
๑๐. วิเคราะห
ความแตกตาง
และยอมรับ    
วิถีการดําเนิน
ชีวิตของ          
ศาสนิกชนใน
ศาสนาอื่นๆ

พอเพียงและการ
พัฒนาประเทศแบบ
ยั่งยืน หรือแนวคิด
ของศาสนาที่ตน
นับถือตามที่กําหนด
๑๒. วิเคราะห
ความสําคัญของ
พระพุทธศาสนา
เกี่ยวกับการศึกษา
ที่สมบูรณ การเมือง 
และสันติภาพหรือ
แนวคิดของศาสนา
ที่ตนนับถือตามที่
กําหนด
๑๓.  วิเคราะห
หลักธรรมในกรอบ
อริยสัจ ๔ หรือ
หลักคําสอนของ
ศาสนาที่ตนนับถือ
๑๔. วิเคราะหขอคิด
และแบบอยางการ
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ศาสนสัมพันธ 
และนําเสนอ
แนวทางการ
ปฏิบัติของ
ตนเอง

นับถือเพื่อ
การดํารงตนอยาง
เหมาะสมใน
กระแสความ
เปลี่ยนแปลง
ของโลก และ
การอยูรวมกัน
อยางสันติสุข

ดําเนินชีวิตจาก
ประวัติสาวก ชาดก
เรื่องเลาและ
ศาสนิกชนตัวอยาง
ตามที่กําหนด
๑๕. วิเคราะหคุณคา
และความสําคัญของ
การสังคายนา   
 พระไตรปฏกหรือ
คัมภีรของศาสนา    
 ที่ตนนับถือ และ
การเผยแผ
๑๖. เชื่อมั่นตอผลของ
การทําความดี 
ความชั่ว  สามารถ
วิเคราะหสถานการณ
ที่ตองเผชิญและ
ตัดสินใจเลือก
ดําเนินการหรือปฏิบัติ
ตนไดอยางมีเหตุผล 
ถูกตองตามหลักธรรม 
จริยธรรม และกําหนด



ตัวชี้วัดชั้นป ตัวชี้วัดชวงชั้น

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป.๔ ป. ๕ ป. ๖ ม.๑ ม. ๒ ม. ๓ ม.๔ – ม.๖
เปาหมาย บทบาทการ
ดําเนินชีวิตเพื่อการอยู
รวมกันอยางสันติสุข
และอยูรวมกันเปน
ชาติอยางสมานฉันท
๑๗. อธิบายประวัติ
ศาสดาของศาสนา
อื่นๆ โดยสังเขป
๑๘. ตระหนักใน
คุณคาและความ 
สําคัญของคานิยม 
จริยธรรมที่เปน
ตัวกําหนดความเชื่อ
และพฤติกรรมที่
แตกตางกันของ       
ศาสนิกชนศาสนา
ตางๆ   เพื่อขจัดความ
ขัดแยงและอยูรวมกัน
ในสังคมอยาง
 สันติสุข



ตัวชี้วัดชั้นป ตัวชี้วัดชวงชั้น

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป.๔ ป. ๕ ป. ๖ ม.๑ ม. ๒ ม. ๓ ม.๔ – ม.๖
๑๙. เห็นคุณคา 
เชื่อมั่นและมุงมั่น
พัฒนาชีวิตดวยการ
พัฒนาจิตและ
พัฒนาการเรียนรูดวย
วิธีคิดแบบโยนิโส-
มนสิการ หรือ
การพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนา
ที่ตนนับถือ
๒๐. สวดมนต   
 แผเมตตาและบริหาร
จิตและเจริญปญญา
ตามหลักสติปฏฐาน 
หรือตามแนวทางของ
ศาสนาที่ตนนับถือ
๒๑. วิเคราะห
หลักธรรมสําคัญใน
การอยูรวมกันอยาง
สันติสุขของศาสนา
อื่นๆ และชักชวน 



ตัวชี้วัดชั้นป ตัวชี้วัดชวงชั้น

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป.๔ ป. ๕ ป. ๖ ม.๑ ม. ๒ ม. ๓ ม.๔ – ม.๖
สงเสริมสนับสนุน
ใหบุคคลอื่น
เห็นความสําคัญ
ของการทําความดี
ตอกัน
๒๒. เสนอแนวทาง
การจัดกิจกรรม 
ความรวมมือของ
ทุกศาสนาใน
การแกปญหาและ
พัฒนาสังคม



มาตรฐาน ส  ๑.๒   เขาใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนที่ดี  และธํารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ

ตัวชี้วัดชั้นป ตัวชี้วัดชวงชั้น

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป.๔ ป. ๕ ป. ๖ ม.๑ ม.๒ ม. ๓ ม.๔ – ม.๖
๑. บําเพ็ญ
ประโยชนตอวัด
หรือศาสนสถาน  
ของศาสนา      
ที่ตนนับถือ
๒. แสดงตนเปน
พุทธมามกะ 
หรือแสดงตน
เปนศาสนิกชน
ของศาสนา      
ที่ตนนับถือ
๓.ปฏิบัติตน
ในศาสนพิธี 
พิธีกรรม        
และวันสําคัญ
ทางศาสนา
ตามที่กําหนดได
อยางถูกตอง

๑. ปฏิบัติตน 
อยางเหมาะสม
ตอสาวกของ
ศาสนาที่ตน  
นับถือตามที่
กําหนดได
ถูกตอง
๒. ปฏิบัติตน
ในศาสนพิธี
พิธีกรรมและ   
วันสําคัญทาง
ศาสนาตามที่
กําหนดได
ถูกตอง

๑. ปฏิบัติตน 
อยางเหมาะสม
ตอสาวก     
ศาสนสถาน 
ศาสนวัตถุของ
ศาสนาที่ตนนับ
ถือตามที่กําหนด
ไดถูกตอง
๒. เห็นคุณคา
และปฏิบัติตน
ในศาสนพิธี 
พิธีกรรม และ
วันสําคัญทาง
ศาสนาตามที่
กําหนดได
ถูกตอง
๓. แสดงตนเปน
พุทธมามกะ 
หรือแสดงตน

๑. อภิปราย
ความสําคัญและ
มีสวนรวมในการ
บํารุงรักษา      
ศาสนสถานของ
ศาสนาที่ตน      
นับถือ
๒. มีมรรยาท
ของความเปน
ศาสนิกชนที่ดี
ตามที่กําหนด
๓. ปฏิบัติตน  
ในศาสนพิธี  
พิธีกรรม        
และวันสําคัญ 
ทางศาสนา
ตามที่กําหนดได
ถูกตอง

๑. จัดพิธีกรรม
ตามศาสนาที่ตน
นับถืออยางเรียบ
งาย  มีประโยชน 
และปฏิบัติตน
ถูกตอง
๒. ปฏิบัติตน
ในศาสนพิธี 
พิธีกรรมและวัน
สําคัญทางศาสนา
ตามที่กําหนด
และอภิปราย
ประโยชนที่
ไดรับจากการ    
เขารวมกิจกรรม
๓. มีมรรยาท
ของความเปน        
ศาสนิกชนที่ดี 
ตามที่กําหนด

๑. อธิบายความรู
เกี่ยวกับสถานที่
ตาง ๆในศาสน
สถานและปฏิบัติ
ตนไดอยาง
เหมาะสม
๒. มีมรรยาท
ของความเปนศา
สนิกชนที่ดี
ตามที่กําหนด
๓. อธิบาย 
ประโยชนของ
การเขารวม
ในศาสนพิธี 
พิธีกรรมและ
กิจกรรมในวัน
สําคัญทาง
ศาสนาตามที่
กําหนดและ

๑. บําเพ็ญ
ประโยชนตอ   
ศาสนสถานของ
ศาสนาที่ตน  
นับถือ
๒. อธิบาย     
จริยวัตรของ
สาวกเพื่อเปน
แบบอยางใน
การประพฤติ
ปฏิบัติ และ
ปฏิบัติตนอยาง
เหมาะสมตอ
สาวกของ
ศาสนาที่ตน   
นับถือ
๓. ปฏิบัติตน
อยางเหมาะสม
ตอบุคคลตางๆ

๑. ปฏิบัติตน
อยางเหมาะสม
ตอบุคคลตาง ๆ
ตามหลักศาสนา
ที่ตนนับถือ
ตามที่กําหนด
๒. มีมรรยาท
ของความเปน
ศาสนิกชนที่ดี
ตามที่กําหนด
๓. วิเคราะห
คุณคาของ   
ศาสนพิธี  และ
ปฏิบัติตนได
ถูกตอง
๔. อธิบาย  
คําสอนที่
เกี่ยวเนื่องกับ
วันสําคัญทาง

๑. วิเคราะห
หนาที่และ
บทบาทของ
สาวกและปฏิบัติ
ตนตอสาวก
ตามที่กําหนดได
ถูกตอง
๒. ปฏิบัติตน
อยางเหมาะสม
ตอบุคคลตางๆ 
ตามหลักศาสนา
ตามที่กําหนด
๓. ปฏิบัติหนาที่
ของศาสนิกชน
ที่ดี
๔. ปฏิบัติตน    
ในศาสนพิธี 
พิธีกรรมได
ถูกตอง

๑. ปฏิบัติตนเปน        
ศาสนิกชนที่ดีตอ
สาวก  สมาชิกใน
ครอบครัว และคน
รอบขาง   
๒. ปฏิบัติตนถูกตอง
ตามศาสนพิธี 
พิธีกรรมตามหลัก
ศาสนาที่ตนนับถือ
๓. แสดงตนเปนพุทธ
มามกะ หรือแสดงตน
เปนศาสนิกชนของ
ศาสนาที่ตนนับถือ
๔. วิเคราะห
หลักธรรม  คติธรรม 
ที่เกี่ยวเนื่องกับ
วันสําคัญทางศาสนา
และเทศกาลที่สําคัญ
ของศาสนาที่ตน



ตัวชี้วัดชั้นป ตัวชี้วัดชวงชั้น

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป.๔ ป. ๕ ป. ๖ ม.๑ ม.๒ ม. ๓ ม.๔ – ม.๖
เปนศาสนิกชน
ของศาสนาที่ตน
นับถือ

ปฏิบัติตนได
ถูกตอง
๔. แสดงตนเปน
พุทธมามกะ 
หรือแสดงตน
เปนศาสนิกชน
ของศาสนาที่ตน
นับถือ

ตามหลักศาสนา 
ที่ตนนับถือ
ตามที่กําหนด
๔.จัดพิธีกรรม
และปฏิบัติตน
ในศาสนพิธี  
พิธีกรรมได
ถูกตอง
๕. อธิบาย 
ประวัติความ 
สําคัญและ
ปฏิบัติตน
ในวันสําคัญ
ทางศาสนา
ที่ตนนับถือ
ตามที่กําหนด
ไดถูกตอง

ศาสนาและ
ปฏิบัติตนได
ถูกตอง
๕. อธิบายความ
แตกตางของ
ศาสนพิธี
พิธีกรรม ตาม
แนวปฏิบัติของ
ศาสนาอื่นๆ
เพื่อนําไปสูการ
ยอมรับ และ
ความเขาใจ
ซึ่งกันและกัน

๕. อธิบาย 
ประวัติวันสําคัญ
ทางศาสนา
ตามทีก่ําหนดและ
ปฏิบัติตนได
ถูกตอง
๖. แสดงตน เปน
พุทธมามกะหรือ
แสดงตนเปน
ศาสนิกชนของ
ศาสนาที่ตน
นับถือ
๗. นําเสนอ
แนวทาง
ในการธํารง
รักษาศาสนา
ที่ตนนับถือ

นับถือ  และปฏิบัติตน
ไดถูกตอง 
๕. สัมมนาและ
เสนอแนะแนวทางใน
การธํารงรักษาศาสนา
ที่ตนนับถืออันสงผล
ถึงการพัฒนาตน 
พัฒนาชาติ และโลก



สาระที่ ๒      หนาที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดําเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐาน  ส ๒.๑      เขาใจและปฏิบัติตนตามหนาที่ของการเปนพลเมืองดี มีคานิยมที่ดีงาม และธํารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทย    

      และสังคมโลกอยางสันติสุข
ตัวชี้วัดชั้นป ตัวชี้วัดชวงชั้น

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป.๔ ป. ๕ ป. ๖ ม.๑ ม.๒ ม. ๓ ม.๔ – ม.๖
๑.  บอกประโยชน
และปฏิบัติตน
เปนสมาชิกที่ดี
ของครอบครัว
และโรงเรียน
๒.  ยกตัวอยาง
ความสามารถ
และความดีของ  
ตนเอง  ผูอื่น
และบอกผลจาก
การกระทํานั้น
                        

๑.  ปฏิบัติตน
ตามขอตกลง  
กติกา  กฎ  
ระเบียบ และ
หนาที่ที่ตอง
ปฏิบัติในชีวิต 
ประจําวัน
๒.ปฏิบัติตน
ตามมารยาทไทย
๓. แสดงพฤติกรรม
ในการยอมรับ
ความคิด     ความเชื่อ
และการปฏิบัติ
ของบุคคลอื่น   
ที่แตกตางกัน 
โดยปราศจาก
อคติ

๑. สรุป
ประโยชนและ
ปฏิบัติตนตาม
ประเพณีและ
วัฒนธรรมใน
ครอบครัวและ
ทองถิ่น
๒. บอกพฤติกรรม
การดําเนินชีวิต
ของตนเองและ
ผูอื่นที่อยูใน
กระแสวัฒนธรรม 
ที่หลากหลาย
๓.  อธิบายความ 
สําคัญของวันหยุด 
ราชการที่สําคัญ   

๑. ปฏิบัติตนเปน
พลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย         
ในฐานะสมาชิก
ที่ดีของชุมชน
๒.ปฏิบัติตน
ในการเปนผูนํา
และผูตามที่ดี
๓. วิเคราะห
สิทธิพื้นฐาน     
ที่เด็กทุกคนพึง
ไดรับตาม
กฎหมาย
๔. อธิบาย
ความแตกตาง
ทางวัฒนธรรม
ของกลุมคน
ในทองถิ่น

๑. ยกตัวอยาง
และปฏิบัติตน
ตามสถานภาพ  
บทบาท   สิทธิ  
เสรีภาพและ
หนาที่ในฐานะ
พลเมืองดี 
๒.  เสนอวิธีการ 
ปกปองคุมครอง
ตนเองหรือผูอื่น 
จากการละเมิด
สิทธิเด็ก
๓.  เห็นคุณคา
วัฒนธรรมไทย
ที่มีผลตอการ
ดําเนินชีวิต
ในสังคมไทย

๑. ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ที่
เกี่ยวของ กับ
ชีวิตประจําวัน 
ของครอบครัว 
และชุมชน
๒. วิเคราะหการ
เปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมตาม
กาลเวลาและ
ธํารงรักษา
วัฒนธรรม
อันดีงาม
๓. แสดงออกถึง
มารยาทไทยได
เหมาะสมกับ
กาลเทศะ

๑. ปฏิบัติตาม
กฎหมายในการ
คุมครองสิทธิ
ของบุคคล 
๒. ระบุ
ความสามารถ
ของตนเอง      
ในการทํา
ประโยชนตอ
สังคมและ
ประเทศชาติ
๓. อภิปรายเกี่ยวกับ
คุณคาทาง
วัฒนธรรม
ที่เปนปจจัย
ในการสราง
ความสัมพันธ

๑. อธิบายและ
ปฏิบัติตนตาม
กฎหมาย
ที่เกี่ยวของ
กับตนเอง  
ครอบครัว
ชุมชนและ
ประเทศ
๒. เห็นคุณคา
ในการปฏิบัติตน
ตามสถานภาพ   
บทบาทสิทธิ 
เสรีภาพ      หนาที่
ในฐานะพลเมืองดี
ตามวิถี
ประชาธิปไตย 

๑. อธิบายความ
แตกตางของการ
กระทําความผิด
ระหวางคดีอาญา
และคดีเพง
๒.  มีสวนรวม
ในการปกปอง
คุมครองผูอื่น
ตามหลักสิทธิ
มนุษยชน
๓. อนุรักษ
วัฒนธรรมไทย
และเลือกรับ
วัฒนธรรมสากล
ที่เหมาะสม
๔. วิเคราะห
ปจจัยที่กอใหเกิด  

๑  วิเคราะหและ
ปฏิบัติตนตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของ
กับตนเอง  ครอบครัว  
ชุมชน  ประเทศชาติ  
และสังคมโลก
๒.  วิเคราะหความสําคัญ
ของโครงสรางทางสังคม  
การขัดเกลาทางสังคม 
และการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม
๓. ปฏิบัติตนและมี
สวนสนับสนุนใหผูอื่น
ประพฤติปฏิบัติเพื่อ
เปนพลเมืองดีของ
ประเทศชาติ
และสังคมโลก



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

๔. เคารพใน
สิทธิ ของตนเอง
และผูอื่น  

๔. ยกตัวอยาง
บุคคลซึ่งมี       
ผลงานที่เปน
ประโยชนแก
ชุมชนและ   
ทองถิ่นของตน  

๕.  เสนอวิธีการ
ที่จะอยูรวมกัน
อยางสันติสุขใน
ชีวิตประจําวัน

๔. มีสวนรวมใน
การอนุรักษและ
เผยแพร
ภูมิปญญา
ทองถิ่นของ
ชุมชน

๔. อธิบายคุณคา
ทางวัฒนธรรม         
ที่แตกตางกัน
ระหวางกลุมคน
ในสังคมไทย
๕. ติดตามขอมูล
ขาวสาร 
เหตุการณตาง ๆ 
ในชีวิต 
ประจําวัน   
เลือกรับและใช
ขอมูลขาวสาร
ในการเรียนรู  
ไดเหมาะสม

ที่ดี หรืออาจ
นําไปสูความ
เขาใจผิดตอกัน
๔. แสดงออก 
ถึงการเคารพใน
สิทธิ เสรีภาพ
ของตนเองและ
ผูอื่น  

๓.  วิเคราะห
บทบาท
ความสําคัญและ
ความสัมพันธของ
สถาบันทาง
สังคม 
๔.  อธิบายความ
คลายคลึงและ
ความแตกตาง
ของวัฒนธรรม
ไทยและ
วัฒนธรรม ของ       
ประเทศ ใน
ภูมิภาคเอเชีย 
เพื่อนําไปสู
ความเขาใจอันดี
ระหวางกัน

ปญหาความ
ขัดแยง
ในประเทศและ
เสนอแนวคิด
ในการลดความ
ขัดแยง
๕. เสนอแนวคิด
ในการดํารงชีวิต
อยางมีความสุข
ในประเทศและ
สังคมโลก          

๔. ประเมิน
สถานการณ 
สิทธิมนุษยชนใน
ประเทศไทย และ
เสนอแนวทางพัฒนา
๕.  วิเคราะหความ
จําเปนที่จะตองมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
และอนุรักษ
วัฒนธรรมไทย และ
เลือกรับวัฒนธรรม
สากล



มาตรฐาน  ส ๒.๒       เขาใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบัน  ยึดมั่น  ศรัทธา  และธํารงรักษาไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย         
                                         ทรงเปนประมุข

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

๑. บอกโครงสราง
บทบาทและ
หนาที่ของสมาชิก
ในครอบครัว
และโรงเรียน  
๒.  ระบุบทบาท 
สิทธิ หนาที่ของ
ตนเองใน
ครอบครัวและ
โรงเรียน
๓. มีสวนรวม
ในการตัดสินใจ
และทํากิจกรรม
ในครอบครัว
และโรงเรียน
ตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย

๑. อธิบายความ 
สัมพันธของ
ตนเอง และ
สมาชิกใน
ครอบครัว      
ในฐานะเปนสวน
หนึ่งของชุมชน
๒. ระบุผูมี
บทบาท อํานาจ
ในการตัดสินใจ
ในโรงเรียนและ
ชุมชน

๑. ระบุบทบาท
และหนาที่
ของสมาชิก ชุมชน
ในการมีสวนรวม
กิจกรรมตาง ๆ             
ตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย
๒.วิเคราะห
ความแตกตาง
ของกระบวนการ 
การตัดสินใจ
ในชั้นเรียน/
โรงเรียน  และ
ชุมชน  โดยวิธี 
การออกเสียง
โดยตรงและ
การเลือกตัวแทน
ออกเสียง

๑. อธิบายอํานาจ
อธิปไตยและ
ความสําคัญของ
ระบอบ
ประชาธิปไตย
๒. อธิบาย
บทบาทหนาที่
ของพลเมืองใน
กระ บวนการ
เลือกตั้ง
๓. อธิบาย
ความสําคัญ    
ของสถาบัน        
พระมหา กษัตริย
ตามระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี

๑.   อธิบาย
โครงสรางอํานาจ 
หนาที่และ
ความสําคัญของ
การปกครอง
สวนทองถิ่น
๒. ระบุบทบาท
หนาที่และ
วิธีการเขาดํารง
ตําแหนงของ
ผูบริหารทองถิ่น
๓. วิเคราะห
ประโยชนที่
ชุมชนจะไดรับ
จากองคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น

๑. เปรียบเทียบ
บทบาท หนาที่ 
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่นและ
รัฐบาล
๒.  มีสวนรวม
ในกิจกรรมตางๆ             
ที่สงเสริม 
ประชาธิปไตย 
ในทองถิ่นและ
ประเทศ
๓. อภิปรายบทบาท 
ความสําคัญ    
ในการใชสิทธิ
ออกเสียงเลือกตั้ง        
ตามระบอบ
ประชาธิปไตย

๑.อธิบายหลักการ 
เจตนารมณ  
โครงสราง 
และสาระสําคัญ
ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณา-
จักรไทย
ฉบับปจจุบัน
โดยสังเขป
๒.  วิเคราะห
บทบาท การถวงดุล
อํานาจอธิปไตย
ในรัฐธรรมนูญ
แหงราช-
อาณาจักรไทย
ฉบับปจจุบัน
๓.  ปฏิบัติตน
ตามบทบัญญัติ

๑. อธิบาย
กระบวนการ  
ในการตรา
กฎหมาย
๒. วิเคราะห
ขอมูลขาวสาร 
ทางการเมือง
การปกครอง   
ที่มีผลกระทบ
ตอสังคมไทย
สมัยปจจุบัน   

๑. อธิบายระบอบ
การปกครอง  
แบบตาง ๆ ที่ใช
ในยุคปจจุบัน
๒. วิเคราะห
เปรียบเทียบ
ระบอบ การปกครอง
ของไทยกับ
ประเทศอื่นๆ  
 ที่มีการปกครอง
ระบอบ
ประชาธิปไตย
๓. วิเคราะห
รัฐธรรมนูญฉบับ
ปจจบุันในมาตรา
ตาง ๆ  ที่เก่ียวของ
กับการเลือกตั้ง  
 การมีสวนรวม

๑. วิเคราะหปญหา
การเมืองที่สําคัญใน
ประเทศ จากแหลง 
ขอมูลตางๆ พรอมทั้ง
เสนอแนวทางแกไข
๒. เสนอแนวทาง     
ทางการเมือง          
การปกครองที่นําไปสู
ความเขาใจ  และการ
ประสานประโยชน
รวมกันระหวาง
ประเทศ

๓. วิเคราะห
ความสําคัญและ   
ความจําเปนที่ตอง
ธํารงรักษาไวซึ่งการ
ปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย  อันมี



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

๓. ยกตัวอยาง 
 การเปลี่ยนแปลง
ในชั้นเรียน
โรงเรียนและ
ชุมชน  ที่เปนผล
จากการตัดสินใจ
ของบุคคล
และกลุม

พระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข

ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณา-
จักรไทยฉบับ
ปจจุบัน
ที่เกี่ยวของกับ
ตนเอง

และการตรวจสอบ
การใชอํานาจรัฐ
๔. วิเคราะห
ประเด็นปญหา   
ที่เปนอุปสรรค
ตอการพัฒนา
ประชาธิปไตยของ
ประเทศไทยและ
เสนอแนว
ทางแกไข

พระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข
๔. เสนอแนวทาง
และมีสวนรวม
ในการตรวจสอบ
การใชอํานาจรัฐ 



สาระที่ ๓     เศรษฐศาสตร
มาตรฐาน ส ๓.๑    เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค  การใชทรัพยากรที่มีอยูจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา  รวมทั้งเขาใจ

หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ
ตัวชี้วัดชั้นป ตัวชี้วัดชวงชั้น

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป.๔ ป. ๕ ป. ๖ ม.๑ ม.๒ ม. ๓ ม.๔ – ม.๖
๑. ระบุสินคา
และบริการที่ใช
ประโยชนใน
ชีวิตประจําวัน
๒. ยกตัวอยาง
การใชจายเงิน
ในชีวิตประจําวัน    
ที่ไมเกินตัวและ
เห็นประโยชน
ของการออม
๓. ยกตัวอยาง
การใชทรัพยากร
ในชีวิต 
ประจําวันอยาง
ประหยัด

๑. ระบุ
ทรัพยากรที่นํามา
ผลิตสินคาและ
บริการที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน
๒.บอกที่มาของ
รายไดและ
รายจายของ
ตนเองและ
ครอบครัว
๓. บันทึกรายรับ
รายจายของตนเอง
๔. สรุปผลดี
ของการใชจาย
ที่เหมาะสมกับ
รายไดและ  
การออม

๑. จําแนกความ
ตองการและ
ความจําเปน
ในการใชสินคา
และบริการ
ในการดํารงชีวิต
๒. วิเคราะหการ
ใชจายของ
ตนเอง
๓. อธิบายไดวา
ทรัพยากรที่มีอยู
จํากัดมีผลตอ
การผลิตและ
บริโภคสินคา
และบริการ

๑. ระบุปจจัยที่มี
ผลตอการเลือก
ซื้อสินคาและ
บริการ
๒. บอกสิทธิ
พื้นฐานและ
รักษา
ผลประโยชน
ของตนเองใน
ฐานะผูบริโภค
๓. อธิบาย
หลักการของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงและ
นําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
ของตนเอง

๑. อธิบายปจจัย
การผลิตสินคา
และบริการ
๒. ประยุกตใช
แนวคิดของ
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงในการ
ทํากิจกรรม
ตาง ๆ ใน
ครอบครัว
โรงเรียนและ
ชุมชน
๓. อธิบาย
หลักการสําคัญ
และประโยชน
ของสหกรณ

๑. อธิบาย
บทบาทของ
ผูผลิตที่มีความ
รับผิดชอบ
๒. อธิบาย
บทบาทของ
ผูบริโภคที่รู    
เทาทัน
๓. บอกวิธีและ
ประโยชนของ
การใชทรัพยากร
อยางยั่งยืน

๑. อธิบาย
ความหมายและ
ความสําคัญของ
เศรษฐศาสตร
๒. วิเคราะห
คานิยมและ
พฤติกรรมการ
บริโภคของคน
ในสังคมซึ่งสงผล
ตอเศรษฐกิจของ
ชุมชนและ
ประเทศ
๓. อธิบายความ
เปนมา หลักการ
และความสําคัญ
ของปรัชญาของ
เศรษฐกิจ

๑. วิเคราะห
ปจจัยที่มีผลตอ
การลงทุนและ
การออม
๒. อธิบายปจจัย
การผลิตสินคา
และบริการ  และ
ปจจัยที่มี 
อิทธิพลตอการ
ผลิตสินคาและ
บริการ
๓. เสนอ
แนวทางการ
พัฒนาการผลิต
ในทองถิ่นตาม
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ

๑. อธิบายกลไก
ราคาในระบบ
เศรษฐกิจ
๒. มีสวนรวม
ในการแกไข
ปญหาและ
พัฒนาทองถิ่น
ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง
๓. วิเคราะห
ความสัมพันธ
ระหวางแนวคิด
เศรษฐกิจ
พอเพียงกับ
ระบบสหกรณ

๑. อภิปรายการ
กําหนดราคาและ
คาจางในระบบ
เศรษฐกิจ
๒. ตระหนักถึง
ความสําคัญของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่มีตอ
เศรษฐกิจสังคมของ
ประเทศ
๓. ตระหนักถึง
ความสําคัญของระบบ
สหกรณในการพัฒนา
เศรษฐกิจในระดับ
ชุมชนและประเทศ
๔. วิเคราะหปญหา
ทางเศรษฐกิจ          
ในชุมชนและเสนอ
แนวทางแกไข



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

พอเพียงตอ
สังคมไทย

พอเพียง
๔. อภิปราย
แนวทางการ
คุมครองสิทธิ 
ของตนเองใน
ฐานะผูบริโภค



สาระที่ ๓   เศรษฐศาสตร
มาตรฐาน ส ๓.๒    เขาใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจตาง ๆ  ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ  และความจําเปนของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก

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

๑. อธิบายเหตุผล
ความจําเปนที่
คนตองทํางาน
อยางสุจริต

๑. อธิบายการ
แลกเปลี่ยน
สินคาและ
บริการโดยวิธี
ตาง ๆ
๒. บอก
ความสัมพันธ
ระหวางผูซื้อกับ
ผูขาย

๑. บอกสินคา
และบริการที่รัฐ
จัดหาและ
ใหบริการแก
ประชาชน
๒. บอกความ 
สําคัญของภาษี
และบทบาทของ
ประชาชนใน
การเสียภาษี
๓. อธิบาย
เหตุผลการ
แขงขันทาง
การคาที่มีผลทํา
ใหราคาสินคา
ลดลง

๑. อธิบาย
ความสัมพันธ
ทางเศรษฐกิจ
ของคนในชุมชน
๒. อธิบายหนาที่
เบื้องตนของเงิน

๑. อธิบาย
บทบาทหนาที่
เบื้องตนของ
ธนาคาร
๒. จําแนกผลดี 
ผลเสียของการ
กูยืม

๑. อธิบาย
ความสัมพันธ
ระหวางผูผลิต 
ผูบริโภค 
ธนาคารและ
รัฐบาล
๒. ยกตัวอยาง
การรวมกลุมทาง
เศรษฐกิจภายใน
ทองถิ่น

๑. วิเคราะห
บทบาทหนาที่
และความ
แตกตางของ
สถาบันการเงิน
แตละประเภท
และธนาคาร
กลาง
๒. ยกตัวอยาง  
ที่สะทอนใหเห็น
การพึ่งพาอาศัย
กันและการ
แขงขันกัน    
ทางเศรษฐกิจ  
ในประเทศ
๓. ระบุปจจัย    
ที่มีอิทธิพลตอ
การกําหนด

