
 
 
 

สรุปมาตรฐานและตัวชี้วัด 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ส าหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

 จ านวนมาตรฐาน/ตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมิน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ป.6 ม.3 ม.6 

 มาตรฐาน ตัวช้ีวัด มาตรฐาน ตัวช้ีวัด มาตรฐาน ตัวช้ีวัด 

ภาษาไทย  (หน้า 2) 5 31 5 35 5 24 
คณิตศาสตร์ (หน้า 7) 13 29 14 35 12 31 

วิทยาศาสตร์ (หน้า 16) 11 49 12 74 12 51 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (หน้า 31) 11 70 11 97 11 50 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (หน้า 48 ) 6 14 6 15 6 14 

ศิลปะ (หน้า 53 ) 6 31 6 38 6 19 
สุขศึกษาและพลศึกษา (หน้า 60) 6 23 6 32 6 23 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หน้า67) 4 13 4 11 6 15 
 

 

 

 

จากการประชุมปฏิบัติการพิจารณาตัวช้ีวัดในหลักสูตรแกนกลางฯ ส าหรับการทดสอบระดับชาติขั้นพืน้ฐาน 
ระหว่างวันท่ี ๑๘-๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมแกรนดไ์ชน่าปริ๊นซ์เซส กทม. 

 

 



2 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 
1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  (มีจ านวนทั้งส้ิน 5 มาตรฐาน  31 ตัวชี้วัด)  
สาระที่ 1    การอ่าน 
มาตรฐาน  ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนิน

ชีวิต  และมีนิสัยรักการอ่าน 
ตัวชี้วัดที่ 1 อธิบายความหมายของค า ประโยค และส านวนจากเรื่องที่อ่าน   (ท 1.1 ป.4/2) 
ตัวชี้วัดที่ 2 สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน เพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  (ท 1.1 ป.4/6) 
ตัวชี้วัดที่ 3 อธิบายความหมายโดยนัยจากเรื่องที่อ่านอย่างหลากหลาย  (ท 1.1 ป.5/3) 
ตัวชี้วัดที่ 4 วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพื่อน าไปใช้ในการด าเนินชีวิต (ท 1.1 ป.5/5)         
ตัวชี้วัดที่ 5 อธิบายความหมายของค า ประโยคและข้อความที่เป็นโวหาร (ท 1.1 ป.6/2)         
ตัวชี้วัดที่ 6 แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน (ท 1.1 ป.6/4)         
ตัวชี้วัดที่ 7 อธิบายการน าความรู้และความคิด จากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต                   

(ท 1.1 ป.6/5)         
ตัวชี้วัดที่ 8 อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย ค าส่ัง ข้อแนะน า และปฏิบัติตาม (ท 1.1 ป.6/6)       
ตัวชี้วัดที่ 9 อธิบายความหมายของข้อมูล จากการอ่านแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ และกราฟ (ท 1.1 ป.6/7)       

 

สาระที่ 2    การเขียน 
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเร่ืองราวใน     

รูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดที่ 1  เขียนส่ือสารโดยใช้ค าได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม (ท 2.1 ป.6/2) 
ตัวชี้วัดที่ 2  เขียนเรียงความ (ท 2.1 ป.6/4) 
ตัวชี้วัดที่ 3  เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน  (ท 2.1 ป.6/5) 
ตัวชี้วัดที่ 4  เขียนจดหมายส่วนตัว (ท 2.1 ป.6/6) 

   

สาระที่ 3    การฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐาน ท 3.1  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกใน

โอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์                                       
ตัวชี้วัดที่ 1  พูดแสดงความรู้ ความเข้าใจจุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดู  (ท 3.1 ป.6/1) 
ตัวชี้วัดที่ 2  วิเคราะห์ความน่าเช่ือถือจากการฟังและดูส่ือโฆษณาอย่างมีเหตุผล (ท 3.1 ป.6/3) 
ตัวชี้วัดที่ 3  พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู  และการสนทนา (ท 3.1 ป.6/4) 
ตัวชี้วัดที่ 4  พูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผล และน่าเช่ือถือ (ท 3.1 ป.6/5) 
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สาระที่ 4    หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา             

ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ                 
ตัวชี้วัดที่ 1 ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของค า (ท 4.1 ป.4/3)        
ตัวชี้วัดที่ 2 แต่งประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา (ท 4.1 ป.4/4)        
ตัวชี้วัดที่ 3 จ าแนกส่วนประกอบของประโยค (ท 4.1 ป.5/2)        
ตัวชี้วัดที่ 4  ใช้ค าราชาศัพท์ (ท 4.1 ป.5/4)        
ตัวชี้วัดที่ 5 ใช้ส านวนได้ถูกต้อง (ท 4.1 ป.5/7)        
ตัวชี้วัดที่ 6 วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค  (ท 4.1 ป.6/1)        
ตัวชี้วัดที่ 7 ใช้ค าได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล (ท 4.1 ป.6/2)        
ตัวชี้วัดที่ 8 รวบรวมและบอกความหมายของค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย (ท 4.1 ป.6/3)        
ตัวชี้วัดที่ 9 ระบุลักษณะของประโยค (ท 4.1 ป.6/4)        
ตัวชี้วัดที่ 10 แต่งบทร้อยกรอง (ท 4.1 ป.6/5)        
ตัวชี้วัดที่ 11 วิเคราะห์และเปรียบเทียบส านวนที่เป็นค าพังเพย และสุภาษิต (ท 4.1 ป.6/6)        

 

สาระที่ 5    วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและ

น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
ตัวชี้วัดที่ 1 สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน (ท 5.1 ป.5/1) 
ตัวชี้วัดที่ 2 แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดี หรือวรรณกรรมที่อ่าน (ท 5.1 ป.6/1) 
ตัวชี้วัดที่ 3 อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง (ท 5.1 ป.6/3)              

 

2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  (มีจ านวนทั้งส้ิน  5 มาตรฐาน  35  ตัวชี้วัด)  
สาระที่ 1    การอ่าน 
มาตรฐาน  ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนิน

ชีวิต  และมีนิสัยรักการอ่าน 
ตัวชี้วัดที่ 1 ระบุและอธิบายค าเปรียบเทียบ และค าที่มีหลายความหมายในบริบทต่างๆ จากการอ่าน (ท 1.1 ม.1/4)       
ตัวชี้วัดที่ 2 จับใจความส าคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน  (ท 1.1 ม.2/2)      
ตัวชี้วัดที่ 3 วิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริง ข้อมูลสนับสนุน และข้อคิดเห็นจากบทความท่ีอ่าน  (ท 1.1 ม.2/5)      
ตัวชี้วัดที่ 4 ระบุข้อสังเกตการชวนเช่ือ การโน้มน้าว หรือความสมเหตุสมผลของงานเขียน (ท 1.1 ม.2/6)      
ตัวชี้วัดที่ 5 ระบุความแตกต่างของค าท่ีมีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย (ท 1.1 ม.3/2)      
ตัวชี้วัดที่ 6 ระบุใจความส าคัญและรายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน  (ท 1.1 ม.3/3)      
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ตัวชี้วัดที่ 7 วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินเรื่องที่อ่านโดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ดีขึ้น   
(ท 1.1 ม.3/5)        

ตัวชี้วัดที่ 8 ประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุนในเรื่องที่อ่าน  (ท 1.1 ม.3/6)        
ตัวชี้วัดที่ 9 วิจารณ์ความสมเหตุสมผล การล าดับความ และความเป็นไปได้ของเรื่อง   (ท 1.1 ม.3/7)         
ตัวชี้วัดที่ 10 วิเคราะห์เพื่อแสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน  (ท 1.1 ม.3/8)           
ตัวชี้วัดที่ 11 ตีความและประเมินคุณค่า และแนวคิดที่ได้จากงานเขียนอย่างหลากหลายเพื่อน าไปใช้แก้ปัญหา     

ในชีวิต (ท 1.1 ม.3/9) 
 