๑. อภิปรายระบบ
เศรษฐกิจ แบบ
ตางๆ
๒. ยกตัวอยาง
ที่สะทอน
ใหเห็นการพึ่งพา
อาศัยกัน  และ
การแขงขันกัน
ทางเศรษฐกิจ
ในภูมิภาคเอเชีย
๓. วิเคราะหการ
กระจายของ
ทรัพยากรใน
โลกที่สงผลตอ
ความ สัมพันธ
ทางเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ

.๔. วิเคราะห
การแขงขันทาง

๑. อธิบาย
บทบาทหนาที่
ของรัฐบาลใน
ระบบเศรษฐกิจ
๒. แสดงความ
คิดเห็นตอ
นโยบายและ
กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของ
รัฐบาลที่มีตอ
บุคคล กลุมคน
และประเทศชาติ 
๓.อภิปราย
บทบาท
ความสําคัญของ
การรวมกลุมทาง
เศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ

๑.อธิบายบทบาทของ
รัฐบาลเกี่ยวกับ
นโยบายการเงิน การ
คลังในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ
๒. วิเคราะห
ผลกระทบของการ
เปดเสรีทางเศรษฐกิจ
ในยุคโลกาภิวัตนที่มี
ผลตอสังคมไทย
๓. วิเคราะหผลดี
ผลเสียของความ
รวมมือทางเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศใน
รูปแบบตาง ๆ
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อุปสงคและ
อุปทาน

๔. อภิปรายผล
ของการมี
กฎหมาย
เกี่ยวกับ
ทรัพยสิน      
ทางปญญา

การคา               
ในประเทศและ
ตางประเทศ

ที่สงผลตอ
คุณภาพสินคา
ปริมาณการผลิต
และราคาสินคา

๔. อภิปราย
ผลกระทบ

ที่เกิดจากภาวะ
เงินเฟอ เงินฝด

๕.วิเคราะห
ผลเสียจากการ
วางงานและ
แนวทาง
แกปญหา
๖.  วิเคราะห
สาเหตุและ
วิธีการกีดกัน
ทางการคาใน
การคาระหวาง
ประเทศ



สาระที่ ๔        ประวัติศาสตร
มาตรฐาน ส ๔.๑     เขาใจความหมาย  ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร  สามารถใชวิธีการทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆ  อยางเปนระบบ
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๑. บอก วัน   เดือน   
ป และการนับ
ชวงเวลา ตาม
ปฏิทินที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน
๒.  เรียงลําดับ
เหตุการณใน
ชีวิตประจําวัน
ตามวัน เวลา
ที่เกิดขึ้น
๓. บอกประวัติ
ความเปนมาของ
ตนเองและ
ครอบครัว   
โดยสอบถาม
ผูเกี่ยวของ

๑. ใชคําระบุ
เวลาที่แสดง
เหตุการณ       
ในอดีต ปจจุบัน 
และอนาคต
๒. ลําดับ
เหตุการณที่
เกิดขึ้นใน
ครอบครัวหรือ
ในชีวิตของตนเอง 
โดยใชหลักฐาน
ที่เกี่ยวของ

๑.  เทียบศักราช
ที่สําคัญตาม
ปฏิทินที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน
๒. แสดงลําดับ
เหตุการณสําคัญ
ของโรงเรียน
และชุมชน       
โดยระบุ
หลักฐานและ
แหลงขอมูล
ที่เกี่ยวของ

๑. นับชวง
เวลาเปนทศวรรษ   
ศตวรรษ  และ
สหัสวรรษ
๒. อธิบาย
ยุคสมัยใน
การศึกษา
ประวัติของ
มนุษยชาติ
โดยสังเขป
๓.แยกแยะ
ประเภท
หลักฐานที่ใช
ในการศึกษา
ความเปนมา
ของทองถิ่น

๑. สืบคนความ
เปนมาของ
ทองถิ่นโดยใช
หลักฐานที่
หลากหลาย
๒. รวบรวม
ขอมูลจากแหลง
ตางๆ เพื่อตอบ
คําถามทาง
ประวัติศาสตร
อยางมีเหตุผล
๓. อธิบายความ
แตกตางระหวาง
ความจริงกับ
ขอเท็จจริง
เกี่ยวกับเรื่องราวใน
ทองถิ่น

๑. อธิบาย
ความสําคัญของ
วิธีการทาง
ประวัติศาสตร
ในการศึกษา
เรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร
อยางงาย ๆ
๒. นําเสนอ
ขอมูลจาก
หลักฐานที่
หลากหลาย    
ในการทําความ
เขาใจเรื่องราว 
ในอดีต 
 

๑. วิเคราะห
ความสําคัญของ
เวลาใน
การศึกษา
ประวัติศาสตร
๒. เทียบศักราช
ตามระบบตางๆ            
ที่ใชศึกษา
ประวัติศาสตร
๓. นําวิธีการทาง
ประวัติศาสตร
มาใชศึกษา
เหตุการณทาง
ประวัติศาสตร

๑. ประเมินความ
นาเชื่อถือของ
หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร
ในลักษณะตางๆ
๒. วิเคราะห
ความแตกตาง
ระหวางความ
จริงกับ
ขอเท็จจริงของ
เหตุการณทาง
ประวัติศาสตร
๓. เห็น
ความสําคัญ
ของการตีความ 
หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร
ที่นาเชื่อถือ

๑.วิเคราะห
เรื่องราว 
เหตุการณสําคัญ
ทาง
ประวัติศาสตร        
ไดอยางมีเหตุผล   
ตามวิธีการทาง
ประวัติศาสตร
๒. ใชวิธีการทาง
ประวัติศาสตร
ในการศึกษา
เรื่องราวตางๆ 
ที่ตนสนใจ

๑. ตระหนักถึง
ความสําคัญของเวลา
และยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตรที่แสดง
ถึงการเปลี่ยนแปลง
ของมนุษยชาติ
๒. สรางองคความรูใหม
ทางประวัติศาสตร         
โดยใชวิธีการทาง
ประวัติศาสตรอยาง
เปนระบบ



มาตรฐาน ส ๔.๒      เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบัน  ในดานความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญ  
         และสามารถวิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้น
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๑.  บอกความ
เปลี่ยนแปลง
ของสภาพ
แวดลอม สิ่งของ
เครื่องใช หรือ
การดําเนินชีวิต
ของตนเองกับ
สมัยของพอแม 
ปูยา  ตายาย
๒. บอก
เหตุการณที่
เกิดขึ้นในอดีต
ที่มีผลกระทบ
ตอตนเองใน
ปจจุบัน

๑.  สืบคนถึงการ
เปลี่ยนแปลง
ในวิถีชีวิต  
ประจําวันของ
คนในชุมชนของ
ตนจากอดีตถึง
ปจจุบัน 
๒. อธิบาย
ผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลง
ที่มีตอวิถีชีวิต
ของคนในชุมชน

๑. ระบุปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการ    
ตั้งถิ่นฐานและ
พัฒนาการของ
ชุมชน 
๒. สรุปลักษณะ
ที่สําคัญของ       
ขนมธรรมเนียม 
ประเพณี และ
วัฒนธรรมของ
ชุมชน
๓.  เปรียบเทียบ
ความเหมือน
และความตาง
ทางวัฒนธรรม
ของชุมชน
ตนเองกับ   
ชุมชนอื่นๆ 

๑.  อธิบายการตั้ง
หลักแหลงและ
พัฒนาการของ
มนุษยยุคกอน
ประวัติศาสตรและ
ยุคประวัติศาสตร
โดยสังเขป
๒.   ยกตัวอยาง
หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร
ที่พบในทองถิ่น
ที่แสดง
พัฒนาการของ
มนุษยชาติ  

๑. อธิบาย
อิทธิพลของ
อารยธรรมอินเดีย
และจีนที่มีตอ
ไทย  และเอเชีย
ตะวันออกเฉียง
ใต โดยสังเขป
๒. อภิปราย
อิทธิพลของ
วัฒนธรรม
ตางชาติตอสังคม
ไทยปจจุบัน 
โดยสังเขป

๑.   อธิบาย
สภาพสังคม 
เศรษฐกิจและ
การเมืองของ
ประเทศเพื่อน
บานในปจจุบัน
๒.  บอก
ความสัมพันธ
ของกลุมอาเซียน
โดยสังเขป

๑.  อธิบาย
พัฒนาการทาง
สังคม  เศรษฐกิจ 
และการเมือง
ของประเทศ
ตาง ๆ ใน
ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก
เฉียงใต
๒.  ระบุ
ความสําคัญของ
แหลงอารยธรรม  
ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก
เฉียงใต

๑.อธิบาย
พัฒนาการทาง
สังคม  เศรษฐกิจ  
และการเมือง
ของภูมิภาค
เอเชีย 
๒. ระบุ
ความสําคัญของ
แหลงอารยธรรม
โบราณใน
ภูมิภาคเอเชีย
  

๑. อธิบาย
พัฒนาการทาง
สังคม  เศรษฐกิจ  
และการเมือง
ของภูมิภาค
ตาง ๆ  ในโลก
โดยสังเขป
๒. วิเคราะห
ผลของการ
เปลี่ยนแปลง
ที่นําไปสูความ   
รวมมือ และ
ความขัดแยงใน
คริสตศตวรรษ
ที่ ๒๐  ตลอดจน
ความพยายาม
ในการขจัด
ปญหาความ
ขัดแยง

๑. วิเคราะหอิทธิพล
ของอารยธรรม
โบราณและการติดตอ
ระหวางโลก
ตะวันออกกับโลก
ตะวันตกที่มีผลตอ
พัฒนาการและการ
เปลี่ยนแปลงของโลก
๒.  วิเคราะห
เหตุการณสําคัญตาง ๆ 
ที่สงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงทาง
สังคม  เศรษฐกิจ  และ
การเมือง  เขาสูโลก
สมัยปจจุบัน
๓. วิเคราะห
ผลกระทบของการ
ขยายอิทธิพลของ



ตัวชี้วัดชั้นป ตัวชี้วัดชวงชั้น
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ประเทศในยุโรป
ไปยังทวีปอเมริกา   
แอฟริกา และเอเชีย
๔. วิเคราะห
สถานการณของโลก
ในคริสตศตวรรษ              
ที่ ๒๑
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๑. .  อธิบาย
ความหมายและ
ความสําคัญของ
สัญลักษณสําคัญ
ของชาติไทย
และปฏิบัติตน
ไดถูกตอง
๒. บอก สถานที่
สําคัญซึ่งเปน
แหลงวัฒนธรรม             
ในชุมชน
๓. ระบุสิ่งที่ตนรัก
และภาคภูมิใจ
ในทองถิ่น

      

๑.  ระบุบุคคล   
ที่ทําประโยชน
ตอทองถิ่น หรือ
ประเทศชาติ
๒. ยกตัวอยาง
วัฒนธรรม
ประเพณีและ    
ภูมิปญญาไทย
ที่ภาคภูมิใจและ
ควรอนุรักษไว

๑.  ระบุ
พระนามและ
พระราชกรณียกิจ
โดยสังเขปของ
พระมหากษัตริย
ไทยที่เปนผู
สถาปนา  
อาณาจักรไทย
๒. อธิบาย         
พระราชประวัติ
และพระราช -
กรณียกิจของ
พระมหากษัตริย     
ในรัชกาล
ปจจุบัน
โดยสังเขป
๓.  เลาวีรกรรม
ของบรรพบุรุษ
ไทยที่มีสวน

๑.  อธิบาย
พัฒนาการของ
อาณาจักร
สุโขทัย
โดยสังเขป
๒.  บอกประวัติ
และผลงานของ
บุคคลสําคัญ
สมัยสุโขทัย
๓. อธิบาย
ภูมิปญญาไทย
ที่สําคัญสมัย
สุโขทัย ที่นา
ภาคภูมิใจและ
ควรคาแกการ
อนุรักษ

๑. อธิบาย        
พัฒนา การของ
อาณาจักรอยุธยา
และธนบุรี
โดยสังเขป
 ๒. อธิบายปจจัย
ที่สงเสริมความ
เจริญรุงเรืองทาง
เศรษฐกิจและ
การปกครองของ
อาณาจักรอยุธยา 
๓. บอกประวัติ
และผลงานของ
บุคคลสําคัญ
สมัยอยุธยาและ
ธนบุรีที่นา
ภาคภูมิใจ
๔. อธิบายภูมิ
ปญญาไทยที่

๑. อธิบาย        
พัฒนา การของ
ไทยสมัย
รัตนโกสินทร 
โดยสังเขป 
๒. อธิบายปจจัย
ที่สงเสริมความ
เจริญรุงเรือง
ทางเศรษฐกิจ
และการ
ปกครองของ
ไทยสมัย
รัตนโกสินทร
๓. ยกตัวอยาง
ผลงานของบุคคล
สําคัญดานตาง ๆ 
สมัยรัตนโกสินทร
๔. อธิบายภูมิ
ปญญาไทยที่

๑. อธิบายเรื่องราว
ทางประวัต-ิ
ศาสตรสมัยกอน
สุโขทัย  
ในดินแดนไทย
โดยสังเขป
๒.  วิเคราะห
พัฒนาการของ
อาณาจักร
สุโขทัย  ในดาน
ตาง ๆ
๓. วิเคราะห
อิทธิพลของ
วัฒนธรรมและ   
ภูมิปญญาไทย  
สมัยสุโขทัยและ
สังคมไทยใน
ปจจุบัน

๑. วิเคราะห
พัฒนาการของ
อาณาจักรอยุธยา 
และธนบุรี ใน
ดานตางๆ  
๒. วิเคราะห
ปจจัยที่สงผลตอ
ความมั่นคงและ
ความเจริญ
รุงเรืองของ
อาณาจักรอยุธยา
๓. ระบุ
ภูมิปญญาและ
วัฒนธรรมไทย
สมัยอยุธยาและ
ธนบุรีและ
อิทธิพลของภูมิ
ปญญาดังกลาว
ตอการพัฒนา

๑.  วิเคราะห
พัฒนาการของ
ไทยสมัย
รัตนโกสินทร  
ในดานตางๆ
๒. วิเคราะห
ปจจัยที่สงผลตอ
ความมั่นคงและ
ความเจริญรุงเรือง
ของไทยในสมัย
รัตนโกสินทร
๓. วิเคราะห
ภูมิปญญาและ
วัฒนธรรมไทย
สมัยรัตนโกสินทร
และอิทธิพล   
ตอการพัฒนา
ชาติไทย

๑. วิเคราะหประเด็น
สําคัญของ
ประวัติศาสตรไทย
๒. วิเคราะห
ความสําคัญ
ของสถาบัน
พระมหากษัตริย
ตอชาติไทย
๓.  วิเคราะหปจจัย
ที่สงเสริมการสรางสรรค
ภูมิปญญาไทยและ
วัฒนธรรมไทย   
ซึ่งมีผลตอสังคมไทย
ในยุคปจจุบัน
๔.  วิเคราะหผลงาน
ของบุคคลสําคัญ     
ทั้งชาวไทยและ
ตางประเทศที่มีสวน
สรางสรรควัฒนธรรม
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ปกปอง
ประเทศชาติ

สําคัญสมัย
อยุธยาและ
ธนบุรีที่นา
ภาคภูมิใจและ
ควรคาแกการ
อนุรักษไว

สําคัญสมัย
รัตนโกสินทร
ที่นาภาคภูมิใจ
และควรคาแก
การอนุรักษไว

ชาติไทยในยุค
ตอมา

๔.วิเคราะห
บทบาทของไทย
ในสมัย
ประชาธิปไตย

ไทย  และ
ประวัติศาสตรไทย
๕.  วางแผนกําหนด
แนวทางและมีสวน
รวมการอนุรักษ
ภูมิปญญาไทยและ
วัฒนธรรมไทย



สาระที่ ๕   ภูมิศาสตร                                                       
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๑.  แยกแยะสิ่ง
ตาง ๆ รอบตัว
ที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติและ
ที่มนุษยสรางขึ้น
๒. ระบุ
ความสัมพันธ
ของตําแหนง 
ระยะ  ทิศของ
สิ่งตางๆ รอบตัว
๓. ระบุทิศหลัก
และที่ตั้งของ   
สิ่งตาง ๆ
๔.ใชแผนผัง
งาย ๆ ในการ
แสดงตําแหนง

๑.  ระบุสิ่งตาง ๆ 
ที่เปนธรรมชาติ
กับที่มนุษย 
สรางขึ้น
ซึ่งปรากฏ
ระหวาง
โรงเรียนกับบาน
๒.  ระบุ
ตําแหนงอยาง
งายและลักษณะ
ทางกายภาพของ       
สิ่งตาง ๆ ที่
ปรากฏใน
ลูกโลก แผนที่ 
แผนผังและ   
ภาพถาย

๑. ใชแผนที่ 
แผนผังและ
ภาพถายในการ
หาขอมูลทาง
ภูมิศาสตรใน
ชุมชนไดอยาง    
มีประสิทธิภาพ
๒. เขียนแผนผัง
งาย ๆ เพื่อแสดง
ตําแหนงที่ตั้ง
ของสถานที่
สําคัญในบริเวณ
โรงเรียนและ
ชุมชน
๓. บอก
ความสัมพันธ

๑. ใชแผนที่ 
ภาพถาย ระบุ
ลักษณะสําคัญ   
ทางกายภาพของ
จังหวัดตนเอง
๒. ระบุแหลง
ทรัพยากรและ   
สิ่งตางๆ  ใน
จังหวัดของ
ตนเองดวย
แผนที่
๓.ใชแผนที่ 
อธิบาย
ความสัมพันธ
ของสิ่งตาง ๆ ที่
มีอยูในจังหวัด  

๑. รูตําแหนง 
(พิกัดภูมิศาสตร 
ละติจูด 
ลองจิจูด) ระยะ 
ทิศทางของ
ภูมิภาคของ
ตนเอง
๒. ระบุลักษณ
ภูมิลักษณะ         
ที่สําคัญใน
ภูมิภาคของ
ตนเองในแผนที่
๓. อธิบาย
ความสัมพันธ
ของลักษณะทาง
กายภาพกับ

๑. ใชเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร 
(แผนที่ ภาพถาย
ชนิดตาง) ระบุ
ลักษณะสําคัญ
ทางกายภาพและ
สังคมของ
ประเทศ
๒. อธิบาย
ความสัมพันธ
ระหวางลักษณะ
ทางกายภาพกับ    
ปรากฏการณ
ทางธรรมชาติ
ของประเทศ

๑. เลือกใช
เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร           
(ลูกโลก แผนที่ 
กราฟ แผนภูมิ) 
ในการสืบคน
ขอมูล เพื่อ
วิเคราะห
ลักษณะทาง
กายภาพและ
สังคมของ
ประเทศไทยและ
ทวีปเอเชีย  
ออสเตรเลียและ
โอเชียเนีย

๑.ใชเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร
ในการรวบรวม
วิเคราะหและ
นําเสนอขอมูล
เกี่ยวกับลักษณะ
ทางกายภาพและ
สังคมของทวีป
ยุโรปและ      
แอฟริกา
๒.วิเคราะห
ความสัมพันธ
ระหวางลักษณะ
ทางกายภาพและ
สังคมของทวีป
ยุโรปและ     
แอฟริกา

๑. ใชเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร
ในการรวบรวม
วิเคราะห  และ
นําเสนอขอมูล
เกี่ยวกับลักษณะ
ทางกายภาพและ
สังคมของทวีป        
อเมริกาเหนือ
และอเมริกาใต 
๒.วิเคราะห
ความสัมพันธ
ระหวางลักษณะ
ทางกายภาพและ
สังคมของทวีป 
อเมริกาเหนือ
และอเมริกาใต 

๑. ใชเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตรในการ
รวบรวม วิเคราะห
และนําเสนอขอมูล   
ภูมิสารสนเทศอยางมี
ประสิทธิภาพ
๒. วิเคราะหอิทธิพล
ของสภาพภูมิศาสตร
ซึ่งทําใหเกิดปญหา
ทางกายภาพหรือ     
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ในประเทศไทยและ
ภูมิภาคตาง ๆ 
ของโลก
๓. วิเคราะหการ
เปลี่ยนแปลงของพื้นที่
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ของสิ่งตาง ๆ   
ในหองเรียน
๕.  สังเกตและ
บอกการ
เปลี่ยนแปลงของ
สภาพ
อากาศใน
รอบวัน

๓. อธิบาย
ความสัมพันธ
ของ ปรากฏการณ
ระหวางโลก      
ดวงอาทิตยและ  
ดวงจันทร

ของลักษณะ
ทางกายภาพกับ
ลักษณะทาง
สังคมของชุมชน

ลักษณะทาง
สังคมในภูมิภาค
ของตนเอง

๒.  อธิบายเสน
แบงเวลาและ
เปรียบเทียบ  วัน 
เวลาของ
ประเทศไทยกับ
ทวีปตาง ๆ
๓. วิเคราะห
เชื่อมโยงสาเหตุ
และแนวทาง
ปองกันภัย
ธรรมชาติและ
การระวังภัย
ที่เกิดขึ้น
ในประทศไทย
และทวีปเอเชีย
ออสเตรเลีย และ          
โอเชียเนีย

ซึ่งไดรับอิทธิพลจาก
ปจจัยทางภูมิศาสตร
ในประเทศไทยและ
ทวีปตาง ๆ
๔. ประเมินการ
เปลี่ยนแปลง
ธรรมชาติในโลกวา
เปนผลมาจากการ
กระทําของมนุษยและ
หรือธรรมชาติ
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๑. บอกสิ่งตางๆ
ที่เกิดตามธรรมชาติ
ที่สงผลตอความ
เปนอยูของมนุษย
๒. สังเกตและ
เปรียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอมที่อยู
รอบตัว
๓. มีสวนรวม  
ในการจัด
ระเบียบ
สิ่งแวดลอม      
ที่บานและ      
ชั้นเรียน

๑. อธิบายความ 
สําคัญและคุณคา
ของสิ่งแวดลอม
ทางธรรมชาติ
และทางสังคม
๒. แยกแยะและ
ใชทรัพยากร  
ธรรมชาติที่ใช
แลวไมหมดไป
และที่ใชแลว
หมดไปไดอยาง
คุมคา
๓. อธิบาย
ความสัมพันธ
ของฤดูกาลกับ
การดําเนินชีวิต
ของมนุษย

๑. เปรียบเทียบ
การเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดลอม
ในชุมชนจาก
อดีตถึงปจจุบัน
๒.  อธิบาย
การพึ่งพา
สิ่งแวดลอม
และทรัพยากร
ธรรมชาติ ในการ     
สนองความ
ตองการพื้นฐาน
ของมนุษย
และการประกอบ
อาชีพ
๓. อธิบาย
เกี่ยวกับมลพิษ
และการกอ       

๑  อธิบายสภาพ 
แวดลอมทาง
กายภาพของ
ชุมชนที่สงผล
ตอการดําเนิน
ชีวิตของคนใน
จังหวัด
๒   อธิบายการ
เปลี่ยนแปลง
สภาพแวดลอม
ในจังหวัดและ
ผลที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงนั้น
๓. มีสวนรวมใน
การอนุรักษ
สิ่งแวดลอมใน
จังหวัด

๑. วิเคราะห
สภาพแวดลอม  
ทางกายภาพที่มี
อิทธิพลตอ
ลักษณะการตั้ง
ถิ่นฐานและการ
ยายถิ่นของ
ประชากร
ในภูมิภาค
๒. อธิบาย
อิทธิพลของ
สิ่งแวดลอม    
ทางธรรมชาติ   
ที่กอใหเกิดวิถี
ชีวิตและการ
สรางสรรค
วัฒนธรรมใน
ภูมิภาค

๑. วิเคราะห
ความสัมพันธ
ระหวางสิ่ง   
แวดลอม          
ทางธรรมชาติ 
กับสิ่งแวดลอม
ทางสังคมใน
ประเทศ
๒. อธิบายการ
แปลงสภาพ
ธรรมชาติใน
ประเทศไทยจาก
อดีตถึงปจจุบัน
และผลที่เกิดขึ้น
จากการ
เปลี่ยนแปลงนั้น
๓. จัดทํา
แผนการใช

๑. วิเคราะห
ผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลง  
ทางธรรมชาติ
ของทวีปเอเชีย  
ออสเตรเลีย  
และโอเชียเนีย
๒. วิเคราะห
ความรวมมือ
ของประเทศ
ตางๆ ที่มีผลตอ
สิ่งแวดลอมทาง
ธรรมชาติของ
ทวีปเอเชีย
ออสเตรเลีย  
และโอเชียเนีย
๓. สํารวจ และ
อธิบายทําเลที่ตั้ง

๑.วิเคราะหการ
กอเกิด
สิ่งแวดลอมใหม
ทางสังคม      
อันเปนผลจาก
การเปลี่ยนแปลง
ทางธรรมชาติ
และทางสังคม
ของทวีปยุโรป
และแอฟริกา
๒. ระบุแนวทาง
การอนุรักษ
ทรัพยากร            
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใน  
ทวีปยุโรปและ
แอฟริกา

๑. วิเคราะหการ   
กอเกิด
สิ่งแวดลอมใหม
ทางสังคม    อัน
เปนผลจากการ
เปลี่ยนแปลงทาง
ธรรมชาติและ 
ทางสังคมของ
ทวีป อเมริกา
เหนือและ
อเมริกาใต
๒. ระบุแนวทาง          
การอนุรักษ
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใน
ทวีปอเมริกา
เหนือและ

๑.วิเคราะห
สถานการณและ
วิกฤตการณดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมของ
ประเทศไทยและโลก
๒  ระบุมาตรการ
ปองกันและแกไข
ปญหา  บทบาท
ขององคการและ
การประสานความ
รวมมือทั้งในประเทศ
และนอกประเทศ
เกี่ยวกับกฎหมาย
สิ่งแวดลอม การ
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม



ตัวชี้วัดชั้นป ตัวชี้วัดชวงชั้น
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๔. มีสวนรวมใน
การฟนฟู
ปรับปรุง
สิ่งแวดลอมใน
โรงเรียนและ
ชุมชน

ใหเกิดมลพิษ
โดยมนุษย
๔. อธิบายความ
แตกตางของ
เมืองและชนบท
๕. ตระหนักถึง
การเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดลอม
ในชุมชน

๓. นําเสนอ
ตัวอยางที่
สะทอนใหเห็น
ผลจากการรักษา
และการทําลาย
สภาพแวดลอม
และเสนอแนวคิด
ในการรักษาสภาพ 
แวดลอมใน
ภูมิภาค

ทรัพยากร
ในชุมชน

กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและ
สังคมในทวีป
เอเชีย  
ออสเตรเลีย  
และโอเชียเนีย
โดยใช
แหลงขอมูลที่
หลากหลาย
๔. วิเคราะห
ปจจัยทาง
กายภาพและ
สังคมที่มีผลตอ
การเลื่อนไหล  
ของความคิด 
เทคโนโลยี 
สินคา และ
ประชากรใน
ทวีปเอเชีย 
ออสเตรเลีย และ   
โอเชียเนีย

๓. สํารวจ
อภิปรายประเด็น
ปญหาเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอม       
ที่เกิดขึ้นใน
ทวีปยุโรปและ
แอฟริกา
๔. วิเคราะหเหตุ
และผลกระทบ
ที่ประเทศไทย
ไดรับจากการ
เปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดลอม
ในทวีปยุโรป
และแอฟริกา

อเมริกาใต
๓. สํารวจ 
อภิปรายประเด็น
ปญหาเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอม         
ที่เกิดขึ้นในทวีป 
อเมริกาเหนือ
และอเมริกาใต
๔. วิเคราะหเหตุ
และผลกระทบ
ตอเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดลอม
ในทวีปอเมริกา
เหนือและ
อเมริกาใต 
ที่สงผลตอ
ประเทศไทย

๓. ระบุแนวทางการ
อนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในภูมิภาค
ตางๆ ของโลก
๔. อธิบายการใช
ประโยชนจาก
สิ่งแวดลอมในการ
สรางสรรควัฒนธรรม 
อันเปนเอกลักษณ
ของทองถิ่น  ทั้งใน
ประเทศไทยและโลก
๕. มีสวนรวมในการ
แกปญหาและการ     
ดําเนินชีวิตตาม
แนวทางการอนุรักษ
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน



กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา

ทําไมตองเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา

สุขภาพ  หรือ  สุขภาวะ  หมายถึง  ภาวะของมนุษยที่สมบูรณทั้งทางกาย   ทางจิต  ทางสังคม  
และทางปญญาหรือจิตวิญญาณ   สุขภาพหรือสุขภาวะจึงเปนเรื่องสําคัญ  เพราะเกี่ยวโยงกับทุกมิติของ
ชีวิต ซึ่งทุกคนควรจะไดเรียนรูเรื่องสุขภาพ เพื่อจะไดมีความรู ความเขาใจที่ถูกตอง  มีเจตคติ   คุณธรรม
และคานิยมที่เหมาะสม   รวมทั้งมีทักษะปฏิบัติดานสุขภาพจนเปนกิจนิสัย  อันจะสงผลใหสังคมโดยรวม
มีคุณภาพ

เรียนรูอะไรในสุขศึกษาและพลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษาเปนการศึกษาดานสุขภาพที่มีเปาหมาย เพื่อการดํารงสุขภาพ การสราง
เสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล  ครอบครัว และชุมชนใหยั่งยืน

สุขศึกษา   มุงเนนใหผูเรียนพัฒนาพฤติกรรมดานความรู เจตคติ  คุณธรรม  คานิยม  และ             
การปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคูไปดวยกัน

พลศึกษา   มุงเนนใหผูเรียนใชกิจกรรมการเคลื่อนไหว  การออกกําลังกาย  การเลนเกมและกีฬา  
เปนเครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ   สังคม   สติปญญา  รวมทั้ง
สมรรถภาพเพื่อสุขภาพและกีฬา 

สาระที่เปนกรอบเนื้อหาหรือขอบขายองคความรูของกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
ประกอบดวย

 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย   ผูเรียนจะไดเรียนรูเรื่องธรรมชาติของ                 
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย  ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโต  ความสัมพันธเชื่อมโยงใน
การทํางานของระบบตางๆของรางกาย รวมถึงวิธีปฏิบัติตนเพื่อใหเจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่สมวัย

 ชีวิตและครอบครัว  ผูเรียนจะไดเรียนรูเรื่องคุณคาของตนเองและครอบครัว  การปรับตัวตอ
การเปลี่ยนแปลงทางรางกาย จิตใจ อารมณความรูสึกทางเพศ  การสรางและรักษาสัมพันธภาพกับผูอื่น 
สุขปฏิบัติทางเพศ  และทักษะในการดําเนินชีวิต

 การเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย การเลนเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล ผูเรียนไดเรียนรูเรื่อง
การเคลื่อนไหวในรูปแบบตาง ๆ   การเขารวมกิจกรรมทางกายและกีฬา ทั้งประเภทบุคคล และประเภท
ทีมอยางหลากหลายทั้งไทยและสากล   การปฏิบัติตามกฎ  กติกา ระเบียบ  ขอตกลงในการเขารวม
กิจกรรมทางกายและกีฬา    และความมีน้ําใจนักกีฬา



 การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการปองกันโรค ผูเรียนจะไดเรียนรูเกี่ยวกับหลักและ
วิธีการเลือกบริโภคอาหาร   ผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ   การสรางเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ  และ
การปองกันโรคทั้งโรคติดตอและโรคไมติดตอ

 ความปลอดภัยในชีวิต ผูเรียนจะไดเรียนรูเรื่องการปองกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยงตางๆ            
ทั้งความเสี่ยงตอสุขภาพ อุบัติเหตุ ความรุนแรง อันตรายจากการใชยาและสารเสพติด  รวมถึงแนวทางใน
การสรางเสริมความปลอดภัยในชีวิต



คุณภาพผูเรียน
จบชั้นประถมศึกษาปที่  ๓

 มีความรู  และเขาใจในเรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย  ปจจัยที่มีผลตอ         
การเจริญเติบโตและพัฒนาการ  วิธีการสรางสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุมเพื่อน

 มีสุขนิสัยที่ดีในเรื่องการกิน  การพักผอนนอนหลับ  การรักษาความสะอาดอวัยวะทุกสวน
ของรางกาย  การเลนและการออกกําลังกาย

 ปองกันตนเองจากพฤติกรรมที่อาจนําไปสูการใชสารเสพติด  การลวงละเมิดทางเพศและ
รูจักปฏิเสธในเรื่องที่ไมเหมาะสม

 ควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเองไดตามพัฒนาการในแตละชวงอายุ   มีทักษะการ
เคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานและมีสวนรวมในกิจกรรมทางกาย  กิจกรรมสรางเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อ
สุขภาพ  และเกม  ไดอยางสนุกสนาน  และปลอดภัย

 มีทักษะในการเลือกบริโภคอาหาร  ของเลน  ของใช  ที่มีผลดีตอสุขภาพ  หลีกเลี่ยงและ
ปองกันตนเองจากอุบัติเหตุได

 ปฏิบัติตนไดอยางถูกตองเหมาะสมเมื่อมีปญหาทางอารมณ  และปญหาสุขภาพ
 ปฏิบัติตนตามกฎ  ระเบียบขอตกลง  คําแนะนํา  และขั้นตอนตางๆ  และใหความรวมมือกับ

ผูอื่นดวยความเต็มใจจนงานประสบความสําเร็จ
 ปฏิบัติตามสิทธิของตนเองและเคารพสิทธิของผูอื่นในการเลนเปนกลุม

จบชั้นประถมศึกษาปที่  ๖

 เขาใจความสัมพันธเชื่อมโยงในการทํางานของระบบตาง ๆ  ของรางกาย  และรูจักดูแล
อวัยวะที่สําคัญของระบบนั้น ๆ

 เขาใจธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย  จิตใจ  อารมณและสังคม  แรงขับทางเพศของ
ชายหญิง  เมื่อยางเขาสูวัยแรกรุนและวัยรุน  สามารถปรับตัวและจัดการไดอยางเหมาะสม

 เขาใจและเห็นคุณคาของการมีชีวิตและครอบครัวที่อบอุน  และเปนสุข
 ภูมิใจและเห็นคุณคาในเพศของตน  ปฏิบัติสุขอนามัยทางเพศไดถูกตองเหมาะสม
 ปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง  พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพและการเกิดโรค  อุบัติเหตุ  

ความรุนแรง  สารเสพติดและการลวงละเมิดทางเพศ
 มีทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานและการควบคุมตนเองในการเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน



 รูหลักการเคลื่อนไหวและสามารถเลือกเขารวมกิจกรรมทางกาย  เกม  การละเลนพื้นเมือง  
กีฬาไทย  กีฬาสากลไดอยางปลอดภัยและสนุกสนาน  มีน้ําใจนักกีฬา  โดยปฏิบัติตามกฎ  กติกา  สิทธิ  
และหนาที่ของตนเอง  จนงานสําเร็จลุลวง

 วางแผนและปฏิบัติกิจกรรมทางกาย  กิจกรรมสรางเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพได
ตามความเหมาะสมและความตองการเปนประจํา

 จัดการกับอารมณ  ความเครียด  และปญหาสุขภาพไดอยางเหมาะสม
 มีทักษะในการแสวงหาความรู  ขอมูลขาวสารเพื่อใชสรางเสริมสุขภาพ

จบชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๓

 เขาใจและเห็นความสําคัญของปจจัยที่สงผลกระทบตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่มี
ตอสุขภาพและชีวิตในชวงวัยตาง ๆ

 เขาใจ  ยอมรับ  และสามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย  จิตใจ  อารมณ  
ความรูสึกทางเพศ  ความเสมอภาคทางเพศ  สรางและรักษาสัมพันธภาพกับผูอื่น  และตัดสินใจแกปญหา
ชีวิตดวยวิธีการที่เหมาะสม

 เลือกกินอาหารที่เหมาะสม  ไดสัดสวน สงผลดีตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัย
 มีทักษะในการประเมินอิทธิพลของเพศ  เพื่อน  ครอบครัว  ชุมชนและวัฒนธรรมที่มีตอ          

เจตคติ  คานิยมเกี่ยวกับสุขภาพและชีวิต  และสามารถจัดการไดอยางเหมาะสม
 ปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง  พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพและการเกิดโรค  อุบัติเหตุ           

การใชยา  สารเสพติด  และความรุนแรง  รูจักสรางเสริมความปลอดภัยใหแกตนเอง  ครอบครัว  และ
ชุมชน

 เขารวมกิจกรรมทางกาย  กิจกรรมกีฬา  กิจกรรมนันทนาการ  กิจกรรมสรางเสริม
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ  โดยนําหลักการของทักษะกลไกมาใชไดอยางปลอดภัย  สนุกสนาน  
และปฏิบัติเปนประจําสม่ําเสมอตามความถนัดและความสนใจ

 แสดงความตระหนักในความสัมพันธระหวางพฤติกรรมสุขภาพ  การปองกันโรค  การดํารง
สุขภาพ  การจัดการกับอารมณและความเครียด  การออกกําลังกายและการเลนกีฬากับการมีวิถีชีวิตที่มี
สุขภาพดี

 สํานึกในคุณคา  ศักยภาพและความเปนตัวของตัวเอง
 ปฏิบัติตามกฎ  กติกา  หนาที่ความรับผิดชอบ  เคารพสิทธิของตนเองและผูอื่น   ใหความ

รวมมือในการแขงขันกีฬาและการทํางานเปนทีมอยางเปนระบบ  ดวยความมุงมั่นและมีน้ําใจนักกีฬา จน
ประสบความสําเร็จตามเปาหมายดวยความชื่นชม และสนุกสนาน



จบชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๖

 สามารถดูแลสุขภาพ  สรางเสริมสุขภาพ  ปองกันโรค  หลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง  และพฤติกรรม
เสี่ยงตอสุขภาพ  อุบัติเหตุ  การใชยา  สารเสพติด  และความรุนแรงไดอยางมีประสิทธิภาพดวยการ
วางแผนอยางเปนระบบ

 แสดงออกถึงความรัก  ความเอื้ออาทร  ความเขาใจในอิทธิพลของครอบครัว  เพื่อน  สังคม  
และวัฒนธรรมที่มีตอพฤติกรรมทางเพศ  การดําเนินชีวิต  และวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี

 ออกกําลังกาย  เลนกีฬา  เขารวมกิจกรรมนันทนาการ  กิจกรรมสรางเสริมสมรรถภาพ         
เพื่อสุขภาพโดยนําหลักการของทักษะกลไกมาใชไดอยางถูกตอง  สม่ําเสมอดวยความชื่นชมและ
สนุกสนาน

 แสดงความรับผิดชอบ  ใหความรวมมือและปฏิบัติตามกฎ  กติกา  สิทธิ  หลักความ
ปลอดภัยในการเขารวมกิจกรรมทางกาย  และเลนกีฬาจนประสบความสําเร็จตามเปาหมายของตนเองและ
ทีม

 แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู  การเลน  และการแขงขัน  ดวยความมีน้ําใจนักกีฬาและ
นําไปปฏิบัติในทุกโอกาสจนเปนบุคลิกภาพที่ดี

 วิเคราะหและประเมินสุขภาพสวนบุคคลเพื่อกําหนดกลวิธีลดความเสี่ยง  สรางเสริมสุขภาพ  
ดํารงสุขภาพ  การปองกันโรค  และการจัดการกับอารมณและความเครียดไดถูกตองและเหมาะสม

 ใชกระบวนการทางประชาสังคม  สรางเสริมใหชุมชนเขมแข็งปลอดภัย  และมีวิถีชีวิตที่ดี



สาระที่  ๑      การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย
มาตรฐาน พ ๑.๑ เขาใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย

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

๑.  อธิบาย
ความสําคัญของ
ระบบประสาท  
และระบบ          
ตอมไรทอ
ที่มีผลตอ
สุขภาพ  
การเจริญ
เติบโต  และ
พัฒนาการของ
วัยรุน

๑. อธิบาย
ลักษณะ
และหนาที่ของ
อวัยวะภายนอก
๒. อธิบายวิธี 
ดูแลรักษา
อวัยวะภายนอก

๑.  อธิบาย
ลักษณะ  
และหนาที่ของ
อวัยวะภายใน
๒.  อธิบายวิธี
ดูแลรักษา
อวัยวะภายใน
๓.  อธิบาย
ธรรมชาติ
ของชีวิตมนุษย

๑.  อธิบาย
ลักษณะและ
การเจริญ
เติบโตของ
รางกายมนุษย
๒.  เปรียบ 
เทียบการ
เจริญเติบโตของ
ตนเองกับเกณฑ
มาตรฐาน
๓.   ระบุปจจัยที่
มีผลตอการ
เจริญเติบโต

๑.  อธิบายการ
เจริญเติบโต
และพัฒนาการ
ของรางกาย
และจิตใจตามวัย  
๒.  อธิบาย
ความสําคัญ
ของกลามเนื้อ 
กระดูกและขอ
ที่มีผลตอสุขภาพ  
การเจริญเติบโต
และพัฒนาการ
๓.  อธิบายวิธีดูแล
กลามเนื้อ  กระดูก  
และขอ  ใหทํางาน
อยางมี
ประสิทธิภาพ

๑.  อธิบาย
ความสําคัญของ
ระบบยอย
อาหาร และ
ระบบขับถายที่มี
ผลตอสุขภาพ  
การเจริญ
เติบโต  และ
พัฒนาการ
๒.  อธิบายวิธี
ดูแลระบบยอย
อาหารและ
ระบบขับถายให
ทํางานตามปกติ

๑.  อธิบาย
ความสําคัญของ
ระบบสืบพันธุ  
ระบบไหลเวียน
โลหิตและระบบ
หายใจ  ที่มีผล
ตอสุขภาพ  การ
เจริญเติบโตและ
พัฒนาการ
๒.  อธิบาย
วิธีการดูแล
ระบบสืบพันธุ  
ระบบไหลเวียน
โลหิต   และ
ระบบหายใจให
ทํางานตามปกติ

๒.  อธิบายวิธี
ดูแลระบบ
ประสาท  และ
ระบบตอมไรทอ
ใหทํางาน
ตามปกติ

๑.  อธิบายการ
เปลี่ยนแปลง
ดานรางกาย  
จิตใจ  อารมณ  
สังคม และ
สติปญญา
ในวัยรุน
๒.  ระบุปจจัยที่
มีผลกระทบตอ
การเจริญเติบโต 
และพัฒนาการ
ดานรางกาย 
จิตใจ  อารมณ 
สังคม และ
สติปญญา
 ในวัยรุน

๑. เปรียบเทียบ
การเปลี่ยน
แปลงทางดาน
รางกาย  จิตใจ  
อารมณ  สังคม  
และสติปญญา  
แตละชวง
ของชีวิต
๒.  วิเคราะห
อิทธิพลและ
ความคาดหวัง
ของสังคมตอ
การเปลี่ยนแปลง
ของวัยรุน

๑.  อธิบายกระบวนการสรางเสริม
และดํารงประสิทธิภาพ
การทํางานของระบบอวัยวะตาง ๆ  
๒.  วางแผนดูแลสุขภาพ
ตามภาวะการเจริญเติบโต
และพัฒนาการของตนเอง
และบุคคลในครอบครัว



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

๓.  วิเคราะห 
สื่อ  โฆษณา  
ที่มีอิทธิพล
ตอการ
เจริญเติบโตและ
พัฒนาการของ
วัยรุน

๓.  วิเคราะห
ภาวะการ
เจริญเติบโตทาง
รางกายของ
ตนเอง
กับเกณฑ
มาตรฐาน
๔.   แสวงหา
แนวทาง
ในการพัฒนา
ตนเองให
เจริญเติบโต
สมวัย



สาระที่  ๒      ชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน  พ ๒.๑ เขาใจและเห็นคุณคาตนเอง ครอบครัว  เพศศึกษา และมีทักษะในการดําเนินชีวิต

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

๑.  อธิบาย
วิธีการปรับตัว
ตอการ
เปลี่ยนแปลง
ทางรางกาย
จิตใจ อารมณ  
และพัฒนาการ
ทางเพศอยาง
เหมาะสม

๑.  ระบุสมาชิก
ในครอบครัว
และความรัก
ความผูกพัน
ของสมาชิก
ที่มีตอกัน
๒.  บอกสิ่งที่
ชื่นชอบ และ
ภาคภูมิใจ     
ในตนเอง
๓.   บอก
ลักษณะความ
แตกตาง
ระหวางเพศ
ชาย และเพศ
หญิง

๑.  ระบุบทบาท
หนาที่ของ
ตนเอง และ
สมาชิกใน
ครอบครัว
๒.  บอก
ความสําคัญของ
เพื่อน
๓.  ระบุ
พฤติกรรม             
ที่เหมาะสมกับ
เพศ
๔.  อธิบาย
ความภาคภูมิใจ         
ในความเปนเพศ
หญิง หรือ
เพศชาย

๑.  อธิบาย
ความสําคัญ  
และความ
แตกตางของ
ครอบครัวที่มีตอ
ตนเอง
๒.  อธิบาย     
วิธีสราง
สัมพันธภาพใน
ครอบครัวและ
กลุมเพื่อน
๓.  บอกวิธี
หลีกเลี่ยง
พฤติกรรม           
ที่นําไปสูการ
ลวงละเมิดทาง
เพศ

๑.  อธิบาย
คุณลักษณะของ
ความเปนเพื่อน
และสมาชิกที่ดี
ของครอบครัว
๒.  แสดง
พฤติกรรมที่
เหมาะสมกับเพศ
ของตนตาม
วัฒนธรรมไทย
๓.  ยกตัวอยาง
วิธีการปฏิเสธ    
การกระทําที่เปน
อันตรายและ          
ไมเหมาะสมใน
เรื่องเพศ

๑.  อธิบายการ
เปลี่ยนแปลง
ทางเพศ  และ
ปฏิบัติตนได
เหมาะสม
๒.  อธิบาย
ความสําคัญของ
การมีครอบครัว          
ที่อบอุนตาม
วัฒนธรรมไทย
๓.  ระบุ
พฤติกรรม         
ที่พึงประสงค
และไมพึง
ประสงค            
ในการแกไข
ปญหาความ
ขัดแยงใน
ครอบครัวและ
กลุมเพื่อน

๑.  อธิบาย
ความสําคัญของ
การสรางและ
รักษา
สัมพันธภาพ   
กับผูอื่น
๒.  วิเคราะห
พฤติกรรมเสี่ยง
ที่อาจนําไปสู
การมี
เพศสัมพันธ 
การติดเชื้อเอดส  
และการตั้งครรภ
กอนวัยอันควร

๒.  แสดงทักษะ
การปฏิเสธเพื่อ
ปองกันตนเอง
จากการถูกลวง
ละเมิดทางเพศ

๑.  วิเคราะห
ปจจัยที่มี
อิทธิพลตอเจต
คติในเรื่องเพศ
๒.  วิเคราะห
ปญหาและ
ผลกระทบ         
ที่เกิดจากการมี
เพศสัมพันธใน
วัยเรียน
๓.  อธิบาย    
วิธีปองกัน
ตนเองและ
หลีกเลี่ยงจาก
โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ  
เอดส  และการ
ตั้งครรภโดยไม
พึงประสงค

๑.  อธิบายอนามัย
แมและเด็ก  
การวางแผน
ครอบครัว และ
วิธีการปฏิบัติตน
ที่เหมาะสม
๒.  วิเคราะห
ปจจัยที่มี
ผลกระทบตอ  
การตั้งครรภ
๓.  วิเคราะห
สาเหตุ  และเสนอ
แนวทางปองกัน 
แกไขความ
ขัดแยงใน
ครอบครัว

๑.  วิเคราะหอิทธิพลของครอบครัว  
เพื่อน สังคม และวัฒนธรรม            
ที่มีผลตอพฤติกรรมทางเพศและ    
การดําเนินชีวิต
๒.  วิเคราะหคานิยมในเรื่องเพศ  
ตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม
อื่น ๆ
๓.  เลือกใชทักษะที่เหมาะสมในการ
ปองกัน  ลดความขัดแยงและ
แกปญหาเรื่องเพศ  และครอบครวั
๔.  วิเคราะหสาเหตุและผลของ
ความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นระหวาง
นักเรียน  หรือเยาวชนในชุมชน  
และเสนอแนวทางแกไขปญหา



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

๔.  อธิบาย
ความสําคัญของ
ความเสมอภาค          
ทางเพศ และ
วางตัวไดอยาง
เหมาะสม



สาระที่  ๓ การเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย การเลนเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล
มาตรฐาน  พ ๓.๑ เขาใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย  การเลนเกม  และกีฬา

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

๑.  เคลื่อนไหว
รางกายขณะอยู
กับที่  เคลื่อนที่
และใชอุปกรณ
ประกอบ
๒.  เลนเกม
เบ็ดเตล็ดและ
เขารวม
กิจกรรมทาง
กายที่ใชการ
เคลื่อนไหวตาม
ธรรมชาติ

๑.  ควบคุมการ
เคลื่อนไหว
รางกาย           
ขณะอยูกับที่  
เคลื่อนที่ และใช
อุปกรณ
ประกอบ

๒.  เลนเกม
เบ็ดเตล็ดและเขา
รวมกิจกรรม
ทางกายที่วิธีเลน 
อาศัยการ
เคลื่อนไหว
เบื้องตน
ทั้งแบบอยูกับที่  

๑.  ควบคุม 
การเคลื่อนไหว
รางกาย  ขณะอยู
กับที่  เคลื่อนที่
และใชอุปกรณ
ประกอบ อยางมี
ทิศทาง
๒.  เคลื่อนไหว
รางกายที่ใช
ทักษะการ
เคลื่อนไหวแบบ
บังคับทิศทางใน
การเลนเกม
เบ็ดเตล็ด

๑.  ควบคุมตนเอง
เมื่อใชทักษะการ
เคลื่อนไหวใน
ลักษณะผสมผสาน
ได ทั้งแบบอยูกับที่  
เคลื่อนที่  และใช
อุปกรณประกอบ
๒.  ฝกกายบริหาร
ทามือเปลา
ประกอบจังหวะ
๓.  เลนเกม
เลียนแบบและ
กิจกรรมแบบผลัด
๔.    เลนกีฬา
พื้นฐานไดอยาง
นอย ๑ ชนิด

๑.  จัด รูปแบบ
การเคลื่อนไหว
แบบผสมผสาน 
และควบคุม
ตนเองเมื่อใช
ทักษะการ
เคลื่อนไหวตาม
แบบที่กําหนด
๒.  เลนเกม
นําไปสูกีฬา         
ที่เลือกและ
กิจกรรมการ
เคลื่อนไหว  
แบบผลัด

๑.  แสดงทักษะ
การเคลื่อนไหว
รวมกับผูอื่นใน
ลักษณะ       
แบบผลัดและ
แบบผสมผสาน
ไดตามลําดับทั้ง
แบบอยูกับที่  
เคลื่อนที่  และ
ใชอุปกรณ
ประกอบ  และ
การเคลื่อนไหว
ประกอบเพลง

๑.  เพิ่มพูน
ความสามารถ
ของตน         
ตามหลักการ
เคลื่อนไหว          
ที่ใชทักษะกลไก
และทักษะ
พื้นฐานที่
นําไปสูการ
พัฒนาทักษะ
การเลนกีฬา
๒.  เลนกีฬาไทย
และกีฬาสากล
ประเภทบุคคล

๑.  นําผลการ
ปฏิบัติตน
เกี่ยวกับทักษะ
กลไกและทักษะ
การเคลื่อนไหว 
ในการเลนกีฬา
จากแหลงขอมูล  
ที่หลากหลายมา
สรุปเปนวิธีที่
เหมาะสมใน
บริบทของ
ตนเอง

๑.   เลนกีฬาไทย
และกีฬาสากล  
ไดอยางละ ๑ 
ชนิดโดยใช
เทคนิคที่
เหมาะสมกับ
ตนเองและทีม
๒.  นําหลักการ  
ความรูและทักษะ
ในการเคลื่อนไหว 
กิจกรรมทางกาย  
การเลนเกม     
และการเลนกีฬา
ไปใชสรางเสริม

๑.  วิเคราะหความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบ
ตางๆ  ในการเลนกีฬา  
๒.  ใชความสามารถของตนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของทีม  คํานึงถึงผลที่เกิด
ตอผูอื่น  และสังคม
๓.  เลนกีฬาไทย  กีฬาสากลประเภท
บุคคล / คู  กีฬาประเภททีมไดอยาง
นอย ๑ ชนิด  
๔.  แสดงการเคลื่อนไหวไดอยาง
สรางสรรค
๕.  เขารวมกิจกรรมนันทนาการ
นอกโรงเรียน และนําหลักการ
แนวคิดไปปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนและสังคม
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เคลื่อนที่และใช
อุปกรณ
ประกอบ

๓.  ควบคุมการ
เคลื่อนไหว ใน
เรื่องการรับแรง 
การใชแรงและ
ความสมดุล
๔.  แสดงทักษะ
กลไก ในการ
ปฏิบัติกิจกรรม
ทางกายและเลน
กีฬา
๕.   เลนกีฬา
ไทย และกีฬา
สากลประเภท
บุคคลและ
ประเภททีม
ไดอยางละ 
๑ ชนิด

๒.  จําแนก
หลักการ
เคลื่อนไหวใน
เรื่องการรับแรง  
การใชแรง  และ
ความสมดุลใน
การเคลื่อนไหว
รางกายในการ
เลนเกม  เลน
กีฬา  และนําผลมา
ปรับปรุง  เพิ่มพูน
วิธีปฏิบัติของตน
และผูอื่น
๓.  เลนกีฬาไทย  
กีฬาสากล
ประเภทบุคคล
และประเภททีม

และทีมโดยใช
ทักษะพื้นฐาน
ตามชนิดกีฬา       
อยางละ ๑ ชนิด
๓. รวมกิจกรรม
นันทนาการ
อยางนอย ๑ 
กิจกรรมและ    
นําหลักความรู    
ที่ไดไปเชื่อมโยง
สัมพันธกับ  
วิชาอื่น

๒.  เลนกีฬาไทย
และกีฬาสากล  
ทั้งประเภท
บุคคลและทีม
ได   อยางละ ๑ 
ชนิด  
๓.  เปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการ
เคลื่อนไหว       
ที่สงผลตอการ
เลนกีฬาและ
กิจกรรมใน
ชีวิตประจําวัน
๔. รวมกิจกรรม
นันทนาการ
อยางนอย 

สุขภาพอยาง
ตอเนื่อง  เปน
ระบบ
๓.  รวมกิจกรรม
นันทนาการ
อยางนอย ๑ 
กิจกรรม  และนํา
หลักความรู
วิธีการไปขยาย
ผลการเรียนรู
ใหกับผูอื่น
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๖.  อธิบาย
หลักการ  และ
เขารวมกิจกรรม
นันทนาการ     
อยางนอย 
๑ กิจกรรม

ไดอยางละ ๑ 
ชนิด
๔.  ใชทักษะ
กลไกเพื่อ
ปรับปรุง 
เพิ่มพูน
ความสามารถ
ของตนและผูอื่น
ในการเลนกีฬา
๕.  รวม
กิจกรรม
นันทนาการ
อยางนอย 
๑  กิจกรรม    
แลวนําความรู
และหลักการที่
ไดไปใชเปน
ฐานการศึกษา
หาความรูเรื่อง
อื่น ๆ

๑ กิจกรรม และ
นําความรูและ
หลักการที่ได  
ไปปรับใชใน
ชีวิตประจําวัน
อยางเปนระบบ



มาตรฐาน  พ ๓.๒ รักการออกกําลังกาย การเลนเกม  และการเลนกีฬา  ปฏิบัติเปนประจําอยางสม่ําเสมอ  มีวินัย  เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ําใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณ
   ในการแขงขันและชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา
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๑. ออกกําลังกาย  
และเลนเกม  
ตามคําแนะนํา  
อยาง
สนุกสนาน
๒. ปฏิบัติตน
ตามกฎ  กติกา  
ขอตกลง            
ในการเลนเกม
ตามคําแนะนํา

๑. ออกกําลังกาย 
และเลนเกม   
ไดดวยตนเอง
อยางสนุกสนาน
๒.ปฏิบัติตาม
กฎ  กติกาและ
ขอตกลงในการ
เลนเกมเปนกลุม

๑. เลือก         
ออกกําลังกาย  
การละเลน
พื้นเมือง       
และเลนเกม       
ที่เหมาะสมกับ
จุดเดนจุดดอย
และขอจํากัด
ของตนเอง
๒. ปฏิบัติตาม
กฎ  กติกาและ
ขอตกลงของ
การออกกําลังกาย   
การเลนเกม  
การละเลน-
พื้นเมืองไดดวย
ตนเอง

๑.  ออกกําลังกาย  
เลนเกม  และกีฬา   
ที่ตนเองชอบและ
มีความสามารถใน
การวิเคราะหผล
พัฒนาการ
ของตนเองตาม
ตัวอยางและแบบ
ปฏิบัติของผูอื่น
๒. ปฏิบัติตามกฎ  
กติกาการเลนกีฬา
พื้นฐาน  ตามชนิด
กีฬาที่เลน

๑. ออกกําลังกาย
อยางมีรูปแบบ  
เลนเกมที่ใช
ทักษะการคิด
และตัดสินใจ 
๒. เลนกีฬา  
ที่ตนเองชอบ
อยางสม่ําเสมอ  
โดยสราง
ทางเลือก     
ในวิธีปฏิบัติของ
ตนเองอยาง
หลากหลาย  
และมีน้ําใจ
นักกีฬา
 ๓. ปฏิบัติตาม
กฎ  กติกา      
การเลนเกม  
กีฬาไทย และ
กีฬาสากล 
 ตามชนิดกีฬา
ที่เลน

๑.  อธิบาย
ประโยชนและ
หลักการออก
กําลังกายเพื่อ
สุขภาพ
สมรรถภาพ  
ทางกายและ  
การสรางเสริม
บุคลิกภาพ
๒. เลนเกม  ที่
ใชทักษะการ
วางแผน  และ
สามารถเพิ่มพูน
ทักษะการออก
กําลังกายและ
เคลื่อนไหวอยาง
เปนระบบ
๓. เลนกีฬา   
ที่ตนเองชื่นชอบ
และสามารถ
ประเมินทักษะ
การเลนของตน
เปนประจํา

๑.  อธิบาย
ความสําคัญของ
การออกกําลัง
กายและเลนกีฬา   
จนเปนวิถีชีวิต
ที่มีสุขภาพดี
๒. ออกกําลัง
กายและเลือกเขา
รวมเลนกีฬา
ตามความถนัด  
ความสนใจ
อยางเต็ม
ความสามารถ  
พรอมทั้งมีการ
ประเมินการเลน
ของตนและผูอื่น
๓. ปฏิบัติตาม
กฎ  กติกา  และ
ขอตกลงตาม
ชนิดกีฬา
ที่เลือกเลน

๑.  อธิบาย
สาเหตุการ
เปลี่ยนแปลง
ทางกาย จิตใจ  
อารมณ สังคม  
และสติปญญา  
ที่เกิดจากการ
ออกกําลังกาย 
และเลนกีฬาเปน
ประจําจนเปน
วิถีชีวิต
๒. เลือกเขารวม
ออกกําลังกาย
เลนกีฬาตาม
ความถนัด  
ความสนใจ
พรอมทั้ง
วิเคราะหความ
แตกตางระหวาง
บุคคลเพื่อเปน
แนวทางในการ
พัฒนาตนเอง

๑.  มีมารยาทใน
การเลน     และ
ดูกีฬาดวยความ
มีน้ําใจนักกีฬา
๒.ออกกําลังกาย
และเลนกีฬา
อยางสม่ําเสมอ
และนําแนวคิด
หลักการจากการ
เลนไปพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ตนดวยความ
ภาคภูมิใจ
๓. ปฏิบัติตน
ตามกฎ  กติกา  
และขอตกลง  
ในการเลนตาม
ชนิดกีฬาที่เลือก
และนําแนวคิด 
ที่ไดไปพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
ของตน           
ในสังคม

๑.   ออกกําลังกายและเลนกีฬา        
ที่เหมาะสมกับตนเองอยางสม่ําเสมอ  
และใชความสามารถของตนเองเพิ่ม
ศักยภาพของทีม  ลดความเปนตัวตน  
คํานึงถึงผลที่เกิดตอสังคม
๒. อธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ  
กฎ  กติกา  กลวิธีตางๆ  ในระหวาง
การเลน  การแขงขันกีฬากับผูอื่นและ
นําไปสรุปเปนแนวปฏิบัติและใชใน
ชีวิตประจําวันอยางตอเนื่อง
๓.แสดงออกถึงการมีมารยาท       
ในการดู การเลนและการแขงขันกีฬา  
ดวยความมีน้ําใจนักกีฬา  และ
นําไปใชปฏิบัติทุกโอกาส  จนเปน
บุคลิกภาพที่ดี
๔. รวมกิจกรรมทางกายและเลนกีฬา
อยางมีความสุข ชื่นชมในคุณคาและ
ความงามของการกีฬา
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๔. ปฏิบัติตน
ตามสิทธิของ
ตนเอง            
ไมละเมิดสิทธิ
ผูอื่นและยอมรับ
ในความ
แตกตางระหวาง
บุคคลในการ
เลนเกม 
กีฬาไทยและ
กีฬาสากล

๔. จําแนกกลวิธี
การรุก  
การปองกัน  
และใชใน
การเลนกีฬา
ที่เลือกและ
ตัดสินใจเลือก
วิธีที่เหมาะสม
กับทีมไปใชได
ตามสถานการณ  
ของการเลน

๓. มีวินัย  
ปฏิบัติตามกฎ  
กติกา  และ
ขอตกลงในการ
เลนกีฬา           
ที่เลือก
๔. วางแผน
การรุกและ
การปองกันใน
การเลนกีฬาที่
เลือกและ
นําไปใช          
ในการเลนอยาง
เหมาะสมกับทีม
๕. นําผล
การปฏิบัติใน
การเลนกีฬามา
สรุปเปนวิธีที่
เหมาะสมกับ
ตนเองดวย
ความมุงมั่น

๕. เสนอผลการ
พัฒนาสุขภาพ
ของตนเองที่เกิด
จากการออก
กําลังกาย และ
การเลนกีฬา
เปนประจํา

๔. ปฏิบัติตาม
กฎ  กติกา  ตาม
ชนิดกีฬาที่เลน  
โดยคํานึงถึง
ความปลอดภัย
ของตนเองและ
ผูอื่น
๕. จําแนกกลวิธี
การรุก  
การปองกัน  
และนําไปใชใน
การเลนกีฬา
๖. เลนเกมและ
กีฬาดวย
ความสามัคคี
และมีน้ําใจ
นักกีฬา

๔. วางแผน         
การรุกและ    
การปองกันใน
การเลนกีฬาที่
เลือกและ
นําไปใช         
ในการเลนอยาง
เปนระบบ
๕. รวมมือใน
การเลนกีฬา  
และการทํางาน
เปนทีมอยาง
สนุกสนาน
๖. วิเคราะห
เปรียบเทียบและ
ยอมรับความ
แตกตางระหวาง
วิธีการเลนกีฬา
ของตนเองกับ
ผูอื่น



สาระที่  ๔      การสรางเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการปองกันโรค
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๑.  กําหนด
รายการอาหารที่
เหมาะสมกับวัย
ตาง ๆ โดย
คํานึงถึงความ
ประหยัดและ
คุณคาทาง
โภชนาการ

๑.  ปฏิบัติตน
ตามหลัก        
สุขบัญญัต-ิ
แหงชาติ       
ตามคําแนะนํา
๒.  บอก
อาการ
เจ็บปวยที่เกิด
ขึ้นกับตนเอง
๓.  ปฏิบัติตน
ตามคําแนะนํา
เมื่อมีอาการ
เจ็บปวย

๑.  บอกลักษณะ
ของการมี
สุขภาพดี
๒.  เลือกกิน
อาหารที่มี
ประโยชน
๓.  ระบุของใช
และของเลนที่มี
ผลเสียตอ
สุขภาพ
๔. อธิบายอาการ
และวิธีปองกัน
การเจ็บปวย การ
บาดเจ็บที่อาจ
เกิดขึ้น
๕.  ปฏิบัติตาม
คําแนะนําเมื่อมี
อาการเจ็บปวย
และบาดเจ็บ

๑.  อธิบายการ
ติดตอและ
วิธีการปองกัน
การแพร  
กระจาย         
ของโรค
๒.  จําแนก
อาหารหลัก       
๕ หมู
๓.  เลือกกิน
อาหารที่
หลากหลายครบ 
๕ หมูใน
สัดสวน
ที่เหมาะสม
๔. แสดงวิธี
แปรงฟนให
สะอาดอยาง
ถูกวิธี

๑.  อธิบาย
ความสัมพันธ
ระหวาง
สิ่งแวดลอมกับ
สุขภาพ
๒.  อธิบาย
สภาวะอารมณ  
ความรูสึกที่มีผล
ตอสุขภาพ
๓.  วิเคราะห
ขอมูลบนฉลาก
อาหารและ
ผลิตภัณฑสุขภาพ 
เพื่อการเลือก
บริโภค
๔. ทดสอบและ
ปรับปรุง
สมรรถภาพทาง
กายตามผลการ
ตรวจสอบ

๑.  แสดง
พฤติกรรม           
ที่เห็นความสําคัญ
ของการปฏิบัติ
ตนตามสุข
บัญญัติแหงชาติ
๒.  คนหาขอมูล
ขาวสารเพื่อใช
สรางเสริม
สุขภาพ
๓.  วิเคราะหสื่อ
โฆษณาในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อ
อาหาร และ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
อยางมีเหตุผล
๔. ปฏิบัติตนใน
การปองกันโรคที่
พบบอยใน
ชีวิตประจําวัน

๑.  แสดง
พฤติกรรม          
ในการปองกัน
และแกไขปญหา
สิ่งแวดลอมที่มี
ผลตอสุขภาพ
๒.  วิเคราะห
ผลกระทบที่เกิด
จากการระบาด
ของโรคและ
เสนอแนว
ทางการปองกัน
โรคติดตอสําคัญ
ที่พบในประเทศ
ไทย
๓.  แสดง
พฤติกรรมที่บง
บอกถึงความ
รับผิดชอบตอ
สุขภาพของ

๑.  เลือกกิน
อาหารที่
เหมาะสมกับวัย
๒.  วิเคราะห
ปญหาที่เกิดจาก
ภาวะโภชนาการ
ที่มีผลกระทบตอ
สุขภาพ
๓.  ควบคุม
น้ําหนักของ
ตนเองใหอยูใน
เกณฑมาตรฐาน
๔. สรางเสริม
และปรับปรุง
สมรรถภาพทาง
กายตามผล        
การทดสอบ

๑.  เลือกใช
บริการทาง
สุขภาพอยางมี
เหตุผล
๒.  วิเคราะหผล
ของการใช
เทคโนโลยีที่มีตอ
สุขภาพ
๓.  วิเคราะห
ความเจริญ 
กาวหนาทาง
การแพทยที่มีผล
ตอสุขภาพ
๔. วิเคราะห
ความสัมพันธ
ของภาวะสมดุล
ระหวางสุขภาพ
กายและ
สุขภาพจิต

๒.  เสนอ
แนวทางปองกัน
โรคที่เปนสาเหตุ
สําคัญของการ
เจ็บปวยและการ
ตายของคนไทย
๓.  รวบรวม
ขอมูลและ
เสนอแนวทาง
แกไขปญหา
สุขภาพในชุมชน

๑.  วิเคราะหบทบาทและความ
รับผิดชอบของบุคคลที่มีตอการ
สรางเสริมสุขภาพและการปองกัน
โรคในชุมชน
๒.  วิเคราะห อิทธิพลของ
สื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ     
 เพื่อการเลือกบริโภค
๓.  ปฏิบัติตนตามสิทธิของ
ผูบริโภค
๔. วิเคราะหสาเหตุและเสนอแนว
ทางการปองกันการเจ็บปวยและ
การตายของคนไทย
๕.  วางแผนและปฏิบัติตาม
แผนการพัฒนาสุขภาพของตนเอง
และครอบครัว
๖.  มีสวนรวมในการสงเสริม  และ
พัฒนาสุขภาพในชุมชน
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สมรรถภาพ    
ทางกาย

สวนรวม
๔. สรางเสริม
และปรับปรุง
สมรรถภาพทาง
กายเพื่อสุขภาพ
อยางตอเนื่อง

๕.  สรางเสริม
สมรรถภาพทาง
กายไดตาม
คําแนะนํา

๕.  ทดสอบและ
ปรับปรุง
สมรรถภาพทาง
กายตามผลการ
ทดสอบ
สมรรถภาพ    
ทางกาย

๕.  อธิบาย
ลักษณะอาการ
เบื้องตนของผูมี
ปญหาสุขภาพจิต
๖.  เสนอแนะวิธี
ปฏิบัติตน   เพื่อ
จัดการกับ
อารมณและ
ความเครียด
๗.  พัฒนา
สมรรถภาพทาง
กายตนเองให
เปนไปตาม
เกณฑที่กําหนด

๔. วางแผนและ
จัดเวลา ในการ              
ออกกําลังกาย  
การพักผอนและ
การสรางเสริม
สมรรถภาพ    
ทางกาย
๕.  ทดสอบ
สมรรถภาพทาง
กาย  และพัฒนา
ไดตามความ
แตกตางระหวาง
บุคคล

๗.  วางแผนและปฏิบัติตาม
แผนการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย  
และสมรรถภาพทางกลไก



สาระที่  ๕      ความปลอดภัยในชีวิต
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๑.   ระบุสิ่ง    
ที่ทําใหเกิด
อันตราย              
ที่บาน 
โรงเรียน  และ
การปองกัน
๒.   บอก
สาเหตุและการ
ปองกัน
อันตรายที่เกิด
จากการเลน
๓.  แสดง
คําพูดหรือ
ทาทางขอความ
ชวยเหลือจาก
ผูอื่นเมื่อเกิด
เหตุราย ที่บาน
และโรงเรียน

๑.   ปฏิบัติตน
ในการปองกัน
อุบัติเหตุที่อาจ
เกิดขึ้นทางน้ํา  
และทางบก
๒.   บอกชื่อยา
สามัญประจํา
บาน  และใชยา
ตามคําแนะนํา
๓.  ระบุโทษ
ของสารเสพติด  
สารอันตราย
ใกลตัวและ
วิธีการปองกัน
๔.  ปฏิบัติตน
ตามสัญลักษณ
และปายเตือน
ของสิ่งของหรือ
สถานที่ที่เปน
อันตราย

๑.   ปฏิบัติตน
เพื่อความ
ปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุในบาน  
โรงเรียน  และ
การเดินทาง
๒.   แสดงวิธี 
ขอความ
ชวยเหลือจาก
บุคคลและแหลง
ตาง ๆ  เมื่อเกิด
เหตุราย  หรือ
อุบัติเหตุ
๓.  แสดงวิธี
ปฐมพยาบาล  
เมื่อบาดเจ็บจาก
การเลน

๑.   อธิบาย
ความสําคัญของ
การใชยาและใช
ยาอยางถูกวิธี
๒.   แสดงวิธี
ปฐมพยาบาล
เมื่อไดรับ
อันตรายจากการ
ใชยาผิด  
สารเคมี  แมลง
สัตวกัดตอย  
และการบาดเจ็บ
จากการเลนกีฬา
๓.  วิเคราะห
ผลเสียของการ
สูบบุหรี่  และ
การดื่มสุรา        
ที่มีตอสุขภาพ
และการปองกัน

๑.   วิเคราะห
ปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการ
ใชสารเสพติด
๒.   วิเคราะห
ผลกระทบของ
การใชยา และ
สารเสพติด  ที่มี
ผลตอรางกาย  
จิตใจ  อารมณ  
สังคม และ
สติปญญา
๓.  ปฏิบัติตน
เพื่อความ
ปลอดภัยจาก
การใชยา   และ
หลีกเลี่ยง       
สารเสพติด

๑.   วิเคราะห
ผลกระทบจาก
ความรุนแรงของ
ภัยธรรมชาติที่มีตอ
รางกาย  จิตใจ  
และสังคม
๒.   ระบุวิธีปฏิบัติ
ตน เพื่อความ
ปลอดภัยจาก      
ภัยธรรมชาติ 
๓.  วิเคราะห
สาเหตุของการ   
ติดสารเสพติด 
และชักชวน        
ใหผูอื่นหลีกเลี่ยง         
สารเสพติด

๑.   แสดงวิธี
ปฐมพยาบาล
และเคลื่อนยาย
ผูปวยอยาง
ปลอดภัย
๒.   อธิบาย
ลักษณะอาการ
ของผูติดสาร
เสพติดและการ
ปองกันการติด
สารเสพติด
๓.  อธิบาย
ความสัมพันธ
ของการใชสาร
เสพติดกับการ
เกิดโรคและ
อุบัติเหตุ

๑.   ระบุวิธีการ  
ปจจัยและแหลง  
ที่ชวยเหลือฟนฟู
ผูติดสารเสพติด
๒.   อธิบาย
วิธีการหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมเสี่ยง
และสถานการณ
เสี่ยง
๓.  ใชทักษะชีวิต
ในการปองกัน
ตนเองและ
หลีกเลี่ยง
สถานการณ คับ
ขันที่อาจนําไปสู
อันตราย

๑.   วิเคราะห
ปจจัยเสี่ยง และ
พฤติกรรมเสี่ยง
ที่มีผลตอ
สุขภาพและ
แนวทางปองกัน
๒.   หลีกเลี่ยง
การใชความ
รุนแรงและ
ชักชวนเพื่อนให
หลีกเลี่ยงการใช
ความรุนแรงใน
การแกปญหา
๓.  วิเคราะห
อิทธิพลของสื่อ
ตอพฤติกรรม
สุขภาพและ
ความรุนแรง

๑.   มีสวนรวมในการปองกันความ
เสี่ยงตอการใชยา  การใชสารเสพติด  
และความรุนแรง  เพื่อสุขภาพของ
ตนเอง ครอบครัว  และสังคม
๒.   วิเคราะหผลกระทบที่เกิดจาก
การครอบครอง  การใชและการ
จําหนายสารเสพติด
๓.  วิเคราะหปจจัยที่มีผลตอสุขภาพ  
หรือความรุนแรงของคนไทยและ
เสนอแนวทางปองกัน
๔.  วางแผนกําหนดแนวทางลด
อุบัติเหตุ และสรางเสริมความ
ปลอดภัยในชุมชน
๕.  มีสวนรวมในการสรางเสริม
ความปลอดภัยในชุมชน
๖.  ใชทักษะการตัดสินใจแกปญหา
ในสถานการณที่เสี่ยงตอสุขภาพและ
ความรุนแรง
๗.  แสดงวิธีการชวยฟนคืนชีพ
อยางถูกวิธี
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๕.  อธิบาย
สาเหตุ  อันตราย          
วิธีปองกัน
อัคคีภัยและ
แสดงการ         
หนีไฟ

๔.  วิเคราะห
อิทธิพลของสื่อ
ที่มีตอ
พฤติกรรม
สุขภาพ
๕.   ปฏิบัติตน
เพื่อปองกัน
อันตรายจากการ
เลนกีฬา

๔.  แสดงวิธีการ
ชักชวนผูอื่นให              
ลด  ละ  เลิก  
สารเสพติด     
โดยใชทักษะ
ตาง ๆ 

๔.  วิเคราะห
ความสัมพันธ
ของการดื่ม
เครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอลตอ
สุขภาพและการ
เกิดอุบัติเหตุ
๕.   แสดง
วิธีการชวย
ฟนคืนชีพ
อยางถูกวิธี



กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ

ทําไมตองเรียนศิลปะ
                กลุมสาระการเรียนรูศิลปะเปนกลุมสาระที่ชวยพัฒนาใหผูเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค                 
มีจินตนาการทางศิลปะ  ชื่นชมความงาม  มีสุนทรียภาพ  ความมีคุณคา ซึ่งมีผลตอคุณภาพชีวิตมนุษย  
กิจกรรมทางศิลปะชวยพัฒนาผูเรียนทั้งดานรางกาย  จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม ตลอดจนการนําไปสู
การพัฒนาสิ่งแวดลอม  สงเสริมใหผูเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง อันเปนพื้นฐานในการศึกษาตอหรือ
ประกอบอาชีพได 

เรียนรูอะไรในศิลปะ
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ มุงพัฒนาใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจ มีทักษะวิธีการทางศิลปะ 

เกิดความซาบซึ้งในคุณคาของศิลปะเปดโอกาสใหผูเรียนแสดงออกอยางอิสระในศิลปะแขนงตางๆ 
ประกอบดวยสาระสําคัญ คือ

ทัศนศิลป    มีความรูความเขาใจองคประกอบศิลป ทัศนธาตุ สรางและนําเสนอผลงานทาง
ทัศนศิลปจากจินตนาการ โดยสามารถใชอุปกรณที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถใชเทคนิค วิธีการของ
ศิลปนในการสรางงานไดอยางมีประสิทธิภาพ วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคางานทัศนศิลป เขาใจ
ความสัมพันธระหวางทัศนศิลป  ประวัติศาสตร และวัฒนธรรมเห็นคุณคางานศิลปะที่เปนมรดกทาง
วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นภูมิปญญาไทยและสากล ชื่นชม ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

 ดนตรี  มีความรูความเขาใจองคประกอบดนตรีแสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค 
วิเคราะหวิพากษวิจารณคุณคาดนตรี ถายทอดความรูสึก ทางดนตรีอยางอิสระ ชื่นชมและประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน  เขาใจความสัมพันธระหวางดนตรี ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคาดนตรีที่เปน
มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และสากล   รองเพลง และเลนดนตรีในรูปแบบ
ตางๆ  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรี  แสดงความรูสึกที่มีตอดนตรีในเชิงสุนทรียะ เขาใจ
ความสัมพันธระหวางดนตรีกับประเพณีวัฒนธรรม  และเหตุการณในประวัติศาสตร

นาฏศิลป    มีความรูความเขาใจองคประกอบนาฏศิลป  แสดงออกทางนาฏศิลปอยาง
สรางสรรค  ใชศัพทเบื้องตนทางนาฏศิลป วิเคราะหวิพากษ วิจารณคุณคานาฏศิลป  ถายทอดความรูสึก 
ความคิดอยางอิสระ สรางสรรคการเคลื่อนไหวในรูปแบบตางๆ ประยุกตใชนาฏศิลปในชีวิตประจําวัน  
เขาใจความสัมพันธระหวางนาฏศิลปกับประวัติศาสตร วัฒนธรรม  เห็นคุณคาของนาฏศิลปที่เปนมรดก
ทางวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถิ่น  ภูมิปญญาไทย และสากล 



คุณภาพผูเรียน

จบชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
 รูและเขาใจเกี่ยวกับรูปราง รูปทรง และจําแนกทัศนธาตุของสิ่งตาง ๆ ในธรรมชาติ

สิ่งแวดลอมและงานทัศนศิลป มีทักษะพื้นฐานการใชวัสดุอุปกรณในการสรางงานวาดภาพระบายสี โดย
ใชเสน รูปราง รูปทรง สี และพื้นผิว ภาพปะติด และงานปน งานโครงสรางเคลื่อนไหวอยางงาย ๆ ถายทอด
ความคิด ความรูสึกจากเรื่องราว เหตุการณ ชีวิตจริง สรางงานทัศนศิลปตามที่ตนชื่นชอบ สามารถแสดง
เหตุผลและวิธีการในการปรับปรุงงานของตนเอง

  รูและเขาใจความสําคัญของงานทัศนศิลปในชีวิตประจําวัน ที่มาของงานทัศนศิลป                  
ในทองถิ่น ตลอดจนการใชวัสดุ อุปกรณ และวิธีการสรางงานทัศนศิลปในทองถิ่น  

 รูและเขาใจแหลงกํา เนิดเสียง คุณสมบัติของเสียง บทบาทหนาที่  ความหมาย 
ความสําคัญของบทเพลงใกลตัวที่ไดยิน สามารถทองบทกลอน รองเพลง เคาะจังหวะ เคลื่อนไหวรางกาย
ใหสอดคลองกับบทเพลง อาน เขียน และใชสัญลักษณแทนเสียงและเคาะจังหวะแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับดนตรี เสียงขับรองของตนเอง มีสวนรวมกับกิจกรรมดนตรีในชีวิตประจําวัน

 รูและเขาใจเอกลักษณของดนตรีในทองถิ่น มีความชื่นชอบ เห็นความสําคัญ                  
และประโยชนของดนตรีตอการดําเนินชีวิตของคนในทองถิ่น

 สรางสรรคการเคลื่อนไหวในรูปแบบตาง ๆ สามารถแสดงทาทางประกอบจังหวะเพลง
ตามรูปแบบนาฏศิลป มีมารยาทในการชมการแสดง รูหนาที่ของผูแสดงและผูชมรูประโยชนของการ
แสดงนาฏศิลปในชีวิตประจําวัน เขารวมกิจกรรมการแสดงที่เหมาะสมกับวัย

 รูและเขาใจการละเลนของเด็กไทยและนาฏศิลปทองถิ่น ชื่นชอบและภาคภูมิใจ               
ในการละเลนพื้นบาน สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่พบเห็นในการละเลนพื้นบานกับการดํารงชีวิตของคนไทย 
บอกลักษณะเดนและเอกลักษณของนาฏศิลปไทยตลอดจนความสําคัญของการแสดงนาฏศิลปไทยได

จบชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
 รูและเขาใจการใชทัศนธาตุ รูปราง รูปทรง พื้นผิว สี แสงเงา มีทักษะพื้นฐานในการใช

วัสดุอุปกรณ ถายทอดความคิด อารมณ ความรูสึก สามารถใชหลักการจัดขนาด สัดสวนความสมดุล 
น้ําหนัก แสงเงา ตลอดจนการใชสีคูตรงขามที่เหมาะสมในการสรางงานทัศนศิลป  ๒ มิติ ๓ มิติ  เชน 
งานสื่อผสม งานวาดภาพระบายสี งานปน งานพิมพภาพ รวมทั้งสามารถสรางแผนภาพ แผนผัง และ
ภาพประกอบเพื่อถายทอดความคิดจินตนาการเปนเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณตาง ๆ  และสามารถ
เปรียบเทียบความแตกตางระหวางงานทัศนศิลปที่สรางสรรคดวยวัสดุอุปกรณและวิธีการที่แตกตางกัน 
เขาใจปญหาในการจัดองคประกอบศิลป หลักการลด   และเพิ่มในงานปน การสื่อความหมายในงาน



ทัศนศิลปของตน รูวิธีการปรับปรุงงานใหดีขึ้น ตลอดจนรูและเขาใจคุณคาของงานทัศนศิลปที่มีผลตอ
ชีวิตของคนในสังคม

   รูและเขาใจบทบาทของงานทัศนศิลปที่สะทอนชีวิตและสังคม อิทธิพลของความเชื่อ          
ความศรัทธา ในศาสนา และวัฒนธรรมที่มีผลตอการสรางงานทัศนศิลปในทองถิ่น 

 รูและเขาใจเกี่ยวกับเสียงดนตรี เสียงรอง เครื่องดนตรี และบทบาทหนาที่  รูถึง                   
การเคลื่อนที่ขึ้น ลง ของทํานองเพลง องคประกอบของดนตรี ศัพทสังคีตในบทเพลง ประโยค และ
อารมณของบทเพลงที่ฟง รอง และบรรเลงเครื่องดนตรี ดนสดอยางงาย ใชและเก็บรักษาเครื่องดนตรี
อยางถูกวิธี อาน เขียนโนตไทยและสากลในรูปแบบตาง ๆ  รูลักษณะของผูที่จะเลนดนตรีไดดี แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบดนตรี ถายทอดความรูสึกของบทเพลงที่ฟง สามารถใชดนตรีประกอบ
กิจกรรมทางนาฏศิลปและการเลาเรื่อง

 รูและเขาใจความสัมพันธระหวางดนตรีกับวิถีชีวิต  ประเพณี  วัฒนธรรมไทย                  
และวัฒนธรรมตาง ๆ เรื่องราวดนตรีในประวัติศาสตร อิทธิพลของวัฒนธรรมตอดนตรี รูคุณคาดนตรี
ที่มาจากวัฒนธรรมตางกัน เห็นความสําคัญในการอนุรักษ

 รูและเขาใจองคประกอบนาฏศิลป  สามารถแสดงภาษาทา นาฏยศัพทพื้นฐาน 
สรางสรรคการเคลื่อนไหวและการแสดงนาฏศิลป และการละครงาย ๆ ถายทอดลีลาหรืออารมณ และ
สามารถออกแบบเครื่องแตงกายหรืออุปกรณประกอบการแสดงงาย ๆ เขาใจความสัมพันธระหวาง
นาฏศิลปและการละครกับสิ่งที่ประสบในชีวิตประจําวัน แสดงความคิดเห็นในการชมการแสดง และ
บรรยายความรูสึกของตนเองที่มีตองานนาฏศิลป

 รูและเขาใจความสัมพันธและประโยชนของนาฏศิลปและการละคร สามารถ
เปรียบเทียบการแสดงประเภทตาง ๆ ของไทยในแตละทองถิ่น และสิ่งที่การแสดงสะทอนวัฒนธรรม
ประเพณี เห็นคุณคาการรักษาและสืบทอดการแสดงนาฏศิลปไทย

จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
 รูและเขาใจเรื่องทัศนธาตุและหลักการออกแบบและเทคนิคที่หลากหลายในการ          

สรางงานทัศนศิลป ๒ มิติ และ ๓ มิติ เพื่อสื่อความหมายและเรื่องราวตาง ๆ ไดอยางมีคุณภาพ วิเคราะห
รูปแบบเนื้อหาและประเมินคุณคางานทัศนศิลปของตนเองและผูอื่น สามารถเลือกงานทัศนศิลปโดยใช
เกณฑที่กําหนดขึ้นอยางเหมาะสม สามารถออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ กราฟกในการนําเสนอขอมูลและ
มีความรู ทักษะที่จําเปนดานอาชีพที่เกี่ยวของกันกับงานทัศนศิลป

 รูและเขาใจการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของงานทัศนศิลปของชาติและทองถิ่น          
แตละยุคสมัย เห็นคุณคางานทัศนศิลปที่สะทอนวัฒนธรรมและสามารถเปรียบเทียบงานทัศนศิลปที่มา
จากยุคสมัยและวัฒนธรรมตาง ๆ 



 รูและเข าใจถึงความแตกตางทางดานเสียง องคประกอบ อารมณ  ความรูสึก                    
ของบทเพลงจากวัฒนธรรมตาง ๆ มีทักษะในการรอง บรรเลงเครื่องดนตรี ทั้งเดี่ยวและเปนวงโดยเนน
เทคนิคการรองบรรเลงอยางมีคุณภาพ มีทักษะในการสรางสรรคบทเพลงอยางงาย อานเขียนโนตใน
บันไดเสียงที่มีเครื่องหมาย แปลงเสียงเบื้องตนได รูและเขาใจถึงปจจัยที่มีผลตอรูปแบบของผลงานทาง
ดนตรี องคประกอบของผลงานดานดนตรีกับศิลปะแขนงอื่น แสดงความคิดเห็นและบรรยายอารมณ
ความรูสึกที่มีตอบทเพลง สามารถนําเสนอบทเพลงที่ชื่นชอบไดอยางมีเหตุผล มีทักษะในการประเมิน
คุณภาพของบทเพลงและการแสดงดนตรี รูถึงอาชีพตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับดนตรีและบทบาทของดนตรีใน
ธุรกิจบันเทิง เขาใจถึงอิทธิพลของดนตรีที่มีตอบุคคลและสังคม

 รูและเขาใจที่มา ความสัมพันธ อิทธิพลและบทบาทของดนตรีแตละวัฒนธรรม             
ในยุคสมัยตาง ๆ วิเคราะหปจจัยที่ทําใหงานดนตรีไดรับการยอมรับ

 รูและเขาใจการใชนาฏยศัพทหรือศัพททางการละครในการแปลความและสื่อสาร             
ผานการแสดง รวมทั้งพัฒนารูปแบบการแสดง สามารถใชเกณฑงาย ๆ ในการพิจารณาคุณภาพการแสดง 
วิจารณเปรียบเทียบงานนาฏศิลป โดยใชความรูเรื่ององคประกอบทางนาฏศิลปรวมจัดการแสดง  นํา
แนวคิดของการแสดงไปปรับใชในชีวิตประจําวัน

 รูและเขาใจประเภทละครไทยในแตละยุคสมัย ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลง                      
ของนาฏศิลปไทย นาฏศิลปพื้นบาน ละครไทย และละครพื้นบาน เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของการ
แสดงนาฏศิลปจากวัฒนธรรมตาง ๆ รวมทั้งสามารถออกแบบและสรางสรรคอุปกรณ เครื่องแตงกายใน
การแสดงนาฏศิลปและละคร มีความเขาใจ ความสําคัญ บทบาทของนาฏศิลป  และละครใน
ชีวิตประจําวัน

จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
 รูและเขาใจเกี่ยวกับทัศนธาตุและหลักการออกแบบในการสื่อความหมาย สามารถใช

ศัพททางทัศนศิลป อธิบายจุดประสงคและเนื้อหาของงานทัศนศิลป มีทักษะและเทคนิคในการใชวัสดุ 
อุปกรณและกระบวนการที่สูงขึ้นในการสรางงานทัศนศิลป วิเคราะหเนื้อหาและแนวคิด เทคนิควิธีการ 
การแสดงออกของศิลปนทั้งไทยและสากล ตลอดจนการใชเทคโนโลยีตาง ๆ ในการออกแบบสรางสรรค
งานที่เหมาะสมกับโอกาส สถานที่ รวมทั้งแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพสังคมดวยภาพลอเลียนหรือ
การตูน ตลอดจนประเมินและวิจารณคุณคางานทัศนศิลปดวยหลักทฤษฎีวิจารณศิลปะ

 วิเคราะหเปรียบเทียบงานทัศนศิลปในรูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตก เขาใจ
อิทธิพลของมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปญญาระหวางประเทศที่มีผลตอการสรางสรรคงานทัศนศิลปในสังคม 

 รูและเขาใจรูปแบบบทเพลงและวงดนตรีแตละประเภทและจําแนกรูปแบบ                   
ของวงดนตรีทั้งไทยและสากล เขาใจอิทธิพลของวัฒนธรรมตอการสรางสรรคดนตรี เปรียบเทียบอารมณ
และความรูสึกที่ไดรับจากดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมตางกัน อาน เขียน โนตดนตรีไทยและสากล ในอัตรา



จังหวะตาง ๆ มีทักษะในการรองเพลงหรือเลนดนตรีเดี่ยวและรวมวงโดยเนนเทคนิค การแสดงออกและ
คุณภาพของการแสดง สรางเกณฑสําหรับประเมินคุณภาพการประพันธการเลนดนตรีของตนเองและ
ผูอื่นไดอยางเหมาะสม สามารถนําดนตรีไประยุกตใชในงานอื่น ๆ