สาระที่ 2    การเขียน 
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเร่ืองราวในรูปแบบ

ต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 1 เขียนข้อความโดยใช้ถ้อยค าได้ถูกต้องตามระดับภาษา  (ท 2.1 ม.3/2) 
ตัวชี้วัดที่ 2 เขียนย่อความ (ท 2.1 ม.3/4) 
ตัวชี้วัดที่ 3 เขียนจดหมายกิจธุระ (ท 2.1 ม.3/5) 
ตัวชี้วัดที่ 4 เขียนอธิบาย ช้ีแจง แสดงความคิดเห็นและโต้แย้งอย่างมีเหตุผล (ท 2.1 ม.3/6) 
ตัวชี้วัดที่ 5 เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้ง ในเรื่องต่างๆ  (ท 2.1 ม.3/7) 

 

สาระที่ 3    การฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐาน ท 3.1  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกใน

โอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์                                       
ตัวชี้วัดที่ 1 แสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่องจากการฟังและการดู  (ท 3.1 ม.3/1)  
ตัวชี้วัดที่ 2 วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู เพื่อน าข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  (ท 3.1 ม.3/2) 
ตัวชี้วัดที่ 3 พูดในโอกาสต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์  (ท 3.1 ม.3/4) 
ตัวชี้วัดที่ 4 พูดโน้มน้าวโดยน าเสนอหลักฐานตามล าดับเน้ือหาอย่างมีเหตุผลและน่าเช่ือถือ  (ท 3.1 ม.3/5) 

 

สาระที่ 4    หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา             

ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ                 
ตัวชี้วัดที่ 1 อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย  (ท 4.1 ม.1/1) 
ตัวชี้วัดที่ 2 วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค  (ท 4.1 ม.1/3) 
ตัวชี้วัดที่ 3 จ าแนกและใช้ส านวนที่เป็นค าพังเพยและสุภาษิต  (ท 4.1 ม.1/6) 
ตัวชี้วัดที่ 4 สร้างค าในภาษาไทย (ท 4.1 ม.2/1) 
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ตัวชี้วัดที่ 5 วิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามัญ ประโยครวม และประโยคซ้อน (ท 4.1 ม.2/2) 
ตัวชี้วัดที่ 6 ใช้ค าราชาศัพท์ (ท 4.1 ม.2/4) 
ตัวชี้วัดที่ 7 จ าแนกและใช้ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย  (ท 4.1 ม.3/1) 
ตัวชี้วัดที่ 8  วิเคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อน  (ท 4.1 ม.3/2) 
ตัวชี้วัดที่ 9  วิเคราะห์ระดับภาษา  (ท 4.1 ม.3/3) 
ตัวชี้วัดที่ 10 ใช้ค าทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ  (ท 4.1 ม.3/4) 
ตัวชี้วัดที่ 11 อธิบายความหมายค าศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ (ท 4.1 ม.3/5) 
ตัวชี้วัดที่ 12 แต่งบทร้อยกรอง  (ท 4.1 ม.3/6) 

 

สาระที่ 5    วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและ

น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
ตัวชี้วัดที่ 1  สรุปเน้ือหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านในระดับที่ยากข้ึน  (ท 5.1 ม.2/1) 
ตัวชี้วัดที่ 2 วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน  (ท 5.1 ม.3/2) 
ตัวชี้วัดที่ 3 สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  (ท 5.1 ม.3/3) 

 

3. ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6  (มีจ านวนทั้งส้ิน  5 มาตรฐาน  24 ตัวชี้วัด)  
สาระที่ 1    การอ่าน 
มาตรฐาน  ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนิน

ชีวิต  และมีนิสัยรักการอ่าน 
ตัวชี้วัดที่ 1 ตีความ แปลความ และขยายความเรื่องที่อ่าน  (ท 1.1 ม.4-6/2) 
ตัวชี้วัดที่ 2 วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่อ่านในทุก ๆ ด้านอย่างมีเหตุผล (ท 1.1 ม.4-6/3) 
ตัวชี้วัดที่ 3 คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน และประเมินค่าเพื่อน าความรู้ ความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหา

ในการด าเนินชีวิต  (ท 1.1 ม.4-6/4) 
ตัวชีวั้ดที่ 4 วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นโต้แย้งกับเรื่องท่ีอ่าน และเสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล  

(ท 1.1 ม.4-6/5) 
 

สาระที่ 2    การเขียน 
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเร่ืองราวในรูปแบบ

ต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 1 เขียนส่ือสารในรูปแบบต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์  โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง มีข้อมูลและ

สาระส าคัญชัดเจน   (ท 2.1 ม.4-6/1)  
ตัวชี้วัดที่ 2 เขียนเรียงความ  (ท 2.1 ม.4-6/2) 
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ตัวชี้วัดที่ 3 เขียนย่อความจากส่ือที่มีรูปแบบ และเน้ือหาหลากหลาย  (ท 2.1 ม.4-6/3) 
ตัวชี้วัดที่ 4 ประเมินงานเขียนของผู้อ่ืน แล้วน ามาพัฒนางานเขียนของตนเอง  (ท 2.1 ม.4-6/5) 
ตัวชี้วัดที่ 5 เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจตามหลักการเขียนเชิงวิชาการ และใช้ข้อมูลสารสนเทศ

อ้างอิงอย่างถูกต้อง  (ท 2.1 ม.4-6/6) 
 

สาระที่ 3    การฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐาน ท 3.1  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกใน

โอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์                                       
ตัวชี้วัดที่ 1 สรุปแนวคิด และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู  (ท 3.1 ม.4-6/1) 
ตัวชี้วัดที่ 2 วิเคราะห์ แนวคิด การใช้ภาษา และความน่าเช่ือถือจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล  (ท 3.1 ม.4-6/2) 
ตัวชี้วัดที่ 3 มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟังและดู  (ท 3.1 ม.4-6/4) 
ตัวชี้วัดที่ 4 พูดในโอกาสต่างๆ พูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง โน้มน้าวใจ  และเสนอแนวคิดใหม่ด้วยภาษาถูกต้องเหมาะสม  

(ท 3.1 ม.4-6/5) 
 

สาระที่ 4    หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา             

ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ                 
ตัวชี้วัดที่ 1 อธิบายธรรมชาติของภาษา พลังของภาษา และลักษณะของภาษา  (ท 4.1 ม.4-6/1) 
ตัวชี้วัดที่ 2 ใช้ค าและกลุ่มค าสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์  (ท 4.1 ม.4-6/2) 
ตัวชี้วัดที่ 3 ใช้ภาษาเหมาะสมแก่โอกาส กาลเทศะ และบุคคล รวมทั้งค าราชาศัพท์อย่างเหมาะสม (ท 4.1 ม.4-6/3) 
ตัวชี้วัดที่ 4 แต่งบทร้อยกรอง  (ท 4.1 ม.4-6/4) 
ตัวชี้วัดที่ 5 วิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศ และภาษาถิ่น  (ท 4.1 ม.4-6/5) 
ตัวชี้วัดที่ 6 อธิบายและวิเคราะห์หลักการสร้างค าในภาษาไทย  (ท 4.1 ม.4-6/6) 
ตัวชี้วัดที่ 7 วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากส่ือส่ิงพิมพ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์  (ท 4.1 ม.4-6/7) 

 

สาระที่ 5    วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและ

น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
ตัวชีวั้ดที่ 1 วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น  (ท 5.1 ม.4-6/1) 
ตัวชี้วัดที่ 2 วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเช่ือมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคม              

ในอดีต  (ท 5.1 ม.4-6/2) 
ตัวชี้วัดที่ 3 วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะท่ีเป็นมรดกทาง