 วิเคราะห เปรียบเทียบรูปแบบ ลักษณะเดนของดนตรีไทยและสากลในวัฒนธรรม          
ตาง ๆ เขาใจบทบาทของดนตรีที่สะทอนแนวความคิดและคานิยมของคนในสังคม สถานะทางสังคมของ
นักดนตรีในวัฒนธรรมตาง ๆ สรางแนวทางและมีสวนรวมในการสงเสริมและอนุรักษดนตรี

 มีทักษะในการแสดงหลากหลายรูปแบบ มีความคิดริเริ่มในการแสดงนาฏศิลปเปนคู
และเปนหมู สรางสรรคละครสั้นในรูปแบบที่ชื่นชอบ สามารถวิเคราะหแกนของการแสดงนาฏศิลปและ
ละครที่ตองการสื่อความหมายในการแสดง  อิทธิพลของเครื่องแตงกาย แสง สี เสียง  ฉาก อุปกรณ และ
สถานที่ที่มีผลตอการแสดง วิจารณการแสดงนาฏศิลปและละคร  พัฒนาและใชเกณฑการประเมินในการ
ประเมินการแสดง และสามารถวิเคราะหทาทางการเคลื่อนไหวของผูคนในชีวิตประจําวันและนํามา
ประยุกตใชในการแสดง

 เขาใจวิวัฒนาการของนาฏศิลปและการแสดงละครไทย และบทบาทของบุคคลสําคัญ              
ในวงการนาฏศิลปและการละครของประเทศไทยในยุคสมัยตาง ๆ สามารถเปรียบเทียบการนําการแสดง
ไปใชในโอกาสตาง ๆ และเสนอแนวคิดในการอนุรักษนาฏศิลปไทย



สาระที่ ๑ ทัศนศิลป
มาตรฐาน ศ ๑.๑  สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค วิเคราะห วิพากษ วิจารณคุณคางานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก 

ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระ  ชื่นชม และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
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๑. อภิปราย
เกี่ยวกับรูปราง  
ลักษณะ และ
ขนาดของสิ่ง
ตาง ๆ รอบตัว
ในธรรมชาติ 
และสิ่งที่มนุษย
สรางขึ้น
๒ บอก
ความรูสึกที่มี
ตอธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม
รอบตัว
๓. มีทักษะ
พื้นฐานในการ
ใชวัสดุ อุปกรณ
สรางงาน
ทัศนศิลป

๑. บรรยาย
รูปราง รูปทรงที่
พบใน 
ธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
๒. ระบุ
ทัศนธาตุที่อยู
ในสิ่งแวดลอม
และงาน
ทัศนศิลป โดย
เนนเรื่องเสน สี 
รูปราง และ
รูปทรง
๓. สรางงาน
ทัศนศิลปตาง ๆ
โดยใชทัศนธาตุ
ที่เนนเสน 
รูปราง

๑.บรรยาย  
รูปราง รูปทรง 
ในธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอม 
และงาน
ทัศนศิลป
๒. ระบุวัสดุ 
อุปกรณที่ใช
สรางผลงาน
 เมื่อชมงาน
ทัศนศิลป
๓. จําแนก
ทัศนธาตุของ
สิ่งตาง ๆ  
ในธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม
และงาน
ทัศนศิลป     
โดยเนนเรื่อง
เสน สี รูปราง 
รูปทรง และ
พื้นผิว

๑. เปรียบเทียบ
รูปลักษณะของ
รูปราง รูปทรง
ในธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอม 
และงาน
ทัศนศิลป
๒. อภิปราย
เกี่ยวกับอิทธิพล
ของสีวรรณะอุน
และสีวรรณะเย็น ที่มีตออารมณขอ
ที่มีตออารมณ
ของมนุษย

๑. บรรยาย
เกี่ยวกับจังหวะ 
ตําแหนงของ 
สิ่งตาง ๆ  
ที่ปรากฏใน
สิ่งแวดลอม 
และงาน
ทัศนศิลป
๒. เปรียบเทียบ
ความแตกตาง
ระหวางงาน
ทัศนศิลป 
ที่สรางสรรค
ดวยวัสดุ
อุปกรณและ
วิธีการที่ตางกัน
๓. วาดภาพ 
โดยใชเทคนิค
ของแสงเงา 
น้ําหนัก และ
วรรณะสี

๑. ระบุสีคูตรง
ขาม และ
อภิปราย
เกี่ยวกับการใช 
สีคูตรงขาม  
ในการถายทอด
ความคิดและ
อารมณ
๒. อธิบาย
หลักการจัด
ขนาดสัดสวน
ความสมดุลใน
การสรางงาน
ทัศนศิลป
๓. สรางสรรค
งานทัศนศิลป
จากรูปแบบ ๒
มิติ เปน ๓ มิติ 
โดยใชหลักการ
ของแสงเงาและ
น้ําหนัก

๑. บรรยาย 
ความแตกตาง
และความ
คลายคลึงกัน
ของงาน
ทัศนศิลป    
และสิ่งแวดลอม
โดยใชความรู
เรื่องทัศนธาตุ
๒. ระบุ และ
บรรยายหลักการ
ออกแบบงาน
ทัศนศิลป 
โดยเนนความ
เปนเอกภาพ
ความกลมกลืน
และความสมดุล
๓. วาดภาพ
ทัศนียภาพ
แสดงใหเห็น
ระยะไกลใกล 
เปน ๓ มิติ

๑. อภิปราย
เกี่ยวกับ
ทัศนธาตุในดาน
รูปแบบและ
แนวคิดของงาน
ทัศนศิลปที่
เลือกมา
๒. บรรยาย
เกี่ยวกับความ
เหมือนและ
ความแตกตาง
ของรูปแบบการ
ใชวัสดุอุปกรณ
ในงาน
ทัศนศิลปของ
ศิลปน
๓. วาดภาพดวย
เทคนิค
ที่หลากหลายใน
การสื่อ
ความหมายและ
เรื่องราว
ตาง ๆ

๑. บรรยาย
สิ่งแวดลอม และ
งานทัศนศิลปที่
เลือกมา
โดยใชความรู
เรื่องทัศนธาตุ 
และหลักการ
ออกแบบ
๒. ระบุ และ
บรรยายเทคนิค  
วิธีการของ
ศิลปนในการ
สรางงาน 
ทัศนศิลป
๓. วิเคราะห และ
บรรยายวิธีการใช
ทัศนธาตุ และ
หลักการ
ออกแบบในการ
สรางงาน   
ทัศนศิลปของ
ตนเองใหมี
คุณภาพ

๑. วิเคราะหการใชทัศนธาตุ และ
หลักการออกแบบ
ในการสื่อความหมาย
ในรูปแบบตาง ๆ
๒. บรรยายจุดประสงค และ
เนื้อหาของงานทัศนศิลป โดยใช
ศัพททางทัศนศิลป
๓. วิเคราะหการเลือกใชวัสดุ 
อุปกรณ และเทคนิคของศิลปนใน
การแสดงออกทางทัศนศิลป
๔. มีทักษะและเทคนิค
ในการใชวัสดุ อุปกรณ และ
กระบวนการที่สูงขึ้น ในการสราง
งานทัศนศิลป
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๔. สรางงาน
ทัศนศิลป โดย
การทดลองใชสี 
ดวยเทคนิค
งาย ๆ
๕. วาดภาพ
ระบายสีภาพ
ธรรมชาติตาม
ความรูสึกของ
ตนเอง

๔. มีทักษะ
พื้นฐานในการ
ใชวัสดุ อุปกรณ  
สรางงาน
ทัศนศิลป ๓ มิติ
๕. สรางภาพปะ
ติดโดยการตัด
หรือฉีกกระดาษ
๖. วาดภาพเพื่อ
ถายทอด
เรื่องราว
เกี่ยวกับ
ครอบครัว    
ของตนเอง  
และเพื่อนบาน
๗. เลือกงาน
ทัศนศิลป และ
บรรยายถึงสิ่งที่
มองเห็น  
รวมถึงเนื้อหา
เรื่องราว

๔. วาดภาพ 
ระบายสีสิ่งของ
รอบตัว
๕. มีทักษะ
พื้นฐาน ในการ
ใชวัสดุ อุปกรณ
สรางสรรค  
งานปน
๖. วาดภาพถาย
ทอดความคิด
ความรูสึกจาก
เหตุการณชีวิต
จริง โดยใชเสน 
รูปราง รูปทรง 
สี และพื้นผิว
๗. บรรยาย
เหตุผลและ
วิธีการในการ
สรางงาน
ทัศนศิลป โดย
เนนถึงเทคนิค
และวัสดุอุปกรณ

๓.  จําแนก
ทัศนธาตุ      
ของสิ่งตาง ๆ 
ในธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอม
และงานทัศนศิลป
โดยเนนเรื่อง           
เสน สี รูปราง 
รูปทรง พื้นผิว 
และพื้นที่วาง
๔. มีทักษะ
พื้นฐานในการ
ใชวัสดุ อุปกรณ
สรางสรรค
งานพิมพภาพ
๕. มีทักษะ
พื้นฐานในการ
ใชวัสดุ อุปกรณ
สรางสรรค
งานวาดภาพ
ระบายสี

๔. สรางสรรค
งานปนจาก 
ดินน้ํามันหรือ
ดินเหนียว
โดยเนนการ
ถายทอด
จินตนาการ
๕. สรางสรรค
งานพิมพภาพ 
โดยเนนการจัด
วางตําแหนง
ของสิ่งตาง ๆ  
ในภาพ
๖. ระบุปญหา
ในการจัด
องคประกอบ
ศิลป และการ
สื่อความหมาย
ในงาน
ทัศนศิลปของ
ตนเอง และบอก
วิธีการปรับปรุง
งานใหดีขึ้น

๔. สรางสรรค
งานปนโดยใช
หลักการ
เพิ่มและลด
๕. สรางสรรค
งานทัศนศิลป 
โดยใชหลักการ
ของรูปและ
พื้นที่วาง
๖. สรางสรรค
งานทัศนศิลป 
โดยใช
สีคูตรงขาม
หลักการจัด
ขนาดสัดสวน 
และความสมดุล
๗. สรางงาน
ทัศนศิลปเปน
แผนภาพ 
แผนผัง  และ
ภาพประกอบ
เพื่อถายทอด
ความคิด  หรือ

๔. รวบรวมงาน
ปนหรือสื่อผสม
มาสรางเปน
เรื่องราว  ๓ มิติ
โดยเนนความ
เปนเอกภาพ
ความกลมกลืน 
และการสื่อถึง
เรื่องราว      
ของงาน
๕. ออกแบบ
รูปภาพ 
สัญลักษณ หรือ
กราฟกอื่น ๆ
ในการนําเสนอ
ความคิดและ
ขอมูล
๖. ประเมินงาน
ทัศนศิลป และ
บรรยายถึง
วิธีการปรับปรุง
งานของตนเอง
และผูอื่นโดยใช

๔. สรางเกณฑ
ในการประเมิน
และวิจารณงาน
ทัศนศิลป
๕. นําผลการ
วิจารณไป
ปรับปรุงแกไข
และพัฒนางาน
๖. วาดภาพ
แสดง
บุคลิกลักษณะ
ของตัวละคร
๗. บรรยาย
วิธีการใชงาน
ทัศนศิลปใน
การโฆษณา
เพื่อโนมนาวใจ
และนําเสนอ
ตัวอยาง
ประกอบ

๔.   มีทักษะใน
การสรางงาน
ทัศนศิลปอยาง
นอย ๓  ประเภท
๕. มีทักษะใน
การผสมผสาน
วัสดุตาง ๆ ใน
การสรางงาน
ทัศนศิลปโดย
ใชหลักการ
ออกแบบ
๖. สรางงาน
ทัศนศิลป 
ทั้ง ๒ มิติ และ 
๓ มิติเพื่อ
ถายทอด
ประสบการณ
และจินตนาการ
๗. สรางสรรค
งานทัศนศิลป
สื่อความหมาย
เปนเรื่องราว

๕. สรางสรรคงานทัศนศิลป     
ดวยเทคโนโลยีตาง ๆ 
โดยเนนหลักการออกแบบและ
การจัดองคประกอบศิลป
๖. ออกแบบงานทัศนศิลปได
เหมาะกับโอกาสและสถานที่
๗. วิเคราะหและอธิบาย
จุดมุงหมายของศิลปน
ในการเลือกใชวัสดุ อุปกรณ  
เทคนิคและเนื้อหา เพื่อสรางสรรค
งานทัศนศิลป
๘. ประเมินและวิจารณงาน
ทัศนศิลป โดยใชทฤษฎี
การวิจารณศิลปะ
๙. จัดกลุมงานทัศนศิลป
เพื่อสะทอนพัฒนาการและ
ความกาวหนาของตนเอง
๑๐. สรางสรรคงานทัศนศิลป   
ไทย  สากล โดยศึกษาจากแนวคิด
และวิธีการสรางงานของศิลปน          
ที่ตนชื่นชอบ
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๘. สรางสรรค
งานทัศนศิลป
เปนรูปแบบงาน
โครงสราง
เคลื่อนไหว

๘. ระบุสิ่งที่ชื่น
ชมและสิ่งที่ควร
ปรับปรุงในงาน
ทัศนศิลปของ
ตนเอง
๙. ระบุ และ
จัดกลุมของภาพ
ตามทัศนธาตุ    
ที่เนนในงาน
ทัศนศิลปนั้น ๆ  
๑๐. บรรยาย
ลักษณะรูปราง 
รูปทรง ในงาน
การออกแบบ
สิ่งตาง ๆ ที่มี
ในบานและ
โรงเรียน   

๖. บรรยาย
ลักษณะของ
ภาพโดยเนน
เรื่องการจัด
ระยะ ความลึก 
น้ําหนักและ
แสงเงาในภาพ
๗. วาดภาพ
ระบายสี โดยใช
สีวรรณะอุนและ
สีวรรณะเย็น 
ถายทอด
ความรูสึกและ
จินตนาการ

๗. บรรยาย
ประโยชนและ
คุณคาของงาน
ทัศนศิลปที่มีผล
ตอชีวิตของคน
ในสังคม

 เรื่องราว
เกี่ยวกับ
เหตุการณตาง ๆ

เกณฑ
ที่กําหนดให

โดยประยุกตใช
ทัศนธาตุ และ
หลักการ
ออกแบบ
๘. วิเคราะห
และอภิปราย
รูปแบบ เนื้อหา
และคุณคาใน
งานทัศนศิลป
ของตนเอง และ
ผูอื่น หรือของ
ศิลปน
๙. สรางสรรค
งานทัศนศิลป
เพื่อบรรยาย     
เหตุการณตาง ๆ 
โดยใชเทคนิค
ที่หลากหลาย

๑๑. วาดภาพระบายสีเปนภาพ
ลอเลียน หรือภาพการตูน            
เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพสังคมในปจจุบัน
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๘. เปรียบเทียบ
ความคิด
ความรูสึก
ที่ถายทอดผาน
งานทัศนศิลป
ของตนเองและ
บุคคลอื่น
๙. เลือกใช
วรรณะสีเพื่อ
ถายทอดอารมณ 
ความรูสึก
ในการสรางงาน
ทัศนศิลป

๑๐. ระบุอาชีพที่
เกี่ยวของกับงาน
ทัศนศิลป และ
ทักษะที่จําเปน
ในการประกอบ
อาชีพนั้น ๆ
๑๑. เลือกงาน
ทัศนศิลป
โดยใชเกณฑที่
กําหนดขึ้น
อยางเหมาะสม 
และนําไปจัด
นิทรรศการ



สาระที่ ๑ ทัศนศิลป
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๑. ระบุงาน
ทัศนศิลปใน
ชีวิตประจําวัน

๑. บอก
ความสําคัญของ
งานทัศนศิลป
ที่พบเห็นใน
ชีวิตประจําวัน
๒. อภิปราย
เกี่ยวกับงาน
ทัศนศิลป
ประเภทตาง ๆ 
ในทองถิ่น
โดยเนนถึง
วิธีการสรางงาน
และวัสดุ
อุปกรณ ที่ใช

๑. เลาถึงที่มา
ของงาน
ทัศนศิลป 
ในทองถิ่น
๒. อธิบาย
เกี่ยวกับวัสดุ
อุปกรณและ
วิธีการสรางงาน
ทัศนศิลป
ในทองถิ่น

๑. ระบุ และ
อภิปราย
เกี่ยวกับงาน
ทัศนศิลปใน  
เหตุการณ และ
งานเฉลิมฉลอง
ของวัฒนธรรม 
ในทองถิ่น
๒. บรรยาย
เกี่ยวกับงาน
ทัศนศิลปที่มา
จากวัฒนธรรม
ตาง ๆ

๑. ระบุ และ
บรรยายเกี่ยวกับ
ลักษณะรูปแบบ
ของงาน
ทัศนศิลปใน
แหลงเรียนรู
หรือนิทรรศการ
ศิลปะ
๒. อภิปราย
เกี่ยวกับงาน
ทัศนศิลปที่
สะทอน
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาใน
ทองถิ่น

๑. บรรยาย
บทบาทของงาน
ทัศนศิลป
ที่สะทอนชีวิต
และสังคม
๒. อภิปราย
เกี่ยวกับอิทธิพล
ของความเชื่อ
ความศรัทธา
ในศาสนาที่มีผล
ตองาน
ทัศนศิลปใน
ทองถิ่น
๓. ระบุ และ
บรรยายอิทธิพล
ทางวัฒนธรรม
ในทองถิ่นที่มี
ผลตอการสราง
งานทัศนศิลป
ของบุคคล

๑. ระบุ และ
บรรยายเกี่ยวกับ
ลักษณะรูปแบบ
งานทัศนศิลป
ของชาติและ
ของทองถิ่น
ตนเอง จากอดีต
จนถึงปจจุบัน
๒. ระบุ และ
เปรียบเทียบ
งานทัศนศิลป
ของภาคตาง ๆ 
ในประเทศไทย
๓. เปรียบเทียบ
ความแตกตาง
ของจุดประสงค
ในการ
สรางสรรค    
งานทัศนศิลป
ของวัฒนธรรม
ไทยและสากล

๑. ระบุและ
บรรยายเกี่ยวกับ
วัฒนธรรม          
ตาง ๆ ที่
สะทอนถึงงาน
ทัศนศิลปใน
ปจจุบัน
๒. บรรยายถึง
การเปลี่ยนแปลง
ของงาน
ทัศนศิลปของ
ไทยในแตละยุค
สมัยโดยเนนถึง
แนวคิด และ
เนื้อหาของงาน
๓. เปรียบเทียบ
แนวคิดในการ
ออกแบบงาน
ทัศนศิลปที่มา
จาก วัฒนธรรม   
ไทย และสากล

๑. ศึกษาและ
อภิปราย
เกี่ยวกับงาน
ทัศนศิลป
ที่สะทอนคุณคา
ของวัฒนธรรม
๒. เปรียบเทียบ
ความแตกตาง
ของงาน
ทัศนศิลป
ในแตละยุคสมัย 
ของวัฒนธรรม
ไทยและสากล

๑. วิเคราะห และเปรียบเทียบงาน
ทัศนศิลปในรูปแบบตะวันออก
และรูปแบบตะวันตก
๒. ระบุงานทัศนศิลปของศิลปน  
ที่มีชื่อเสียง และบรรยายผล     
ตอบรับของสังคม
๓. อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของ
วัฒนธรรมระหวางประเทศที่มีผล
ตองานทัศนศิลปในสังคม



สาระที่ ๒   ดนตรี
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และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
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๑. รูวาสิ่งตาง ๆ
สามารถ
กอกําเนิดเสียง
ที่แตกตางกัน
๒. บอกลักษณะ
ของเสียงดัง-เบา
และความชา- เร็ว
ของจังหวะ
๓. ทองบทกลอน 
รองเพลงงาย ๆ
๔. มีสวนรวม
ใน  กิจกรรม
ดนตรีอยาง
สนุกสนาน
๕. บอกความ
เกี่ยวของของเพลง
ที่ใชในชีวิต
ประจําวัน

๑. จําแนก
แหลงกําเนิด 
ของเสียง          
ที่ไดยิน
๒. จําแนก
คุณสมบัติของ
เสียง สูง- ต่ํา ,  
ดัง-เบา, ยาว-สั้น 
ของดนตรี
๓. เคาะจังหวะ
หรือเคลื่อนไหว
รางกายให
สอดคลองกับ
เนื้อหาของเพลง
๔. รองเพลง
งาย ๆ  ที่
เหมาะสม
กับวัย
๕. บอก
ความหมายและ
ความสําคัญของ
เพลงที่ไดยิน

๑. ระบุรูปราง
ลักษณะของ
เครื่องดนตรี    
ที่เห็นและ
ไดยิน ใน
ชีวิตประจําวัน
๒. ใชรูปภาพ
หรือสัญลักษณ
แทนเสียงและ
จังหวะเคาะ
๓. บอกบทบาท
หนาที่ของเพลง
ที่ไดยิน
๔. ขับรองและ
บรรเลงดนตรี
งาย ๆ
๕. เคลื่อนไหว
ทาทาง
สอดคลองกับ
อารมณของ
เพลงที่ฟง

๑. บอกประโยค
เพลงอยางงาย
๒. จําแนก
ประเภทของ
เครื่องดนตรีที่
ใชในเพลงที่ฟง
๓. ระบุทิศทาง
การเคลื่อนที่     
ขึ้น – ลง งาย ๆ 
ของทํานอง 
รูปแบบ จังหวะ
และความเร็วของ
จังหวะในเพลง            
ที่ฟง
๔. อาน  เขียน
โนตดนตรีไทย
และสากล
๕. รองเพลง
โดยใชชวงเสียง
ที่เหมาะสมกับ
ตนเอง

๑. ระบุ
องคประกอบ
ดนตรีในเพลงที่
ใชในการสื่อ
อารมณ
๒. จําแนก
ลักษณะของ
เสียงขับรองและ
เครื่องดนตรี
ที่อยูในวงดนตรี
ประเภทตาง ๆ
๓. อาน เขียน  
โนตดนตรีไทย
และสากล  ๕
ระดับเสียง
๔. ใชเครื่องดนตรี
ทําจังหวะและ
ทํานอง 
๕. รองเพลงไทย
หรือเพลงสากล 
หรือเพลงไทย
สากลที่เหมาะสม
กับวัย 

๑. บรรยายเพลง
ที่ฟง โดยอาศัย
องคประกอบ
ดนตรี และศัพท
สังคีต
๒.  จําแนก
ประเภท
และบทบาท          
หนาที่เครื่อง
ดนตรีไทย
และเครื่องดนตรี
ที่มาจาก
วัฒนธรรม        
ตาง ๆ 
๓. อาน เขียน 
โนตไทย และ
โนตสากล
ทํานอง
งาย ๆ 
๔. ใชเครื่อง
ดนตรีบรรเลง
ประกอบ      
การรองเพลง       

๑. อาน เขียน รอง  
โนตไทย และโนต
สากล
๒. เปรียบเทียบ
เสียงรองและเสียง
ของเครื่องดนตรี
ที่มาจาก
วัฒนธรรมที่
ตางกัน
๓. รองเพลงและ
ใชเครื่องดนตรี
บรรเลงประกอบ  
การรองเพลงดวย
บทเพลงที่หลาก 
หลายรูปแบบ
๔. จัดประเภทของ
วงดนตรีไทยและ
วงดนตรีที่มาจาก
วัฒนธรรมตาง ๆ
๕. แสดงความ
คิดเห็นที่มีตอ
อารมณของบท
เพลงที่มีความเร็ว 

๑. เปรียบเทียบ
การใชองค 
ประกอบดนตรี
ที่มาจาก
วัฒนธรรม
ตางกัน 
๒. อาน เขียนรอง
โนตไทยและโนต
สากลที่มี
เครื่องหมาย  
แปลงเสียง
๓. ระบุปจจัย
สําคัญที่มี
อิทธิพลตอการ
สรางสรรคงาน
ดนตรี
๔. รองเพลง 
และเลนดนตรี
เดี่ยว และรวมวง
๕. บรรยาย
อารมณของเพลง
และความรูสึกที่มี
ตอบทเพลงที่ฟง

๑. เปรียบเทียบ
องคประกอบที่ใช
ในงานดนตรีและ
งานศิลปะอื่น 
๒. รองเพลง  เลน
ดนตรีเดี่ยว และ
รวมวง โดยเนน
เทคนิคการรอง 
การเลน การ
แสดงออก และ
คุณภาพสียง
๓. แตงเพลง
สั้น ๆ  จังหวะ
งาย ๆ
๔. อธิบายเหตุผล
ในการเลือกใช
องคประกอบ
ดนตรี ในการ
สรางสรรคงาน
ดนตรีของตนเอง
                            

๑. เปรียบเทียบรูปแบบของบท
เพลงและวงดนตรีแตละประเภท
๒. จําแนกประเภทและรูปแบบ         
ของวงดนตรี ทั้งไทยและสากล 
๓. อธิบายเหตุผลที่คนตาง
วัฒนธรรมสรางสรรคงานดนตรี
แตกตางกัน
๔. อาน เขียน โนตดนตรีไทยและ
สากลในอัตราจังหวะตาง ๆ  
๕. รองเพลง หรือเลนดนตรีเดี่ยว 
และรวมวง โดยเนนเทคนิคการ
แสดงออก และคุณภาพของการ
แสดง
๖. สรางเกณฑสําหรับประเมิน
คุณภาพการประพันธและการเลน
ดนตรีของตนเองและผูอื่นไดอยาง
เหมาะสม
๗. เปรียบเทียบอารมณ และ
ความรูสึกที่ไดรับจากงานดนตรี
ที่มาจากวัฒนธรรมตางกัน
๘. นําดนตรีไปประยุกตใช
ในงานอื่น ๆ
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๖. แสดงความ
คิดเห็น  
เกี่ยวกับ
เสียงดนตรี  
เสียงขับรองของ
ตนเองและผูอื่น
๗. นําดนตรี    
ไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
หรือโอกาส   
ตาง ๆ ไดอยาง
เหมาะสม

๖. ใชและเก็บ
เครื่องดนตรี
อยางถูกตอง
และปลอดภัย
๗. ระบุวาดนตรี
สามารถใชใน
การสื่อเรื่องราว

๖. ดนสดงาย ๆ 
โดยใชประโยค
เพลง
แบบถามตอบ
๗. ใชดนตรี
รวมกับกิจกรรม
ในการแสดงออก
ตามจินตนาการ

ดนสดที่มี
จังหวะและ
ทํานองงาย ๆ
๕. บรรยาย
ความรูสึกที่มี
ตอดนตรี
๖. แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ
ทํานอง จังหวะ 
การประสาน
เสียง และ
คุณภาพเสียง
ของเพลง
ที่ฟง

ของจังหวะ และ
ความดัง-เบา 
แตกตางกัน 
๖. เปรียบเทียบ
อารมณ ความรูสึก        
ในการฟงดนตรี
แตละประเภท
๗. นําเสนอ
ตัวอยางเพลงที่
ตนเองชื่นชอบ 
และอภิปราย
ลักษณะเดนที่ทํา
ใหงานนั้น
นาชื่นชม
๘. ใชเกณฑ
สําหรับประเมิน
คุณภาพงานดนตรี
หรือเพลงที่ฟง
๙. ใชและ
บํารุงรักษาเครื่อง
ดนตรีอยาง
ระมัดระวังและ
รับผิดชอบ

๖. ประเมิน 
พัฒนาการ
ทักษะทาง
ดนตรีของ
ตนเอง หลังจาก
การฝกปฏิบัติ
๗. ระบุงาน
อาชีพตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของกับ
ดนตรีและ
บทบาทของ
ดนตรีในธุรกิจ
บันเทิง

๕. เปรียบเทียบ
ความแตกตาง
ระหวางงาน
ดนตรีของ
ตนเองและผูอื่น                           
๖. อธิบาย
เกี่ยวกับอิทธิพล
ของดนตรีที่มี
ตอบุคคลและ
สังคม
๗. นําเสนอ 
หรือจัดการ
แสดงดนตรีที่
เหมาะสม โดย
การบูรณาการ
กับสาระการ
เรียนรูอื่นใน
กลุมศิลปะ



สาระที่ ๒   ดนตรี
มาตรฐาน ศ ๒.๒ เขาใจความสัมพันธระหวางดนตรี ประวัติศาสตร และวฒันธรรม เห็นคุณคาของดนตรีที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและสากล

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

๑. เลาถึงเพลงใน
ทองถิ่น
๒. ระบุสิ่งที ่        
ชื่นชอบใน
ดนตรีทองถิ่น

๑. บอก
ความสัมพันธ
ของเสียงรอง 
เสียงเครื่องดนตรี
ในเพลงทองถิ่น 
โดยใชคํางาย ๆ
๒. แสดงและ
เขารวมกิจกรรม
ทางดนตรี
ในทองถิ่น

๑. ระบุลักษณะ
เดนและ 
เอกลักษณ    
ของดนตรี       
ในทองถิ่น
๒. ระบุ
ความสําคัญและ
ประโยชนของ
ดนตรีตอการ
ดําเนินชีวิตของ
คนในทองถิ่น

๑. บอกแหลง  
ที่มาและความ
สัมพันธของวิถี
ชีวิตไทย            
ที่สะทอน         
ในดนตรีและ
เพลงทองถิ่น
๒. ระบุ
ความสําคัญ
ในการอนุรักษ
สงเสริม
วัฒนธรรมทาง
ดนตรี

๑. อธิบาย
ความสัมพันธ
ระหวางดนตรีกับ
ประเพณีใน
วัฒนธรรมตาง ๆ
๒. อธิบาย
คุณคาของ
ดนตรีที่มาจาก
วัฒนธรรมที่
ตางกัน

๑. อธิบาย
เรื่องราวของ
ดนตรีไทยใน
ประวัติศาสตร 
๒. จําแนกดนตรี
ที่มาจากยุคสมัย
ที่ตางกัน  
๓. อภิปราย
อิทธิพลของ
วัฒนธรรมตอ
ดนตรีในทองถิ่น

๑. อธิบาย
บทบาท
ความสัมพันธ
และอิทธิพลของ
ดนตรีที่มีตอ
สังคมไทย
๒. ระบุความ
หลากหลายของ
องคประกอบ
ดนตรีใน
วัฒนธรรมตางกัน

๑. บรรยาย
บทบาท และ
อิทธิพลของ
ดนตรีใน
วัฒนธรรมของ
ประเทศตาง ๆ
๒. บรรยาย
อิทธิพลของ
วัฒนธรรม และ
เหตุการณ
ในประวัติศาสตร
ที่มีตอรูปแบบ
ของดนตรีใน
ประเทศไทย

๑. บรรยาย                 
วิวัฒนาการของ                

    ดนตรีแตละยุคสมัย
 ๒. อภิปราย
ลักษณะเดนที่ทํา
ใหงานดนตรีนั้น
ไดรับการยอมรับ

๑. วิเคราะหรูปแบบของดนตรี
ไทยและดนตรีสากลในยุคสมัย
ตาง ๆ
๒. วิเคราะหสถานะทางสังคมของ
นักดนตรีในวัฒนธรรมตาง ๆ
๓.เปรียบเทียบลักษณะเดนของ
ดนตรีในวัฒนธรรมตางๆ  
๔. อธิบายบทบาทของดนตร ี            
ในการสะทอนแนวความคิด   
และคานิยมที่เปลี่ยนไปของคน  
ในสังคม
๕. นําเสนอแนวทางในการ
สงเสริมและอนุรักษดนตรี        
ในฐานะมรดกของชาติ



สาระที่ ๓   นาฏศิลป
มาตรฐาน ศ ๓.๑   เขาใจ และแสดงออกทางนาฏศิลปอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคานาฏศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดอยางอิสระ ชื่นชม

และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
ตัวชี้วัดชั้นป ตัวชี้วัดชวงชั้น

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖
๑. เลียนแบบ
การเคลื่อนไหว
 ๒. แสดง
ทาทางงาย ๆ
เพื่อสื่อ
ความหมาย 
แทนคําพูด

๓. บอกสิ่งที่
ตนเองชอบ จาก
การดูหรือรวม
การแสดง

๑. เคลื่อนไหว
ขณะอยูกับที่
และเคลื่อนที่ 
๒. แสดงการ
เคลื่อนไหว

ที่สะทอนอารมณ   
ของตนเองอยาง
อิสระ

๓. แสดงทาทาง 
เพื่อสื่อ
ความหมาย     
แทนคําพูด

๔. แสดงทาทาง
ประกอบจังหวะ
อยางสรางสรรค
๕. ระบุมารยาท
ในการชม
การแสดง

๑. สรางสรรค

การเคลื่อนไหว

ในรูปแบบตาง ๆ

ในสถานการณ

สั้น ๆ 

๒. แสดงทาทาง
ประกอบเพลง 
ตามรูปแบบ
นาฏศิลป

๓. เปรียบเทียบ
บทบาทหนาที่
ของผูแสดงและ
ผูชม
๔. มีสวนรวม
ในกิจกรรมการ
แสดงที่เหมาะสม
กับวัย

๑.ระบุทักษะ
พื้นฐานทาง
นาฏศิลปและ
การละครที่
ใชสื่อความหมาย
และอารมณ
๒. ใชภาษาทา
และนาฏยศัพท
หรือศัพททาง  
การละครงาย ๆ 
ในการถายทอด
เรื่องราว
๓. แสดง การ
เคลื่อนไหว
ในจังหวะตาง ๆ 
ตามความคิด
ของตน
๔. แสดง
นาฏศิลปเปนคู 
และหมู

๑. บรรยาย
องคประกอบ
นาฏศิลป
๒. แสดงทาทาง
ประกอบเพลง
หรือเรื่องราว
ตามความคิด
ของตน
๓. แสดง
นาฏศิลป
โดยเนนการใช
ภาษาทาและ
นาฏยศัพท
ในการสื่อ
ความหมายและ
การแสดงออก
๔. มีสวนรวม
ในกลุมกับ
การเขียนเคา
โครงเรื่องหรือ

๑. สรางสรรคการ
เคลื่อนไหวและ
การแสดงโดยเนน
การถายทอดลีลา
หรืออารมณ
๒. ออกแบบ 
เครื่องแตงกาย 
หรืออุปกรณ
ประกอบ
การแสดง            
อยางงาย ๆ
๓. แสดง
นาฏศิลปและ
การละคร
งาย ๆ
๔. บรรยาย
ความรูสึกของ
ตนเองที่มีตองาน
นาฏศิลปและ
การละครอยาง
สรางสรรค

๑. อธิบาย
อิทธิพลของ
นักแสดงชื่อดังที่
มีผลตอ
การโนมนาว
อารมณหรือ
ความคิดของ
ผูชม
๒. ใชนาฏยศัพท
หรือศัพท
ทางการละคร
ในการแสดง
๓. แสดง
นาฏศิลปและ
การละคร
ในรูปแบบงาย ๆ
๔. ใชทักษะการ
ทํางานเปนกลุม
ในกระบวนการ
ผลิตการแสดง

๑. อธิบายการ  
บูรณาการ
ศิลปะแขนงอื่น ๆ 
กับการแสดง
๒. สรางสรรค
การแสดง 
โดยใช
องคประกอบ
นาฏศิลปและ
การละคร
๓. วิเคราะหการ
แสดงของตนเอง
และผูอื่น โดยใช
นาฏยศัพทหรือ
ศัพททาง
การละครที่
เหมาะสม
๔. เสนอ
ขอคิดเห็น          
ในการปรับปรุง
การแสดง 

๑. ระบุ
โครงสรางของ
บทละครโดยใช
ศัพททางการ
ละคร
๒. ใช
นาฏยศัพท หรือ
ศัพททางการ
ละครที่
เหมาะสม
บรรยาย
เปรียบเทียบการ
แสดงอากัปกิริยา
ของผูคนในชีวิต 
ประจําวันและ
ในการแสดง
๓. มีทักษะใน
การใชความคิด
ในการพัฒนา
รูปแบบ
การแสดง

๑. มีทักษะในการแสดง
หลากหลายรูปแบบ
๒. สรางสรรคละครสั้น
ในรูปแบบที่ชื่นชอบ
๓. ใชความคิดริเริ่มในการแสดง
นาฏศิลปเปนคู และหมู
๔. วิจารณการแสดงตามหลัก
นาฏศิลปและการละคร
๕. วิเคราะหแกนของการแสดง
นาฏศิลปและการละครที่ตองการ
สื่อความหมายในการแสดง
 ๖. บรรยาย และวิเคราะห อิทธิพล
ของเครื่องแตงกาย แสง สี เสียง 
ฉากอุปกรณ และสถานที่
ที่มีผลตอการแสดง
๗. พัฒนาและใชเกณฑ
การประเมินในการประเมินการ
แสดง



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

 ๕. บอก
ประโยชนของ
การแสดง
นาฏศิลปใน
ชีวิตประจําวัน

๕. เลาสิ่งที่
ชื่นชอบในการ
แสดง โดยเนน
จุดสําคัญของ
เรื่องและลักษณะ
เดนของตัวละคร

บทละครสั้น ๆ
๕. เปรียบเทียบ
การแสดง
นาฏศิลป          
ชุดตาง ๆ
๖. บอก
ประโยชน
ที่ไดรับจากการ
ชมการแสดง

๕. แสดงความ
คิดเห็นในการชม
การแสดง
๖. อธิบาย
ความสัมพันธ
ระหวางนาฏศิลป
และการละครกับ
สิ่งที่ประสบ
ในชีวิตประจําวัน

๕. ใชเกณฑ
งาย ๆ ที่
กําหนดให ใน
การพิจารณา
คุณภาพการ
แสดงที่ชม
โดยเนนเรื่อง
การใชเสียง
การแสดงทา  
และการ
เคลื่อนไหว

๕. เชื่อมโยงการ
เรียนรู
ระหวางนาฏศิลป
และการละคร         
กับสาระการ
เรียนรูอื่น ๆ

๔. มีทักษะใน
การแปลความ
และการสื่อสาร
ผานการแสดง
๕. วิจารณ
เปรียบเทียบงาน
นาฏศิลปที่มี
ความแตกตาง
กันโดยใช
ความรูเรื่อง
องคประกอบ
นาฏศิลป
๖. รวมจัดงาน
การแสดง
ในบทบาท
หนาที่ตาง ๆ
๗. นําเสนอ
แนวคิดจาก
เนื้อเรื่อง          
ของการแสดง
ที่สามารถนําไป
ปรับใชใน
ชีวิตประจําวัน

๘. วิเคราะหทาทาง และ
การเคลื่อนไหวของผูคน
ในชีวิตประจําวันและ
นํามาประยุกตใชในการแสดง



สาระที่ ๓   นาฏศิลป
มาตรฐาน ศ ๓.๒ เขาใจความสัมพันธระหวางนาฏศิลป ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม เห็นคุณคาของนาฏศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและสากล

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

๑. ระบุ และเลน
การละเลนของ
เด็กไทย 
๒. บอกสิ่งที่
ตนเองชอบใน
การแสดง 
นาฏศิลปไทย

๑. ระบุและเลน
การละเลน
พื้นบาน 
๒. เชื่อมโยงสิ่งที่
พบเห็นใน
การละเลน
พื้นบานกับสิ่งที่
พบเห็น
ในการดํารงชีวิต
ของคนไทย
๓. ระบุสิ่ง
ที่ชื่นชอบและ
ภาคภูมิใจ 
ในการละเลน
พื้นบาน

๑. เลาการ
แสดงนาฏศิลป
ที่เคยเห็นใน
ทองถิ่น
๒. ระบุสิ่งที่เปน
ลักษณะเดนและ
เอกลักษณของ
การแสดง
นาฏศิลป 
๓. อธิบาย
ความสําคัญของ
การแสดง
นาฏศิลป

๑. อธิบาย
ประวัติความ
เปนมาของ
นาฏศิลป หรือ
ชุดการแสดง
อยางงาย ๆ
๒. เปรียบเทียบ
การแสดง
นาฏศิลป
กับการแสดง
ที่มาจาก
วัฒนธรรมอื่น
๓. อธิบาย
ความสําคัญของ
การแสดงความ
เคารพในการ
เรียนและการ
แสดงนาฏศิลป
๔. ระบุเหตุผล
ที่ควรรักษา
และสืบทอด
การแสดง
นาฏศิลป

๑. เปรียบเทียบ
การแสดง
ประเภทตาง ๆ 
ของไทย 
ในแตละทองถิ่น
๒. ระบุหรือ
แสดงนาฏศิลป 
นาฏศิลปพื้นบาน 
ที่สะทอนถึง
วัฒนธรรม
และประเพณี

๑. อธิบายสิ่งที่
มีความสําคัญ
ตอการแสดง
นาฏศิลปและ
ละคร
๒. ระบุประโยชน
ที่ไดรับจากการ
แสดงหรือการชม
การแสดง
นาฏศิลปและ
ละคร

๑. ระบุปจจัยที่มี
ผลตอการ
เปลี่ยนแปลงของ
นาฏศิลป  
นาฏศิลป
พื้นบาน ละคร
ไทย และละคร
พื้นบาน
๒. บรรยาย
ประเภทของ
ละครไทย       
ในแตละยุคสมัย

๑. เปรียบเทียบ
ลักษณะเฉพาะ
ของการแสดง
นาฏศิลปจาก
วัฒนธรรมตางๆ
๒. ระบุหรือ
แสดงนาฏศิลป
นาฏศิลป
พื้นบาน ละคร
ไทย ละคร
พื้นบาน หรือ
มหรสพอื่น      
ที่เคยนิยมกัน  
ในอดีต
๓. อธิบาย
อิทธิพลของ
วัฒนธรรมที่มี
ผลตอเนื้อหา
ของละคร

๑. ออกแบบ 
และสรางสรรค
อุปกรณ และ
เครื่องแตงกาย 
เพื่อแสดง
นาฏศิลปและ
การละครที่มา
จากวัฒนธรรม
ตาง ๆ
๒. อธิบาย
ความสําคัญและ
บทบาทของ
นาฏศิลปและ
การละครใน
ชีวิตประจําวัน
๓. แสดงความ
คิดเห็นในการ
อนุรักษ

๑. เปรียบเทียบการนําการแสดงไป
ใชในโอกาสตาง ๆ
๒. อภิปรายบทบาทของบุคคล
สําคัญในวงการนาฏศิลปและการ
ละคร ของประเทศไทยในยุคสมัย
ตางๆ
๓. บรรยายวิวัฒนาการของ
นาฏศิลปและการละครไทย ตั้งแต
อดีตจนถึงปจจุบัน
๔. นําเสนอแนวคิดในการอนุรักษ
นาฏศิลปไทย



กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ทําไมตองเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีเปนกลุมสาระที่ชวยพัฒนาใหผู เรียน                      
มีความรู  ความเขาใจ   มีทักษะพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิต    และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง     
สามารถนําความรูเกี่ยวกับการดํารงชีวิต   การอาชีพ  และเทคโนโลยี  มาใชประโยชนในการทํางาน            
อยางมีความคิดสรางสรรค และแขงขันในสังคมไทยและสากล   เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ              
รักการทํางาน  และมีเจตคติที่ดีตอการทํางาน  สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางพอเพียง                 
และมีความสุข  

เรียนรูอะไรในการงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  มุงพัฒนาผูเรียนแบบองครวม  
เพื่อใหมีความรูความสามารถ  มีทักษะในการทํางาน   เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและ       
การศึกษาตอไดอยางมีประสิทธิภาพ   โดยมีสาระสําคัญ  ดังนี้  

 การดํารงชีวิตและครอบครัว   เปนสาระเกี่ยวกับการทํางานในชีวิตประจําวัน             
การชวยเหลือตนเอง   ครอบครัว   และสังคมไดในสภาพเศรษฐกิจที่พอเพียง   ไมทําลายสิ่งแวดลอม   
เนนการปฏิบัติจริงจนเกิดความมั่นใจและภูมิใจในผลสําเร็จของงาน  เพื่อใหคนพบความสามารถ                
ความถนัด  และความสนใจของตนเอง

 การออกแบบและเทคโนโลย ี  เปนสาระเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถของมนุษย
อยางสรางสรรค   โดยนําความรูมาใชกับกระบวนการเทคโนโลยี  สรางสิ่งของเครื่องใช  วิธีการ  หรือ
เพิ่มประสิทธิภาพในการดํารงชีวิต

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เปนสาระเกี่ยวกับกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศ   การติดตอสื่อสาร  การคนหาขอมูล   การใชขอมูลและสารสนเทศ  การแกปญหาหรือ          
การสรางงาน  คุณคาและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 การอาชีพ    เปนสาระเกี่ยวกับทักษะที่จําเปนตออาชีพ   เห็นความสําคัญของ
คุณธรรม  จริยธรรม  และเจตคติที่ดีตออาชีพ  ใชเทคโนโลยีไดเหมาะสม   เห็นคุณคาของอาชีพสุจริต   
และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ



คุณภาพผูเรียน

จบชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

 เขาใจวิธีการทํางานเพื่อชวยเหลือตนเอง ครอบครัว และสวนรวม ใชวัสดุ อุปกรณ และ
เครื่องมือถูกตองตรงกับลักษณะงาน มีทักษะกระบวนการทํางาน มีลักษณะนิสัยการทํางาน                           
ที่กระตือรือรน ตรงเวลา ประหยัด  ปลอดภัย  สะอาด รอบคอบ และมีจิตสํานึกในการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม

 เขาใจประโยชนของสิ่งของเครื่องใชในชีวิตประจําวัน  มีความคิดในการแกปญหาหรือ
สนองความตองการอยางมีความคิดสรางสรรค  มีทักษะในการสรางของเลน  ของใชอยางงาย  โดยใช
กระบวนการเทคโนโลยี ไดแก กําหนดปญหาหรือความตองการ รวบรวมขอมูล  ออกแบบโดยถายทอด
ความคิดเปนภาพราง  ๒  มิติ ลงมือสราง และประเมินผล  เลือกใชวัสดุ อุปกรณอยางถูกวิธี  เลือกใช
สิ่งของเครื่องใช ในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรคและมีการจัดการสิ่งของเครื่องใชดวยการนํากลับมาใชซ้ํา   

 เขาใจและมีทักษะการคนหาขอมูลอยางมีขั้นตอน การนําเสนอขอมูลในลักษณะตาง ๆ 
และวิธีดูแลรักษาอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ

จบชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

 เขาใจการทํางานและปรับปรุงการทํางานแตละขั้นตอน มีทักษะการจัดการ ทักษะ                  
การทํางานรวมกัน ทํางานอยางเปนระบบและมีความคิดสรางสรรค มีลักษณะนิสัยการทํางานที่ขยัน 
อดทน รับผิดชอบ ซื่อสัตย มีมารยาท และมีจิตสํานึกในการใชน้ํา ไฟฟาอยางประหยัดและคุมคา

   เขาใจความหมาย  วิวัฒนาการของเทคโนโลยี  และสวนประกอบของระบบเทคโนโลยี                          
มีความคิดในการแกปญหาหรือสนองความตองการอยางหลากหลาย  นําความรูและทักษะการสราง
ชิ้นงานไปประยุกตในการสรางสิ่งของเครื่องใชตามความสนใจอยางปลอดภัย โดยใชกระบวนการ
เทคโนโลยี ไดแก กําหนดปญหาหรือความตองการ รวบรวมขอมูล  ออกแบบโดยถายทอดความคิดเปน
ภาพราง ๓  มิติ หรือแผนที่ความคิด  ลงมือสราง และประเมินผล  เลือกใชเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน
อยางสรางสรรคตอชีวิต สังคม และมีการจัดการเทคโนโลยีดวยการแปรรูปแลวนํากลับมาใชใหม

 เขาใจหลักการแกปญหาเบื้องตน มีทักษะการใชคอมพิวเตอรในการคนหาขอมูล เก็บรักษา 
ขอมูล สรางภาพกราฟก สรางงานเอกสาร นําเสนอขอมูล และสรางชิ้นงานอยางมีจิตสํานึกและ
รับผิดชอบ

   รูและเขาใจเกี่ยวกับอาชีพ รวมทั้งมีความรู ความสามารถและคุณธรรมที่สัมพันธกับอาชีพ



จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

    เขาใจกระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ ใชกระบวนการกลุมในการทํางาน มีทักษะ                     
การแสวงหาความรู ทักษะกระบวนการแกปญหาและทักษะการจัดการ มีลักษณะนิสัยการทํางาน                  
ที่เสียสละ  มีคุณธรรม  ตัดสินใจอยางมีเหตุผลและถูกตอง และมีจิตสํานึกในการใชพลังงาน  ทรัพยากร                              
และสิ่งแวดลอมอยางประหยัดและคุมคา

    เขาใจกระบวนการเทคโนโลยีและระดับของเทคโนโลยี   มีความคิดสรางสรรค                    
ในการแกปญหาหรือสนองความตองการ   สรางสิ่งของเครื่องใชหรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี  
อยางถูกตองและปลอดภัย โดยถายทอดความคิดเปนภาพฉายเพื่อนําไปสูการสรางชิ้นงานหรือ
แบบจําลองความคิดและการรายงานผล เลือกใชเทคโนโลยีอยางสรางสรรคตอชีวิต  สังคม สิ่งแวดลอม 
และมีการจัดการเทคโนโลยีดวยการลดการใชทรัพยากรหรือเลือกใชเทคโนโลยีที่ไมมีผลกระทบกับ
สิ่งแวดลอม

    เขาใจหลักการเบื้องตนของการสื่อสารขอมูล เครือขายคอมพิวเตอร หลักการและวิธี
แกปญหา  หรือการทําโครงงานดวยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะการคนหาขอมูล  
และการติดตอสื่อสารผานเครือขายคอมพิวเตอรอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม การใชคอมพิวเตอร                 
ในการแกปญหา สรางชิ้นงานหรือโครงงานจากจินตนาการ และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศนําเสนองาน

  เขาใจแนวทางการเลือกอาชีพ การมีเจตคติที่ดีและเห็นความสําคัญของการประกอบอาชีพ 
วิธีการหางานทํา คุณสมบัติที่จําเปนสําหรับการมีงานทํา วิเคราะหแนวทางเขาสูอาชีพ มีทักษะพื้นฐาน          
ที่จําเปนสําหรับการประกอบอาชีพ และประสบการณตออาชีพที่สนใจ และประเมินทางเลือก                          
ในการประกอบอาชีพที่สอดคลองกับความรู  ความถนัด และความสนใจ

จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖

   เขาใจวิธีการทํางานเพื่อการดํารงชีวิต สรางผลงานอยางมีความคิดสรางสรรค มีทักษะ                 
การทํางานรวมกัน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา และทักษะการแสวงหาความรู ทํางาน                 
อยางมีคุณธรรม และมีจิตสํานึกในการใชพลังงานและทรัพยากรอยางคุมคาและยั่งยืน

    เขาใจความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับศาสตรอื่นๆ   วิเคราะหระบบเทคโนโลยี                    
มีความคิดสรางสรรคในการแกปญหาหรือสนองความตองการ   สรางและพัฒนาสิ่งของเครื่องใชหรือ
วิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอยางปลอดภัยโดยใชซอฟทแวรชวยในการออกแบบหรือนําเสนอ
ผลงาน  วิเคราะหและเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิตประจําวันอยางสรางสรรคตอชีวิต  สังคม   
สิ่งแวดลอม  และมีการจัดการเทคโนโลยีดวยวิธีการของเทคโนโลยีสะอาด



    เขาใจองคประกอบของระบบสารสนเทศ  องคประกอบและหลักการทํางานของ
คอมพิวเตอร ระบบสื่อสารขอมูลสําหรับเครือขายคอมพิวเตอร  คุณลักษณะของคอมพิวเตอรและ
อุปกรณตอพวง    และมีทักษะการใชคอมพิวเตอรแกปญหา เขียนโปรแกรมภาษา พัฒนาโครงงาน
คอมพิวเตอร   ใชฮารดแวรและซอฟตแวร    ติดตอสื่อสารและคนหาขอมูลผานอินเทอร เน็ต                           
ใชคอมพิวเตอรในการประมวลผลขอมูลใหเปนสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
นําเสนองาน และใชคอมพิวเตอรสรางชิ้นงานหรือโครงงาน

   เขาใจแนวทางสูอาชีพ  การเลือก และใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสมกับอาชีพ มีประสบการณ
ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ   และมีคุณลักษณะที่ดีตออาชีพ



  สาระที่ ๑     การดํารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑   เขาใจการทํางาน  มีความคิดสรางสรรค  มีทักษะกระบวนการทํางาน  ทักษะการจัดการ   ทักษะกระบวนการแกปญหา   

ทักษะการทํางานรวมกัน และทักษะการแสวงหาความรู   มีคุณธรรม  และลักษณะนิสัยในการทํางาน   มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน   
ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม   เพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว

ตัวชี้วัดชั้นป ตัวชี้วัดชวงชั้น
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เครื่องมืองายๆ
ในการทํางาน
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๓. ทํางานเพื่อ
ชวยเหลือตนเอง
และครอบครัว
อยางปลอดภัย 

๑.อธิบายวิธีการ
และประโยชน
การทํางาน
เพื่อชวยเหลือ
ตนเอง   ครอบครัว
และสวนรวม
๒ ใชวัสดุ 
อุปกรณและ
เครื่องมือตรงกับ
ลักษณะงาน
๓. ทํางานอยาง
เปนขั้นตอน
ตามกระบวนการ
ทํางานดวย
ความสะอาด
ความรอบคอบ 
และอนุรักษ
สิ่งแวดลอม

๑. อธิบาย
เหตุผลใน
การทํางาน
ใหบรรลุ
เปาหมาย
๒. ทํางาน
บรรลุ
เปาหมาย
ที่วางไว
อยางเปน
ขั้นตอน 
ดวยความขยัน 
อดทน
รับผิดชอบ  
และซื่อสัตย
๓. ปฏิบัติตน
อยางมีมารยาท
ในการทํางาน
๔. ใชพลังงาน
และทรัพยากร  
ในการทํางาน
อยางประหยัด 
และคุมคา

๑.อธิบายเหตุผล
ในการทํางาน
แตละขั้นตอน
ถูกตองตาม
กระบวนการ
ทํางาน
๒. ใชทักษะ
การจัดการใน
การทํางาน 
อยางเปนระบบ 
ประณีตและ
มีความคิด
สรางสรรค
๓.  ปฏิบัติตน
อยางมีมารยาท
ในการทํางาน
กับสมาชิก
ในครอบครัว   
๔.มีจิตสํานึกใน
การใชพลังงาน
และทรัพยากร
อยางประหยัด
และคุมคา

๑. อภิปราย
แนวทางใน
การทํางานและ
ปรับปรุง
การทํางาน
แตละขั้นตอน
๒. ใชทักษะ
การจัดการใน
การทํางานและ
ทักษะการ
ทํางานรวมกัน  
๓. ปฏิบัติตน
อยางมีมารยาทใน
การทํางานกับ
ครอบครัวและ
ผูอื่น

๑. วิเคราะห
ขั้นตอน                
การทํางาน
ตามกระบวนการ
ทํางาน

๒. ใชกระบวนการ
กลุมใน
การทํางานดวย
ความเสียสละ
๓. ตัดสินใจ
แกปญหา      
การทํางาน
อยางมีเหตุผล

๑. ใชทักษะ
การแสวงหา
ความรู เพื่อ
พัฒนาการทํางาน
๒. ใชทักษะ 
กระบวนการ
แกปญหา
ในการทํางาน
๓. มีจิตสํานึก
ในการทํางาน
และใช
ทรัพยากร
ในการ
ปฏิบัติงาน
อยางประหยัด
และคุมคา

๑. อภิปราย
ขั้นตอนการ
ทํางานที่มี
ประสิทธิภาพ
๒. ใชทักษะ
ในการทํางาน
รวมกัน
อยางมีคุณธรรม
๓. อภิปราย           
การทํางานโดย
ใชทักษะ               
การจัดการเพื่อ
การประหยัด
พลังงาน 
ทรัพยากร และ
สิ่งแวดลอม

๑.  อธิบายวิธีการทํางานเพื่อการดํารงชีวิต
๒.  สรางผลงานอยางมีความคิด  
สรางสรรค และมีทักษะการทํางานรวมกัน 
๓.  มีทักษะการจัดการในการทํางาน
๔.  มีทักษะ กระบวนการแกปญหา
ในการทํางาน
๕   มีทักษะในการแสวงหาความรูเพื่อ                            
การดํารงชีวิต
๖.  มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทํางาน
๗.ใชพลังงาน ทรัพยากร 
ในการทํางานอยางคุมคาและยั่งยนื           
เพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม

สาระที่  ๒ การออกแบบและเทคโนโลยี



มาตรฐาน ง ๒.๑ เขาใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสรางสิ่งของเครื่องใช หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอยางมีความคิดสรางสรรค  
เลือกใชเทคโนโลยีในทางสรางสรรคตอชีวิต  สังคม   สิ่งแวดลอม  และมีสวนรวมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน

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

- ๑. บอก
ประโยชนของ
สิ่งของ
เครื่องใชใน    
ชีวิตประจําวัน
๒. สรางของเลน
ของใชอยางงาย
โดยกําหนดปญหา
หรือความตองการ 
รวบรวมขอมูล  
ออกแบบโดย
ถายทอดความคิด
เปนภาพราง 
๒  มิติ ลงมือ
สราง และ
ประเมินผล๓. นํา
ความรูเกี่ยวกับ
การใช
อุปกรณ  
เครื่องมือ        
 ที่ถูกวิธีไป
ประยุกตใชใน
การสราง
ของเลน  ของใช
อยางงาย

๑. สรางของเลน
ของใชอยางงาย
โดยกําหนด 
ปญหาหรือ
ความตองการ 
รวบรวมขอมูล  
ออกแบบ              
โดยถายทอด
ความคิดเปน
ภาพราง ๒ มิติ 
ลงมือสราง และ
ประเมินผล
๒.  เลือกใช
สิ่งของ
เครื่องใชใน
ชีวิต 
ประจําวันอยาง
สรางสรรค
๓. มีการจัดการ
สิ่งของเครื่องใช
ดวยการนํา
กลับมาใชซ้ํา

- ๑. อธิบาย
ความหมายและ
วิวัฒนาการของ
 เทคโนโลยี
๒. สรางสิ่งของ
เครื่องใชตาม
ความสนใจ 
อยางปลอดภัย 
โดยกําหนด
ปญหา   หรือ
ความตองการ 
รวบรวมขอมูล   
เลือกวิธีการ 
ออกแบบ                
โดยถายทอด
ความคิดเปน
ภาพราง ๓ มิติ  
ลงมือสราง และ
ประเมินผล

 ๑. อธิบาย
สวนประกอบของ
ระบบเทคโนโลยี
๒.  สรางสิ่งของ
เครื่องใชตาม
ความสนใจ 
อยางปลอดภัย 
โดยกําหนดปญหา  
หรือความตองการ
รวบรวมขอมูล           
เลือกวิธีการ   
ออกแบบโดย
ถายทอดความคิด
เปนภาพราง ๓ มิติ 
หรือแผนที่ความคิด   
ลงมือสราง และ 
ประเมินผล
๓. นําความรูและ
ทักษะ              
การสรางชิ้นงาน
ไปประยุกตใน
การสรางสิ่งของ
เครื่องใช

- ๑. อธิบาย
กระบวนการ
เทคโนโลยี 
๒. สรางสิ่งของ
เครื่องใชหรือ
วิธีการ  ตาม
กระบวนการ
เทคโนโลยี  
อยางปลอดภัย 
ออกแบบโดย
ถายทอดความคิด  
เปนภาพราง ๓  มิติ
หรือภาพฉาย เพื่อ
นําไปสู การสราง
ตนแบบของ
สิ่งของเครื่องใช   
หรือ  ถายทอด
ความคิดของ
วิธีการเปน
แบบจําลอง
ความคิดและ 
การรายงานผล
เพื่อนําเสนอวิธีการ   

๑. อธิบายระดับ
ของเทคโนโลยี
๒. สรางสิ่งของ
เครื่องใชหรือ
วิธีการ ตาม 
กระบวนการ
เทคโนโลยี อยาง
 ปลอดภัย   ออกแบบ
โดยถายทอดความคิด 
 เปนภาพฉาย เพื่อ
นําไปสูการสราง
ตนแบบ    และ
แบบจําลองของ
สิ่งของเครื่องใช  
หรือถายทอด
ความคิดของ
วิธีการเปน
แบบจําลอง
ความคิดและ                
การรายงานผล

๑. อธิบายและเชื่อมโยง
ความสัมพันธระหวาง
เทคโนโลยีกับศาสตรอื่นๆ 
๒. วิเคราะหระบบเทคโนโลยี
๓. สรางและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช
หรือวิธีการ ตามกระบวนการ
เทคโนโลยีอยางปลอดภัยโดย
ถายทอดความคิดเปนภาพฉายและ
แบบจําลองเพื่อนําไปสูการสราง
ชิ้นงาน  หรือถายทอดความคิดของ
วิธีการเปนแบบจําลองความคิดและ
การรายงานผลโดยใชซอฟแวรชวย
ในการออกแบบหรือนําเสนอผลงาน
๔. มีความคิดสรางสรรคใน                       
การแกปญหาหรือสนองความตองการ
ในงานที่ผลิตเอง  หรือ
การพัฒนาผลิตภัณฑที่ผูอื่นผลิต
๕.วิเคราะหและเลือกใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
ชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค
ตอชีวิต  สังคม  และสิ่งแวดลอม   
และมีการจัดการเทคโนโลยีที่
ยั่งยืนดวยวิธีการของเทคโนโลยี
สะอาด

ตัวชี้วัดชั้นป ตัวชี้วัดชวงชั้น



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

- ๔. มีความคิด
สรางสรรค             
อยางนอย                   
๑  ลักษณะ             
ในการแกปญหา
หรือสนอง              
ความตองการ

๓. นําความรูและ
ทักษะการสราง
ชิ้นงานไป
ประยุกตใน
การสราง
สิ่งของเครื่องใช
๔. มีความคิด
สรางสรรค              
อยางนอย                  
๒  ลักษณะ                     
ในการแกปญหา
หรือสนอง             
ความตองการ
๕. เลือกใช
เทคโนโลยีใน
ชีวิตประจําวัน
อยางสรางสรรคตอ
ชีวิต สังคม และมี
การจัดการ สิ่งของ
เครื่องใช ดวย          
การแปรรูป   แลว 
นํากลับมา ใชใหม

- ๓. มีความคิด
สรางสรรคใน                
การแกปญหา
หรือสนองความ
ตองการในงาน
ที่ผลิตเอง
๔. เลือกใช
เทคโนโลยีอยาง
สรางสรรคตอ
ชีวิต   สังคม 
สิ่งแวดลอม และ
มีการจัดการ
เทคโนโลยีดวย
การลดการใช
ทรัพยากร  หรือ
เลือกใช
เทคโนโลยี ที่ไมมี
ผลกระทบ ตอ
สิ่งแวดลอม

สาระที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



มาตรฐาน ง ๓.๑     เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรู  การสื่อสาร การแกปญหา  การทํางาน  
และอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม 

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

๑. บอกขอมูล
ที่สนใจและ
แหลงขอมูล
ที่อยูใกลตัว 
๒. บอกประโยชน
ของอุปกรณ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๑. บอก
ประโยชน
ของขอมูลและ
รวบรวมขอมูล
ที่สนใจจาก
แหลงขอมูลตางๆ  
ที่เชื่อถือได
๒. บอก
ประโยชนและ
การรักษา
แหลงขอมูล
๓. บอกชื่อและ
หนาที่ของ
อุปกรณพื้นฐาน
ที่เปนสวนประกอบ
หลักของ
คอมพิวเตอร

๑. คนหาขอมูล 
อยางมีขั้นตอน
และนําเสนอ
ขอมูลใน
ลักษณะตางๆ 
๒.  บอกวิธีดูแล
และรักษา
อุปกรณเทคโนโลยี
สารสนเทศ

๑. บอกชื่อและ
หนาที่ของอุปกรณ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 ๒. บอกหลักการ
ทํางานเบื้องตน 
ของคอมพิวเตอร
๓.  บอกประโยชน
และโทษจากการ
ใชงาน
คอมพิวเตอร
๔. ใชระบบ
ปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร  
เพื่อการทํางาน
๕. สรางภาพหรือ
ชิ้นงานจาก
จินตนาการโดยใช
โปรแกรมกราฟก
ดวยความ
รับผิดชอบ

๑. คนหา  รวบรวม
ขอมูลที่สนใจและ  
เปนประโยชน  
จากแหลงขอมูล
ตางๆ ที่เชื่อถือได
ตรงตามวัตถุประสงค  
๒. สรางงาน
เอกสารเพื่อใช
ประโยชน
ในชีวิตประจําวัน
ดวยความรับผิดชอบ

๑. บอกหลักการ
เบื้องตนของ
การแกปญหา
๒. ใชคอมพิวเตอร
ในการคนหาขอมูล
๓. เก็บรักษาขอมูล
ที่เปนประโยชน
ในรูปแบบตางๆ
๔. นําเสนอขอมูล
ในรูปแบบที่
เหมาะสมโดย 
เลือกใชซอฟตแวร
ประยุกต
๕. ใชคอมพิวเตอร
ชวยสรางชิ้นงาน
จากจินตนาการ
หรืองานที่ทําใน
ชีวิตประจําวัน
อยางมีจิตสํานึก  
และความรับผิดชอบ

๑. อธิบายหลักการ
ทํางาน บทบาท 
และประโยชนของ
คอมพิวเตอร
๒. อภิปราย 
ลักษณะสําคัญ 
และผลกระทบ
ของเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

 ๓. ประมวลผล
ขอมูลใหเปน
สารสนเทศ

๑. อธิบายหลักการ
เบื้องตนของ
การสื่อสารขอมูล  
และเครือขาย
คอมพิวเตอร
๒. อธิบายหลักการ  
และวิธีการแกปญหา
ดวยกระบวนการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๓. คนหาขอมูล   
และติดตอส่ือสาร
ผานเครือขาย
คอมพิวเตอร
อยางมีคุณธรรม
และจริยธรรม

๑. อธิบาย
หลักการทํา
โครงงานที่มี  
การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๒. เขียน
โปรแกรมภาษา
ขั้นพื้นฐาน
๓. ใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
นําเสนองาน
ในรูปแบบ
ที่เหมาะสมกับ
ลักษณะงาน

๑. อธิบายองคประกอบ
ของระบบสารสนเทศ
๒. อธิบายองคประกอบ
และหลักการทํางานของ
คอมพิวเตอร
๓. อธิบายระบบสื่อสาร
ขอมูล สําหรับเครือขาย
คอมพิวเตอร
๔. บอกคุณลักษณะของ
คอมพิวเตอรและอุปกรณ
ตอพวง
๕. แกปญหาดวย
กระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางมี
ประสิทธิภาพ
๖. เขียนโปรแกรมภาษา



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

- - - ๔. ใชซอฟตแวร
ในการทํางาน  

๔. ใชคอมพิวเตอร
ชวยสรางชิ้นงาน
จากจินตนาการ
หรืองานที่ทําใน
ชีวิตประจําวัน 
ตามหลักการทํา
โครงงานอยางมี
จิตสํานึกและ 
ความรับผิดชอบ

๗.  พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร
๘. ใชฮารดแวรและซอฟตแวรให
เหมาะสมกับงาน
๙. ติดตอสื่อสาร คนหาขอมูลผาน
อินเทอรเน็ต
๑๐. ใชคอมพิวเตอรใน                   
การประมวลผลขอมูลใหเปน
สารสนเทศ เพื่อประกอบ
การตัดสินใจ
๑๑. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
นําเสนองาน ในรูปแบบที่
เหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค
ของงาน
๑๒. ใชคอมพิวเตอรชวยสราง
ชิ้นงานหรือโครงงานอยางมี
จิตสํานึกและความรับผิดชอบ
๑๓.  บอกขอควรปฏิบัติสําหรับ
ผูใชเทคโนโลยีสารสนเทศ



สาระที่  ๔  การอาชีพ
มาตรฐาน  ง ๔.๑ เขาใจ มีทักษะที่จําเปน  มีประสบการณ  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ   มีคุณธรรม  และมีเจตคติที่ดีตออาชีพ

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

- - - ๑. อธิบาย
ความหมายและ
ความสําคัญของ
อาชีพ

๑. สํารวจขอมูล
ที่เกี่ยวกับอาชีพ
ตางๆ ในชุมชน
๒. ระบุความ
แตกตางของ
อาชีพ

๑.สํารวจตนเอง
เพื่อวางแผนใน
การเลือกอาชีพ
๒. ระบุความรู
ความสามารถ
และคุณธรรม
ที่สัมพันธกับ
อาชีพที่สนใจ  

๑. อธิบายแนวทาง
การเลือกอาชีพ
๒. มีเจตคติที่ดีตอ
การประกอบอาชีพ
๓. เห็นความสําคัญ
ของการสราง
อาชีพ

๑. อธิบาย           
การเสริมสราง
ประสบการณ
อาชีพ

๒. ระบุ
การเตรียมตัว
เขาสูอาชีพ
๓. มีทักษะ
พื้นฐาน
ที่จําเปนสําหรับ
การประกอบ
อาชีพที่สนใจ 

๑. อภิปราย
การหางานดวย
วิธีที่หลากหลาย
๒. วิเคราะห
แนวทางเขาสู
อาชีพ
๓.  ประเมิน
ทางเลือกใน
การประกอบ
อาชีพที่
สอดคลองกับ
ความรูความถนัด
และความสนใจ
ของตนเอง

๑. อภิปรายแนวทางสูอาชีพที่สนใจ
 ๒. เลือก  และใชเทคโนโลยีอยาง
เหมาะสมกับอาชีพ
๓.  มีประสบการณในอาชีพที่ถนดั
และสนใจ
๔.  มีคุณลักษณะที่ดีตออาชีพ



๑๙๐

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

ทําไมตองเรียนภาษาตางประเทศ

ในสังคมโลกปจจุบัน การเรียนรูภาษาตางประเทศมีความสําคัญและจําเปนอย างยิ่ ง
ในชีวิตประจําวัน เนื่องจากเปนเครื่องมือสําคัญในการติดตอสื่อสาร  การศึกษา  การแสวงหาความรู  
การประกอบอาชีพ  การสรางความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศนของชุมชนโลก และตระหนัก
ถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก นํามาซึ่งมิตรไมตรีและความรวมมือกับ
ประเทศตางๆ  ชวยพัฒนาผูเรียนใหมีความเขาใจตนเองและผูอื่นดีขึ้น เรียนรูและเขาใจความแตกตางของ
ภาษาและวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  การคิด  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง  มีเจตคติ
ที่ดีตอการใชภาษาตางประเทศ และใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารได  รวมทั้งเขาถึงองคความรูตางๆ 
ไดงายและกวางขึ้น  และมีวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต

ภาษาตางประเทศที่เปนสาระการเรียนรูพื้นฐาน ซึ่งกําหนดใหเรียนตลอดหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน คือ ภาษาอังกฤษ  สวนภาษาตางประเทศอื่น เชน ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุน อาหรับ 
บาลี และภาษากลุมประเทศเพื่อนบาน หรือภาษาอื่นๆ ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะจัดทํา
รายวิชาและจัดการเรียนรูตามความเหมาะสม

เรียนรูอะไรในภาษาตางประเทศ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ   มุงหวังใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอภาษาตางประเทศ  

สามารถใชภาษาตางประเทศ  สื่อสารในสถานการณตาง ๆ  แสวงหาความรู ประกอบอาชีพ และศึกษาตอ
ในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งมีความรูความเขาใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก    
และสามารถถายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกไดอยางสรางสรรค  ประกอบดวย
สาระสําคัญ ดังนี้

 ภาษาเพื่อการสื่อสาร      การใชภาษาตางประเทศในการฟง-พูด-อาน-เขียน  แลกเปลี่ยน
ขอมูล    ขาวสาร    แสดงความรูสึกและความคิดเห็น   ตีความ  นําเสนอขอมูล    ความคิดรวบยอดและความ
คิดเห็นในเรื่องตางๆ  และสรางความสัมพันธระหวางบุคคลอยางเหมาะสม  

  ภาษาและวัฒนธรรม      การใชภาษาตางประเทศตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา
ความสัมพันธ  ความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา    ภาษาและ
วัฒนธรรมของเจาของภาษากับวัฒนธรรมไทย  และนําไปใชอยางเหมาะสม



  ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น       การใชภาษาตางประเทศในการ
เชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น เปนพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู  และ
เปดโลกทัศนของตน

  ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก       การใชภาษาตางประเทศในสถานการณ
ตางๆ   ทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน ชุมชน และสังคมโลก  เปนเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาตอ  
ประกอบอาชีพ   และแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก



คุณภาพผูเรียน

จบชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
  ปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรองที่ฟง อานออกเสียงตัวอักษร คํา กลุมคํา ประโยคงายๆ และบทพูด

เขาจังหวะงายๆ ถูกตองตามหลักการอาน  บอกความหมายของคําและกลุมคําที่ฟงตรงตามความหมาย
ตอบคําถามจากการฟงหรืออานประโยค บทสนทนาหรือนิทานงายๆ 

  พูดโตตอบดวยคําสั้นๆ งายๆ ในการสื่อสารระหวางบุคคลตามแบบที่ฟง ใชคําสั่งและ
คําขอรองงายๆ   บอกความตองการงายๆ ของตนเอง พูดขอและใหขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเพื่อน 
บอกความรูสึกของตนเองเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ใกลตัวหรือกิจกรรมตางๆ ตามแบบที่ฟง

  พูดใหขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกลตัว จัดหมวดหมูคําตามประเภทของบุคคล สัตว และสิ่งของ
ตามที่ฟงหรืออาน 

  พูดและทําทาประกอบ ตามมารยาทสังคม /วัฒนธรรมของเจาของภาษา  บอกชื่อและคําศัพท
งายๆ เกี่ยวกับเทศกาล/วันสําคัญ /งานฉลอง และชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษา  เขารวมกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย

  บอกความแตกตางของเสียงตัวอักษร คํา กลุมคํา และประโยคงายๆ ของภาษาตางประเทศและ
ภาษาไทย

  บอกคําศัพทที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น
  ฟง/พูดในสถานการณงายๆ ที่เกิดขึ้นในหองเรียน
  ใชภาษาตางประเทศ เพื่อรวบรวมคําศัพทที่เกี่ยวของใกลตัว
  มีทักษะการใชภาษาตางประเทศ (เนนการฟง-พูด)  สื่อสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง 

ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอมใกลตัว อาหาร เครื่องดื่ม และเวลาวางและนันทนาการ ภายในวงคําศัพท
ประมาณ ๓๐๐-๔๕๐ คํา  (คําศัพทที่เปนรูปธรรม)

  ใชประโยคคําเดียว (One Word Sentence) ประโยคเดี่ยว (Simple Sentence) ในการสนทนา
โตตอบตามสถานการณในชีวิตประจําวัน

จบชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

  ปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรอง และคําแนะนําที่ฟงและอาน อานออกเสียงประโยค ขอความ 
นิทาน และบทกลอนสั้นๆ ถูกตองตามหลักการอาน  เลือก /ระบุประโยคและขอความตรงตามความหมาย
ของสัญลักษณหรือเครื่องหมายที่อาน บอกใจความสําคัญ  และตอบคําถามจากการฟงและอาน 
บทสนทนา นิทานงายๆ และเรื่องเลา 

  พูด /เขียนโตตอบในการสื่อสารระหวางบุคคล   ใชคําสั่ง   คําขอรอง   และใหคําแนะนํา  พูด/
เขียนแสดงความตองการ   ขอความชวยเหลือ   ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือในสถานการณ



งายๆ  พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกลตัว พูด /เขียนแสดง
ความรูสึกเกี่ยวกับเรื่องตางๆ ใกลตัว กิจกรรมตางๆ  พรอมทั้งใหเหตุผลสั้นๆ ประกอบ

  พูด /เขียนใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และสิ่งแวดลอมใกลตัว เขียนภาพ แผนผัง แผนภูมิ 
และตารางแสดงขอมูลตางๆ ที่ฟงและอาน พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องตางๆ ใกลตัว  

  ใชถอยคํา น้ําเสียง และกิริยาทาทางอยางสุภาพ  เหมาะสม ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจาของภาษา  ใหขอมูลเกี่ยวกับเทศกาล /วันสําคัญ /งานฉลอง /ชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษา 
เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ

  บอกความเหมือน/ความแตกตางระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตางๆ การใชเครื่องหมาย
วรรคตอน และการลําดับคํา ตามโครงสรางประโยคของภาษาตางประเทศและภาษาไทย  เปรียบเทียบ
ความเหมือน/ความแตกตางระหวางเทศกาล งานฉลองและประเพณีของเจาของภาษากับของไทย  

   คนควา รวบรวมคําศัพทที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนจากแหลงการเรียนรู และนําเสนอ
ดวยการพูด/การเขียน

  ใชภาษาสื่อสารในสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในหองเรียนและสถานศึกษา
 ใชภาษาตางประเทศในการสืบคนและรวบรวมขอมูลตางๆ 
  มีทักษะการใชภาษาตางประเทศ   (เนนการฟง-พูด-อาน-เขียน)  สื่อสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับ

ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม   เวลาวางและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ 
การซื้อ-ขาย และลมฟาอากาศ ภายในวงคําศัพทประมาณ ๑,๐๕๐-๑,๒๐๐ คํา (คําศัพทที่ เปนรูปธรรมและ
นามธรรม)

  ใชประโยคเดี่ยวและประโยคผสม  (Compound Sentences)  สื่อความหมายตามบริบทตาง ๆ

จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
  ปฏิบัติตามคําขอรอง   คําแนะนํา คําชี้แจง และคําอธิบายที่ฟงและอาน อานออกเสียงขอความ 

ขาว โฆษณา นิทาน และบทรอยกรองสั้นๆ ถูกตองตามหลักการอาน  ระบุ /เขียนสื่อที่ไมใชความเรียง
รูปแบบตางๆ สัมพันธกับประโยคและขอความที่ฟงหรืออาน เลือก /ระบุหัวขอเรื่อง ใจความสําคัญ 
รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ  พรอมทั้ง
ใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ

  สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องตางๆ ใกลตัว สถานการณ ขาว 
เรื่องที่อยูในความสนใจของสังคมและสื่อสารอยางตอเนื่องและเหมาะสม  ใชคําขอรอง คําชี้แจง และ
คําอธิบาย ใหคําแนะนําอยางเหมาะสม  พูดและเขียนแสดงความตองการ   เสนอและใหความชวยเหลือ  
ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือ   พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูล บรรยาย   อธิบาย 
เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงหรืออานอยางเหมาะสม  พูดและเขียนบรรยาย



ความรูสึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตางๆ  กิจกรรม  ประสบการณ และขาว /เหตุการณ  
พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบอยางเหมาะสม

  พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง   ประสบการณ   ขาว /เหตุการณ /เรื่อง /ประเด็นตางๆ 
ที่อยูในความสนใจของสังคม  พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ /แกนสาระ หัวขอเรื่องที่ไดจากการ
วิเคราะหเรื่อง /ขาว /เหตุการณ /สถานการณที่อยูในความสนใจ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กิจกรรม ประสบการณ และเหตุการณ  พรอมใหเหตุผลประกอบ  

  เลือกใชภาษา  น้ําเสียง และกิริยาทาทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจาของภาษา  อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเปนอยู ขนบธรรมเนียมและประเพณี
ของเจาของภาษา  เขารวม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ

  เปรียบเทียบ และอธิบายความเหมือนและความแตกตางระหวางการออกเสียงประโยคชนิด
ตางๆ  และการลําดับคําตามโครงสรางประโยคของภาษาตางประเทศและภาษาไทย  เปรียบเทียบและ 
อธิบายความเหมือนและความแตกตางระหวางชีวิตความเปนอยูและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับ
ของไทย และนําไปใชอยางเหมาะสม  

   คนควา  รวบรวม และสรุปขอมูล /ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นจาก
แหลงการเรียนรู และนําเสนอดวยการพูดและการเขียน

  ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง /สถานการณจําลองที่เกิดขึ้นในหองเรียน  สถานศึกษา 
ชุมชน และสังคม  

  ใชภาษาตางประเทศในการสืบคน /คนควา รวบรวม  และสรุปความรู /ขอมูลตางๆ จากสื่อ
และแหลงการเรียนรูตางๆ  ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ  เผยแพร /ประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร
ของโรงเรียน ชุมชน และทองถิ่น เปนภาษาตางประเทศ

  มีทักษะการใชภาษาตางประเทศ    (เนนการฟง-พูด-อาน-เขียน)  สื่อสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับ
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม   เวลาวางและนันทนาการ สุขภาพและ
สวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟาอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางทองเที่ยว การบริการ สถานที่ 
ภาษา และวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภายในวงคําศัพทประมาณ ๒,๑๐๐-๒,๒๕๐ คํา (คําศัพทที่เปน
นามธรรมมากขึ้น)

  ใชประโยคผสมและประโยคซับซอน (Complex Sentences) สื่อความหมายตามบริบทตางๆ 
ในการสนทนาทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ

จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
  ปฏิบัติตามคําแนะนําในคูมือการใชงานตางๆ คําชี้แจง คําอธิบาย และคําบรรยายที่ฟงและอาน 

 อานออกเสียงขอความ ขาว ประกาศ โฆษณา บทรอยกรอง และบทละครสั้นถูกตองตามหลักการอาน  



อธิบายและเขียนประโยคและขอความสัมพันธกับสื่อที่ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ ที่อาน รวมทั้งระบุ
และเขียนสื่อที่ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ สัมพันธกับประโยคและขอความที่ฟงหรืออาน
จับใจความสําคัญ วิเคราะหความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟงและอานเรื่อง
ที่เปนสารคดีและบันเทิงคดี  พรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ

  สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องตางๆ ใกลตัว ประสบการณ 
สถานการณ     ขาว /เหตุการณ   ประเด็นที่อยูในความสนใจและสื่อสารอยางตอเนื่องและเหมาะสม  เลือก
และใชคําขอรอง คําชี้แจง คําอธิบาย และใหคําแนะนํา  พูดและเขียนแสดงความตองการ เสนอและให
ความชวยเหลือ   ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือในสถานการณจําลองหรือสถานการณจริง
อยางเหมาะสม   พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่อง /ประเด็น /ขาว /เหตุการณที่ฟงและอานอยางเหมาะสม พูดและเขียนบรรยายความรูสึกและ
แสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตางๆ กิจกรรม ประสบการณ และขาว /เหตุการณอยางมี
เหตุผล

  พูดและเขียนนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับตนเอง /ประสบการณ ขาว /เหตุการณ เรื่องและประเด็น
ตางๆ ตามความสนใจ  พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ แกนสาระที่ไดจากการวิเคราะหเรื่อง กิจกรรม 
ขาว เหตุการณ และสถานการณตามความสนใจ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม 
ประสบการณ และเหตุการณ ทั้งในทองถิ่น สังคม และโลก พรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ 

  เลือกใชภาษา  น้ําเสียง  และกิริยาทาทางเหมาะกับระดับของบุคคล  เวลา โอกาสและสถานที่
ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา  อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต  ความคิด ความเชื่อ และที่มา
ของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจาของภาษา   เขารวม  แนะนํา และจัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมอยางเหมาะสม

 อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกตางระหวางโครงสรางประโยค ขอความ สํานวน  คําพังเพย สุภาษิต 
และบทกลอนของภาษาตางประเทศและภาษาไทย  วิเคราะห/อภิปรายความเหมือนและความแตกตางระหวาง
วิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของเจาของภาษากับของไทย และนําไปใชอยางมีเหตุผล  

  คนควา/สืบคน บันทึก  สรุป  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลที่เกี่ยวของกับกลุมสาระ
การเรียนรูอื่น จากแหลงเรียนรูตางๆ  และนําเสนอดวยการพูดและการเขียน

  ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง /สถานการณจําลองที่เกิดขึ้นในหองเรียน  สถานศึกษา  
ชุมชน และสังคม

  ใชภาษาตางประเทศในการสืบคน /คนควา รวบรวม วิเคราะห และสรุปความรู /ขอมูลตางๆ 
จากสื่อและแหลงการเรียนรูตางๆ ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ  เผยแพร /ประชาสัมพันธ ขอมูล  
ขาวสาร ของโรงเรียน  ชุมชน  และทองถิ่น/ประเทศชาติ เปนภาษาตางประเทศ

  มีทักษะการใชภาษาตางประเทศ    (เนนการฟง-พูด-อาน-เขียน)  สื่อสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับ
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธระหวางบุคคล เวลาวางและ
นันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟาอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางทองเที่ยว 



การบริการ สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภายในวงคําศัพทประมาณ ๓,๖๐๐-๓,๗๕๐ 
คํา (คําศัพทที่มีระดับการใชแตกตางกัน)

  ใชประโยคผสมและประโยคซับซอนสื่อความหมายตามบริบทตางๆ ในการสนทนา  ทั้งที่
เปนทางการและไมเปนทางการ



สาระที่ ๑   ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต ๑.๑   เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 

ตัวชี้วัดชั้นป ตัวชี้วัดชวงชั้น

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔-๖
๑. ปฏิบัติตาม
คําสั่งงายๆ ที่ฟง
๒. ระบุ
ตัวอักษรและ
เสียง  อานออก
เสียงและสะกด
คํางายๆ ถูกตอง
ตาม หลักการ
อาน
๓. เลือกภาพ
ตรงตาม
ความหมายของ
คํา และกลุมคํา
ที่ฟง
๔. ตอบคําถาม
จากการฟงเรื่อง
ใกลตัว

๑. ปฏิบัติตาม
คําสั่ง  และ
คําขอรองงายๆ  
ที่ฟง
๒.ระบุตัวอักษร
และเสียง  
อานออกเสียงคํา 
สะกดคํา  และ
อานประโยค
งายๆ ถูกตองตาม 
หลักการอาน
๓. เลือกภาพ  
ตรงตาม
ความหมายของ
คํา  กลุมคํา และ
ประโยคที่ฟง
๔. ตอบคําถาม
จากการฟง
ประโยค
บทสนทนา 

๑. ปฏิบัติตาม
คําสั่ง และ
คําขอรองที่ฟง
หรืออาน
๒. อานออกเสียง
คํา  สะกดคํา 
อานกลุมคํา 
ประโยค และ
บทพูดเขาจังหวะ 
(chant) งายๆ
ถูกตองตาม 
หลักการอาน
๓. เลือก/ระบุ
ภาพ หรือ
สัญลักษณ
ตรงตาม
ความหมายของ 
กลุมคําและ
ประโยคที่ฟง

๑. ปฏิบัติตาม
คําสั่ง คําขอรอง  
และคําแนะนํา 
(instructions) 
งายๆ ที่ฟงหรือ
อาน
๒. อานออก
เสียงคํา  สะกด
คํา  อานกลุมคํา
ประโยค  
ขอความงายๆ
และบทพูด
เขาจังหวะ 
ถูกตองตาม 
หลักการอาน
๓. เลือก/ระบุ
ภาพ หรือ 
สัญลักษณ หรือ
เครื่องหมาย
ตรงตาม

๑. ปฏิบัติตาม
คําสั่ง คําขอรอง  
และคําแนะนํา
งายๆ ที่ฟงและ
อาน
๒. อานออก
เสียงประโยค 
ขอความ  และ
บทกลอน
สั้นๆ ถูกตองตาม 
หลักการอาน
๓.ระบุ/วาดภาพ
สัญลักษณหรือ
เครื่องหมาย
ตรงตาม
ความหมายของ
ประโยคและ
ขอความสั้นๆ 
ที่ฟงหรืออาน

๑. ปฏิบัติตาม
คําสั่ง คําขอรอง  
และคําแนะนํา 
ที่ฟงและอาน
๒. อานออก
เสียงขอความ 
นิทานและ
บทกลอนสั้นๆ
ถูกตองตาม 
หลักการอาน
๓. เลือก/ระบุ
ประโยคหรือ
ขอความสั้นๆ 
ตรงตามภาพ
สัญลักษณหรือ
เครื่องหมาย
ที่อาน
๔.  บอก
ใจความสําคัญ  

๑. ปฏิบัติตาม
คําสั่ง คําขอรอง 
คําแนะนํา และ
คําชี้แจงงายๆ 
ที่ฟงและอาน
๒. อานออก
เสียงขอความ 
นิทาน และ
บทรอยกรอง 
(poem) สั้นๆ 
ถูกตองตาม 
หลักการอาน 
๓. เลือก/ระบุ
ประโยคและ 
ขอความ ให
สัมพันธกับ
สื่อที่ไมใช
ความเรียง (non-
text information)
ที่อาน  

๑. ปฏิบัติตาม 
คําขอรอง
คําแนะนํา
คําชี้แจง  และ
คําอธิบายงายๆ 
ที่ฟงและอาน 
๒. อานออก
เสียงขอความ 
ขาว ประกาศ 
และบทรอย-
กรองสั้นๆ
ถูกตองตาม 
หลักการอาน 
๓. ระบุ/เขียน
ประโยค  และ
ขอความ ให
สัมพันธกับสื่อที่
ไมใชความเรียง 
รูปแบบตางๆ 
ที่อาน

๑. ปฏิบัติตาม
คําขอรอง
คําแนะนํา
คําชี้แจง  และ
คําอธิบายที่ฟง
และอาน
๒. อานออก
เสียง ขอความ 
ขาว โฆษณา 
และบทรอย-
กรองสั้นๆ
ถูกตองตาม  
หลักการอาน 
๓. ระบุและ
เขียนสื่อที่
ไมใชความเรียง 
รูปแบบตางๆ  ให
สัมพันธกับ
ประโยค และ
ขอความที่ฟง
หรืออาน 

๑. ปฏิบัติตามคําแนะนํา
ในคูมือการใชงานตางๆ 
คําชี้แจง คําอธิบาย และ
คําบรรยายที่ฟงและอาน
๒. อานออกเสียง ขอความ  
ขาว ประกาศ โฆษณา 
บทรอยกรอง และ
บทละครสั้น (skit) ถูกตอง
ตามหลักการอาน 
๓. อธิบายและเขียน
ประโยคและขอความให
สัมพันธกับสื่อที่ไมใช
ความเรียงรูปแบบตางๆ ที่
อาน รวมทั้งระบุและเขียน
สื่อที่ไมใชความเรียง
รูปแบบตางๆ ใหสัมพันธ
กับประโยค และขอความ
ที่ฟงหรืออาน
๔. จับใจความสําคัญ  
วิเคราะหความ  สรุปความ



ตัวชี้วัดชั้นป ตัวชี้วัดชวงชั้น

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

๔. ตอบคําถาม
จากการฟงหรือ
อานประโยค
บทสนทนา  

หรือนิทานงายๆ 

ความหมายของ
ประโยคและ
ขอความสั้นๆ 
ที่ฟงหรืออาน
๔.  ตอบคําถาม
จากการฟงและ
อานประโยค
บทสนทนา  

และนิทานงายๆ 

๔. บอกใจความ
สําคัญ  และ
ตอบคําถาม จาก
การฟงและอาน
บทสนทนา และ
นิทานงายๆ 
หรือเรื่องสั้นๆ

และตอบคําถาม
จากการฟงและ
อาน บทสนทนา  
นิทานงายๆ   

และเรื่องเลา 

๔.  ระบุหัวขอ
เรื่อง (topic) 
ใจความสําคัญ
(main idea) และ
ตอบคําถาม 
จากการฟงและ
อานบทสนทนา  

นิทาน และ
เรื่องสั้น 

๔. เลือกหัวขอ
เรื่อง  ใจความ
สําคัญบอก
รายละเอียด
สนับสนุน 
(supporting detail) 
และแสดง
ความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่
ฟงและอาน
พรอมทั้ง
ใหเหตุผลและ
ยกตัวอยางงายๆ 
ประกอบ

๔. เลือก/ระบุ
หัวขอเรื่อง 
ใจความสําคัญ 
รายละเอียด
สนับสนุน และ
แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องที่ฟงและ
อานจากสื่อ
ประเภทตางๆ
พรอมทั้ง
ใหเหตุผลและ
ยกตัวอยาง 
ประกอบ  

ตีความ และแสดงความ
คิดเห็นจากการฟงและ
อานเรื่องที่เปนสารคดี
และบันเทิงคดี พรอมทั้ง
ใหเหตุผลและยกตัวอยาง 
ประกอบ  



สาระที่ ๑   ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต ๑.๒   มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร  แสดงความรูสึกและความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดชั้นป ตัวชี้วัดชวงชั้น

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔-๖
๑. พูดโตตอบ
ดวยคําสั้นๆ 
งายๆ ในการ
สื่อสารระหวาง
บุคคลตามแบบ
ที่ฟง
๒. ใชคําสั่ง
งายๆ ตามแบบ
ที่ฟง
๓. บอกความ
ตองการงายๆ
ของตนเอง      
ตามแบบที่ฟง
๔. พูดขอและ
ใหขอมูลงายๆ 
เกี่ยวกับตนเอง
ตามแบบที่ฟง

๑. พูดโตตอบ
ดวยคําสั้นๆ 
งายๆ ในการ
สื่อสารระหวาง
บุคคลตามแบบ
ที่ฟง
๒.ใชคําสั่งและ
คําขอรองงายๆ
ตามแบบที่ฟง
๓. บอกความ
ตองการงายๆ  
ของตนเอง            
ตามแบบที่ฟง 
๔. พูดขอและ
ใหขอมูลงายๆ
เกี่ยวกับตนเอง
ตามแบบที่ฟง

๑. พูดโตตอบ
ดวยคําสั้นๆ 
งายๆ ในการ
สื่อสารระหวาง
บุคคลตามแบบ
ที่ฟง
๒. ใชคําสั่งและ
คําขอรองงายๆ
ตามแบบที่ฟง
๓. บอกความ
ตองการงายๆ
ของตนเอง             
ตามแบบที่ฟง 
๔. พูดขอและ
ใหขอมูลงายๆ
เกี่ยวกับตนเอง  
และเพื่อน
ตามแบบที่ฟง
๕. บอกความ 
รูสึกของตนเอง

๑. พูด/เขียน
โตตอบในการ
สื่อสารระหวาง
บุคคล 
๒. ใชคําสั่ง
คําขอรอง และ
คําขออนุญาต
งายๆ 
๓.  พูด/เขียน
แสดงความ
ตองการของ
ตนเอง และขอ
ความชวยเหลือ
ในสถานการณ
งายๆ 
๔. พูด/เขียนเพื่อ
ขอและใหขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง
เพื่อนและ
ครอบครัว 

๑. พูด/เขียน
โตตอบในการ
สื่อสารระหวาง
บุคคล
๒. ใชคําสั่ง 
คําขอรอง  
คําขออนุญาต 
และให
คําแนะนํางายๆ 
๓.  พูด/เขียน
แสดงความ
ตองการ  ขอ
ความชวยเหลือ 
ตอบรับและ
ปฏิเสธการให
ความชวยเหลือ
ในสถานการณ
งายๆ 
๔. พูด/เขียนเพื่อ 
ขอและใหขอมูล

๑. พูด/เขียน
โตตอบในการ
สื่อสารระหวาง
บุคคล
๒. ใชคําสั่ง 
คําขอรอง  และ
ใหคําแนะนํา
๓. พูด/เขียน
แสดงความ
ตองการ  ขอ
ความชวยเหลือ   
ตอบรับและ
ปฏิเสธการให
ความชวยเหลือ  
ในสถานการณ
งายๆ 
๔. พูดและเขียน
เพื่อขอและให
ขอมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เพื่อน

๑. สนทนา 
แลกเปลี่ยน
ขอมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง   
กิจกรรม และ
สถานการณ
ตางๆ ใน
ชีวิตประจําวัน
๒. ใชคําขอรอง  
ใหคําแนะนํา  
และคําชี้แจง 
ตามสถานการณ
๓. พูดและ
เขียนแสดง
ความตองการ  
ขอความ
ชวยเหลือ   
ตอบรับและ
ปฏิเสธการให

๑. สนทนา
แลกเปลี่ยน  
ขอมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เรื่องตางๆ 
ใกลตัว  และ
สถานการณตางๆ 
ในชีวิตประจําวัน
อยางเหมาะสม 
๒. ใชคําขอรอง  
ใหคําแนะนํา 
คําชี้แจงและ 
คําอธิบาย
ตามสถานการณ
๓. พูดและเขียน
แสดงความ
ตองการ  เสนอ
และใหความ 
ชวยเหลือ ตอบรับ 
และปฏิเสธการให 
ความชวยเหลือ

๑. สนทนาและเขียน
โตตอบขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง 
เรื่องตางๆ ใกลตัว
สถานการณ  ขาว  
เรื่องที่อยูในความ
สนใจของสังคม 
และสื่อสารอยาง
ตอเนื่องและเหมาะสม
๒. ใชคําขอรอง ให
คําแนะนํา  คําชี้แจง 
และคําอธิบาย
อยางเหมาะสม
๓. พูดและเขียน
แสดงความตองการ  
เสนอและใหความ
ชวยเหลือตอบรับ
และปฏิเสธการให
ความชวยเหลือใน
สถานการณตางๆ

๑. สนทนาและเขียน
โตตอบขอมูลเกี่ยวกับ
ตนเองและเรื่องตางๆ 
ใกลตัว ประสบการณ
สถานการณ  ขาว/
เหตุการณ ประเด็น
ที่อยูในความสนใจ
ของสังคม  และ
สื่อสารอยางตอเนื่อง
และเหมาะสม 
๒. เลือกและใช
คําขอรอง ให
คําแนะนํา  คําชี้แจง 
คําอธิบายอยาง
คลองแคลว
๓. พูดและเขียน
แสดงความตองการ   
เสนอ  ตอบรับและ
ปฏิเสธการใหความ
ชวยเหลือ  ใน
สถานการณจําลอง



ตัวชี้วัดชั้นป ตัวชี้วัดชวงชั้น

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔-๖
เกี่ยวกับสิ่งตางๆ
ใกลตัว หรือ
กิจกรรมตางๆ
ตามแบบที่ฟง

๕.  พูดแสดง
ความรูสึกของ
ตนเองเกี่ยวกับ 
เรื่องตางๆ 
ใกลตัว และ
กิจกรรมตางๆ
ตามแบบที่ฟง

เกี่ยวกับตนเอง
เพื่อน ครอบครัว 
และเรื่องใกลตัว
๕. พูด/เขียน
แสดงความรูสึก 
ของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่อง
ตางๆ ใกลตัว 
และกิจกรรม
ตางๆ  พรอมทั้ง
ใหเหตุผลสั้นๆ
ประกอบ

ครอบครัว และ
เรื่องใกลตัว
๕. พูด/เขียน
แสดงความรูสึก
ของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่อง
ตางๆ ใกลตัว 
กิจกรรมตางๆ
พรอมทั้งให
เหตุผลสั้นๆ
ประกอบ

ความชวยเหลือ
ในสถานการณ
ตางๆ อยาง
เหมาะสม
๔. พูดและเขียน
เพื่อขอและให
ขอมูล และ
แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องที่ฟงหรือ
อาน อยาง
เหมาะสม
๕. พูดและเขียน
แสดงความรูสึก 
และความคิดเห็น 
ของตนเอง  
เกี่ยวกับเรื่อง
ตางๆ ใกลตัว 
กิจกรรมตางๆ
พรอมทั้งให
เหตุผลสั้นๆ
ประกอบ
อยางเหมาะสม

ในสถานการณ
ตางๆ อยาง
เหมาะสม 
๔. พูดและ
เขียนเพื่อขอ
และใหขอมูล
บรรยาย และ
แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ 
เรื่องที่ฟงหรือ
อาน อยาง
เหมาะสม
๕. พูดและ
เขียนแสดง
ความรูสึก
และความ
คิดเห็น ของ
ตนเองเกี่ยวกับ
เรื่องตางๆ
กิจกรรม และ
ประสบการณ
พรอมทั้ง 
ใหเหตุผล
ประกอบ
อยางเหมาะสม

อยางเหมาะสม 
๔. พูดและเขียนเพื่อ
ขอและใหขอมูล  
อธิบาย เปรียบเทียบ
และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
ที่ฟงหรืออาน 
อยางเหมาะสม
๕. พูดและเขียน
บรรยายความรูสึก 
และความคิดเห็น
ของตนเองเกี่ยวกับ
เรื่องตาง  ๆ กิจกรรม
ประสบการณ และ
ขาว/เหตุการณ
พรอมทั้งใหเหตุผล
ประกอบ
อยางเหมาะสม

หรือสถานการณจริง
อยางเหมาะสม
๔. พูดและเขียนเพื่อ
ขอและใหขอมูล  
บรรยาย  อธิบาย  
เปรียบเทียบ  และ
แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่อง/
ประเด็น/ขาว/
เหตุการณที่ฟงและ
อานอยางเหมาะสม
๕.  พูดและเขียน
บรรยายความรูสึก
และแสดงความ
คิดเห็นของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องตางๆ  
กิจกรรม 
ประสบการณ และ
ขาว/เหตุการณอยางมี
เหตุผล



สาระที่ ๑   ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต ๑.๓ นําเสนอขอมูลขาวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเรื่องตางๆ โดยการพูดและการเขียน

ตัวชี้วัดชั้นป ตัวชี้วัดชวงชั้น

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔-๖
๑. พูดใหขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง
และเรื่องใกลตัว

๑. พูดใหขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง
และเรื่องใกลตัว

๑. พูดใหขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง
และเรื่องใกลตัว
๒. จัดหมวดหมู
คํา ตามประเภท
ของบุคคล สัตว 
และสิ่งของ
ตามที่ฟงหรือ
อาน

๑. พูด/เขียน
ใหขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง
และเรื่องใกลตัว
๒.  พูด/วาดภาพ
แสดงความ
สัมพันธของ
สิ่งตางๆ ใกลตัว
ตามที่ฟงหรือ
อาน
๓. พูดแสดง
ความคิดเห็น
งายๆ  เกี่ยวกับ
เรื่องตาง  ๆใกลตัว

๑. พูด/เขียน
ใหขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง
และเรื่องใกลตัว
๒. เขียนภาพ 
แผนผัง  และ
แผนภูมิแสดง
ขอมูลตางๆ 
ตามที่ฟงหรือ
อาน
๓. พูดแสดง
ความคิดเห็น
เกี่ยวกับ
เรื่องตาง  ๆใกลตัว

๑. พูด/เขียน
ใหขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง
เพื่อน และ
สิ่งแวดลอม
ใกลตัว 
๒. เขียนภาพ 
แผนผัง  แผนภูมิ 
และตาราง
แสดงขอมูล
ตางๆ ตามที่ฟง
หรืออาน
๓. พูด/เขียน
แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องตาง  ๆใกลตัว 

๑. พูดและเขียน
บรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง  กิจวัตร
ประจําวัน  
ประสบการณ
และสิ่งแวดลอม
ใกลตัว
๒. พูด/เขียน 
สรุปใจความ
สําคัญ/แกนสาระ 
(theme) ที่ไดจาก
การวิเคราะห
เรื่อง/เหตุการณ
ที่อยูในความ
สนใจของสังคม
๓. พูด/เขียน
แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ
กิจกรรมหรือ
เรื่องตาง  ๆใกลตัว

๑. พูดและ
เขียนบรรยาย
เกี่ยวกับตนเอง   
กิจวัตร
ประจําวัน  
ประสบการณ 
และขาว/
เหตุการณ ที่อยู
ในความสนใจ
ของสังคม
๒. พูดและ
เขียนสรุป
ใจความสําคัญ/
แกนสาระ 
หัวขอเรื่อง 
(topic) ที่ไดจาก
การวิเคราะห
เรื่อง/ขาว/
เหตุการณที่อยู
ในความสนใจ
ของสังคม

๑. พูดและเขียน
บรรยาย
เกี่ยวกับตนเอง
ประสบการณ 
ขาว/เหตุการณ/
เรื่อง/ประเด็น
ตางๆ ที่อยูใน
ความสนใจ 
ของสังคม 
๒. พูดและ
เขียนสรุป
ใจความสําคัญ/
แกนสาระ 
หัวขอเรื่อง
ที่ไดจากการ
วิเคราะหเรื่อง/
ขาว/เหตุการณ/
สถานการณ
ที่อยูในความ
สนใจของ
สังคม

๑. พูดและเขียนนําเสนอ
ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง/
ประสบการณ ขาว/
เหตุการณ  เรื่อง และ
ประเด็นตางๆ ตามความ
สนใจของสังคม
๒. พูดและเขียนสรุป
ใจความสําคัญ/ แกนสาระ
ที่ไดจากการวิเคราะหเรื่อง 
กิจกรรม ขาว  เหตุการณ
และสถานการณตามความ
สนใจ
๓. พูดและเขียนแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กิจกรรม ประสบการณ  
และเหตุการณ ทั้งใน
ทองถิ่น  สังคม  และโลก  
พรอมทั้งใหเหตุผลและ
ยกตัวอยางประกอบ



ตัวชี้วัดชั้นป ตัวชี้วัดชวงชั้น

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔-๖
พรอมทั้งให
เหตุผลสั้นๆ 
ประกอบ

๓. พูดและ
เขียนแสดง
ความคิดเห็น
เกี่ยวกับ
กิจกรรม
เรื่องตาง  ๆ
ใกลตัว และ
ประสบการณ  
พรอมทั้ง
ใหเหตุผลสั้นๆ
ประกอบ

๓. พูดและ
เขียนแสดง
ความคิดเห็น
เกี่ยวกับ
กิจกรรม
ประสบการณ  
และเหตุการณ
พรอมทั้ง
ใหเหตุผล
ประกอบ



สาระที่ ๒ ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต ๒.๑ เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนําไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ

ตัวชี้วัดชั้นป ตัวชี้วัดชวงชั้น

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔-๖
๑. พูดและทําทา
ประกอบ ตาม
วัฒนธรรมของ
เจาของภาษา
๒. บอกชื่อและ
คําศัพทเกี่ยวกับ
เทศกาลสําคัญ
ของเจาของ
ภาษา  
๓.  เขารวม 
กิจกรรมทาง
ภาษาและ
วัฒนธรรมที่
เหมาะกับวัย  

๑. พูดและทําทา
ประกอบ ตาม
วัฒนธรรมของ
เจาของภาษา
 ๒. บอกชื่อและ
คําศัพทเกี่ยวกับ
เทศกาลสําคัญ 
ของเจาของ
ภาษา
๓. เขารวม       
กิจกรรมทาง
ภาษาและ
วัฒนธรรมที่
เหมาะกับวัย   

๑. พูดและทําทา
ประกอบ ตาม
มารยาทสังคม/ 
วัฒนธรรมของ
เจาของภาษา  
๒. บอกชื่อและ
คําศัพทงายๆ   
เกี่ยวกับ
เทศกาล/
วันสําคัญ/
งานฉลองและ
ชีวิตความเปนอยู
ของเจาของ
ภาษา
๓. เขารวม       
กิจกรรมทาง
ภาษาและ
วัฒนธรรมที่
เหมาะกับวัย   

๑. พูดและทําทา 
ประกอบ อยาง
สุภาพ  ตาม
มารยาทสังคม 
และวัฒนธรรม
ของเจาของภาษา    
๒. ตอบคําถาม
เกี่ยวกับ
เทศกาล/
วันสําคัญ/
งานฉลองและ
ชีวิตความเปนอยู 
งายๆ ของ
เจาของภาษา  
๓. เขารวม      
กิจกรรมทาง
ภาษาและ
วัฒนธรรมที่
เหมาะกับวัย

๑. ใชถอยคํา
น้ําเสียงและ
กิริยาทาทาง
อยางสุภาพ ตาม
มารยาทสังคม
และวัฒนธรรม
ของเจาของภาษา      
๒. ตอบคําถาม/
บอกความสําคัญ 
ของเทศกาล/
วันสําคัญ/
งานฉลองและ
ชีวิตความเปน
อยูงายๆ ของ
เจาของภาษา  
๓. เขารวม       
กิจกรรมทาง
ภาษาและ
วัฒนธรรม
ตามความสนใจ

๑. ใชถอยคํา 
น้ําเสียง และ
กิริยาทาทาง
อยางสุภาพ  
เหมาะสม     ตาม
มารยาทสังคม 
และวัฒนธรรม
ของเจาของ
ภาษา  
๒. ใหขอมูล
เกี่ยวกับเทศกาล/
วันสําคัญ/
งานฉลอง/ชีวิต
ความเปนอยู
ของเจาของภาษา
๓. เขารวม       
กิจกรรมทาง
ภาษาและ
วัฒนธรรม
ตามความสนใจ  

๑.ใชภาษา  
น้ําเสียง และ
กิริยาทาทาง 
สุภาพ เหมาะสม 
ตามมารยาท
สังคม  และ
วัฒนธรรมของ
เจาของภาษา
๒. บรรยาย
เกี่ยวกับเทศกาล  
วันสําคัญ ชีวิต
ความเปนอยู
และประเพณี 
ของเจาของ
ภาษา
๓. เขารวม/จัด
กิจกรรมทาง
ภาษาและ
วัฒนธรรมตาม
ความสนใจ

๑. ใชภาษา  
น้ําเสียง และ
กิริยาทาทาง  
เหมาะกับ
บุคคลและโอกาส 
ตามมารยาท
สังคม และ
วัฒนธรรมของ
เจาของภาษา
๒. อธิบาย   
เกี่ยวกับเทศกาล  
วันสําคัญ ชีวิต    
ความเปนอยู       
และประเพณี  
ของเจาของภาษา  
๓.  เขารวม/จัด
กิจกรรมทาง
ภาษาและ
วัฒนธรรมตาม
ความสนใจ

๑.เลือกใชภาษา  
น้ําเสียง และ
กิริยาทาทาง
เหมาะกับ
บุคคลและ
โอกาส ตาม
มารยาทสังคม   
และวัฒนธรรม  
ของเจาของภาษา     
๒. อธิบาย 
เกี่ยวกับชีวิต
ความเปนอยู
ขนบธรรมเนียม  
และประเพณี 
ของเจาของภาษา  
๓. เขารวม/จัด
กิจกรรมทาง
ภาษาและ
วัฒนธรรมตาม
ความสนใจ

๑. เลือกใชภาษา น้ําเสียง 
และกิริยาทาทางเหมาะกับ
ระดับของบุคคล  โอกาส 
และสถานที่ ตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของ
เจาของภาษา
๒. อธิบาย/อภิปรายวิถี
ชีวิต  ความคิด ความเชื่อ 
และที่มาของ
ขนบธรรมเนียม และ
ประเพณีของเจาของภาษา
๓. เขารวม แนะนํา และจัด
กิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมอยางเหมาะสม



สาระที่ ๒ ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต ๒.๒ เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนํามาใชอยางถูกตองและเหมาะสม

ตัวชี้วัดชั้นป ตัวชี้วัดชวงชั้น

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔-๖
๑.ระบุตัวอักษร
และเสียง
ตัวอักษรของ
ภาษาตางประเทศ  
และภาษาไทย

๑.ระบุตัวอักษร
และเสียง
ตัวอักษรของ
ภาษาตางประเทศ
และภาษาไทย

๑. บอกความ
แตกตางของ
เสียงตัวอักษร 
คํา กลุมคํา และ
ประโยคงายๆ 
ของภาษา 
ตางประเทศและ
ภาษาไทย

๑. บอกความ
แตกตางของ
ของเสียง
ตัวอักษร   คํา 
กลุมคํา ประโยค  
และขอความ
ของภาษา 
ตางประเทศและ
ภาษาไทย
๒. บอกความ
เหมือน/ความ
แตกตางระหวาง
เทศกาลและ
งานฉลอง  ตาม
วัฒนธรรมของ 
เจาของภาษากับ
ของไทย 

๑. บอกความ
เหมือน/ความ
แตกตางระหวาง
การออกเสียง
ประโยค
ชนิดตางๆ การ
ใชเครื่องหมาย
วรรคตอน และ         
การลําดับคํา
(order)
ตามโครงสราง
ประโยค ของ 
ภาษาตางประเทศ
และภาษาไทย
๒. บอกความ
เหมือน/ความ
แตกตางระหวาง
เทศกาลและ
งานฉลองของ
เจาของภาษากับ
ของไทย

๑. บอกความ
เหมือน/ความ
แตกตางระหวาง
การออกเสียง
ประโยค
ชนิดตางๆ การ
ใชเครื่องหมาย
วรรคตอน  และ         
การลําดับคํา
ตามโครงสราง
ประโยค ของ 
ภาษาตางประเทศ
และภาษาไทย
๒. เปรียบเทียบ
ความเหมือน/
ความแตกตาง
ระหวางเทศกาล 
งานฉลองและ
ประเพณีของ 
เจาของภาษากับ
ของไทย

๑. บอกความ
เหมือนและ
ความแตกตาง
ระหวางการ
ออกเสียง
ประโยค
ชนิดตางๆ  การ
ใชเครื่องหมาย
วรรคตอน  และ         
การลําดับคํา
ตามโครงสราง
ประโยค ของ 
ภาษาตางประเทศ
และภาษาไทย
๒ เปรียบเทียบ
ความเหมือนและ 
ความแตกตาง
ระหวางเทศกาล
งานฉลอง  
วันสําคัญ และ

๑. เปรียบเทียบ
และอธิบาย
ความเหมือน
และความ
แตกตางระหวาง
การออกเสียง
ประโยค
ชนิดตางๆ  และ         
การลําดับคํา
ตามโครงสราง
ประโยค ของ 
ภาษาตางประเทศ
และภาษาไทย
๒ เปรียบเทียบ
และอธิบาย
ความเหมือน
และความ
แตกตาง
ระหวางชีวิต
ความเปนอยู

๑. เปรียบเทียบ
และอธิบาย
ความเหมือน
และความ
แตกตางระหวาง
การออกเสียง
ประโยค
ชนิดตางๆ  และ         
การลําดับคํา
ตามโครงสราง
ประโยค ของ 
ภาษาตางประเทศ
และภาษาไทย
๒. เปรียบเทียบ
และอธิบาย
ความเหมือน
และความแตกตาง
ระหวางชีวิต
ความเปนอยู
และวัฒนธรรม

๑.  อธิบาย/เปรียบเทียบ
ความแตกตางระหวาง
โครงสรางประโยค 
ขอความ สํานวน
คําพังเพย สุภาษิตและ
บทกลอนของภาษา 
ตางประเทศและ
ภาษาไทย
๒. วิเคราะห/อภิปราย
ความเหมือนและความ
แตกตางระหวางวิถีชีวิต
ความเชื่อ และวัฒนธรรม
ของเจาของภาษากับ
ของไทย และนําไปใช
อยางมีเหตุผล



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

  ชีวิตความเปนอยู
ของเจาของภาษา 
กับของไทย

และวัฒนธรรม
ของเจาของภาษา 
กับของไทย

ของเจาของภาษา 
กับของไทย และ 
นําไปใชอยาง
เหมาะสม



สาระที่ ๓ ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น
มาตรฐาน ต ๓.๑ ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น และเปนพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน

ตัวชี้วัดชั้นป ตัวชี้วัดชวงชั้น

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔-๖
๑. บอกคําศัพท
ที่เกี่ยวของกับ
กลุมสาระ
การเรียนรูอื่น

๑. บอกคําศัพท
ที่เกี่ยวของกับ
กลุมสาระ
การเรียนรูอื่น

๑. บอกคําศัพท
ที่เกี่ยวของกับ
กลุมสาระ
การเรียนรูอื่น

๑. คนควา 
รวบรวมคําศัพท
ที่เกี่ยวของกับ
กลุมสาระ
การเรียนรูอื่น
และนําเสนอ
ดวยการพูด/
การเขียน

๑. คนควา 
รวบรวมคําศัพท
ที่เกี่ยวของกับ
กลุมสาระ
การเรียนรูอื่น 
และนําเสนอ
ดวยการพูด/
การเขียน

๑. คนควา 
รวบรวมคําศัพท
ที่เกี่ยวของกับ
กลุมสาระ
การเรียนรูอื่น
จากแหลงเรียนรู
และนําเสนอ
ดวยการพูด/
การเขียน

๑. คนควา  
รวบรวม และ
สรุปขอมูล/
ขอเท็จจริง
ที่เกี่ยวของกับ
กลุมสาระ
การเรียนรูอื่น
จากแหลงเรียนรู
และนําเสนอ
ดวยการพูด/
การเขียน

๑. คนควา  
รวบรวม และ
สรุปขอมูล/
ขอเท็จจริง
ที่เกี่ยวของกับ
กลุมสาระ
การเรียนรูอื่น 
จากแหลงเรียนรู
และนําเสนอ
ดวยการพูด/
การเขียน

๑. คนควา  
รวบรวม และ
สรุปขอมูล/
ขอเท็จจริง
ที่เกี่ยวของกับ
กลุมสาระ
การเรียนรูอื่น 
จากแหลงเรียนรู
และนําเสนอ
ดวยการพูดและ
การเขียน

๑. คนควา/สืบคน 
บันทึก  สรุป  และแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ขอมูลที่เกี่ยวของกับ
กลุมสาระการเรียนรูอื่น 
จากแหลงเรียนรูตางๆ 
และ นําเสนอดวยการ
พูดและการเขียน



สาระที่ ๔ ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต ๔.๑ ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตางๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม

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

๑. ฟง/พูด
ในสถานการณ
งายๆ ที่เกิดขึ้น
ในหองเรียน

๑. ฟง/พูด
ในสถานการณ
งายๆ ที่เกิดขึ้น
ในหองเรียน

๑. ฟง/พูด
ในสถานการณ
งายๆ ที่เกิดขึ้น
ในหองเรียน

๑. ฟงและพูด/
อาน ใน
สถานการณ
ที่เกิดขึ้นใน
หองเรียนและ
สถานศึกษา

๑. ฟง พูด และ
อาน/เขียน ใน
สถานการณ
ตางๆ ที่เกิดขึ้น
ในหองเรียน
และสถานศึกษา

๑. ใชภาษา
สื่อสาร ใน
สถานการณ
ตางๆ ที่เกิดขึ้น
ในหองเรียน
และสถานศึกษา

๑. ใชภาษา
สื่อสาร ใน
สถานการณจริง/
สถานการณ
จําลองที่เกิดขึ้น
ในหองเรียน
และสถานศึกษา 

๑. ใชภาษา
สื่อสารใน
สถานการณจริง/
สถานการณ
จําลองที่เกิดขึ้น
ในหองเรียน
สถานศึกษา 
และชุมชน 

๑. ใชภาษาสื่อสาร
ในสถานการณ
จริง/สถานการณ
จําลองที่เกิดขึ้น
ในหองเรียน
สถานศึกษา
ชุมชน และสังคม

๑. ใชภาษาสื่อสาร
ในสถานการณจริง/
สถานการณจําลอง       
ที่เกิดขึ้นในหองเรียน
สถานศึกษา  ชุมชน 
และสังคม



มาตรฐาน ต ๔.๒ ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก
ตัวชี้วัดชั้นป ตัวชี้วัดชวงชั้น

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔-๖
๑. ใชภาษา 
ตางประเทศ 
เพื่อรวบรวม
คําศัพท
ที่เกี่ยวของ
ใกลตัว

๑. ใชภาษา 
ตางประเทศ 
เพื่อรวบรวม
คําศัพท
ที่เกี่ยวของ
ใกลตัว

๑. ใชภาษา 
ตางประเทศ 
เพื่อรวบรวม
คําศัพท
ที่เกี่ยวของ
ใกลตัว

๑. ใชภาษา 
ตางประเทศ
ในการสืบคน
และรวบรวม
ขอมูลตางๆ

๑. ใชภาษา 
ตางประเทศ
ในการสืบคน
และรวบรวม
ขอมูลตางๆ

๑. ใชภาษา 
ตางประเทศ
ในการสืบคน 
และรวบรวม
ขอมูลตางๆ

๑. ใชภาษา
ตางประเทศ
ในการสืบคน/
คนควา ความรู/
ขอมูลตางๆ จาก
สื่อและแหลงการ
เรียนรูตางๆใน
การศึกษาตอ และ 
ประกอบอาชีพ

๑. ใชภาษา
ตางประเทศ
ในการสืบคน/
คนควา รวบรวม
และสรุปความรู/
ขอมูลตางๆ จาก
สื่อและแหลง
การเรียนรูตางๆ
ในการศึกษาตอ
และประกอบอาชีพ
๒. เผยแพร/ 
ประชาสัมพันธ
ขอมูล ขาวสาร
ของโรงเรียนเปน
ภาษาตางประเทศ

๑. ใชภาษา
ตางประเทศ
ในการสืบคน/
คนควา รวบรวม 
และสรุปความรู/
ขอมูลตางๆ จาก
สื่อและแหลง
การเรียนรูตางๆ
ในการศึกษาตอ
และประกอบอาชีพ
๒. เผยแพร/ 
ประชาสัมพันธ
ขอมูล ขาวสาร
ของโรงเรียน
ชุมชน และ
ทองถิ่น เปน
ภาษาตางประเทศ

๑. ใชภาษาตางประเทศ
ในการสืบคน/คนควา 
รวบรวม วิเคราะห และ
สรุปความรู/ขอมูลตางๆ 
จากสื่อและแหลง
การเรียนรูตางๆ 
ในการศึกษาตอและ
ประกอบอาชีพ
๒. เผยแพร/
ประชาสัมพันธ ขอมูล  
ขาวสารของโรงเรียน  
ชุมชน  และทองถิ่น/
ประเทศชาติ เปน
ภาษาตางประเทศ
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