วัฒนธรรมของชาติ  (ท 5.1 ม.4-6/3) 
ตัวชี้วัดที่ 4 สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  (ท 5.1 ม.4-6/4) 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 
1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (มีจ านวนทั้งส้ิน 13 มาตรฐาน 29 ตัวชี้วัด) 
สาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ 
มาตรฐาน ค 1.1   เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใช้จ านวนในชีวิตจริง 
      ตัวชี้วัดที่ 1  เขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมและร้อยละ  เขียนร้อยละในรูปเศษส่วนและทศนิยม    
                           และเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนและร้อยละ  (ค 1.1 ป.5/3) 
      ตัวชี้วัดที่ 2  เปรียบเทียบและเรียงล าดับเศษส่วนและทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่ง (ค 1.1 ป.6/2) 
      ตัวชี้วัดที่ 3 เขียนทศนิยมในรูปเศษส่วน  และเขียน เศษส่วนในรูปทศนิยม (ค 1.1 ป.6/3) 
 
มาตรฐาน ค 1.2  เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินการ

ต่าง ๆ  และใช้การด าเนินการในการแก้ปัญหา  
ตัวชี้วัดที่ 1   บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วน จ านวนคละและ 
                 ทศนิยม พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ (ค 1.2 ป.6/1) 
ตัวชี้วัดที่ 2  วิเคราะห์และแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของ  

              จ านวนนับ  เศษส่วน จ านวนคละ ทศนิยม  และร้อยละ  พร้อมทั้งตระหนักถึง 
              ความสมเหตุสมผลของค าตอบ  และสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจ านวนนับได้ 
              (ค 1.2 ป.6/2) 
 

มาตรฐาน ค 1.3   ใช้การประมาณค่าในการค านวณและแก้ปัญหา 
ตัวชี้วัดที่ 1  บอกค่าประมาณใกล้เคียงจ านวนเต็มหลักต่าง ๆ ของจ านวนนับ และน าไปใช้ได้  
                 (ค 1.3 ป.6/1) 
ตัวชี้วัดที่ 2 บอกค่าประมาณของทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่ง (ค 1.3 ป.6/2) 
 

มาตรฐาน ค 1.4  เข้าใจระบบจ านวนและน าสมบัติเก่ียวกับจ านวนไปใช้  
ตัวชี้วัด    หา ห.ร.ม. และ ค.ร.น.  ของจ านวนนับ (ค 1.4 ป.6/2) 
 

สาระที่ 2  การวัด 
มาตรฐาน ค 2.1  เข้าใจพื้นฐานเก่ียวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงที่ต้องการวัด 

ตัวชี้วัด    อธิบายเส้นทางหรือบอกต าแหน่งของส่ิงต่าง ๆ โดยระบุทิศทาง และระยะทางจริง  
            จากรูปภาพ  แผนที่  และแผนผัง (ค 2.1 ป.6/1) 
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มาตรฐาน ค 2.2   แก้ปัญหาเก่ียวกับการวัด 

ตัวชี้วัดที่ 1 แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว การช่ัง การตวง เงิน และเวลา (ค 2.2 ป.4/1) 
ตัวชี้วัดที่ 2 แก้ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่  ความยาวรอบรูปของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉากและรูปสามเหล่ียม  
               (ค 2.2 ป.5/1) 
ตัวชี้วัดที่ 3 แก้ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่  ความยาวรอบรูปของรูปส่ีเหล่ียมและรูปวงกลม  
               (ค 2.2 ป.6/1) 
ตัวชี้วัดที่ 4 แก้ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก (ค 2.2 ป.6/2) 

 
สาระที่ 3  เรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 3.1   อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 

ตัวชี้วัดที่ 1 บอกได้ว่ารูปเรขาคณิตสองมิติรูปใดเป็นรูปที่มีแกนสมมาตร และบอกจ านวน 
               แกนสมมาตร (ค 3.1 ป.4/5) 
ตัวชี้วัดที่ 2 บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติที่เป็นส่วนประกอบของรูปเรขาคณิตสามมิติ     
               (ค 3.1 ป.6/1) 
ตัวชี้วัดที่ 3 บอกสมบัติของเส้นทแยงมุมของรูปส่ีเหล่ียมชนิดต่าง ๆ (ค 3.1 ป.6/2) 
ตัวชี้วัดที่ 4 บอกได้ว่าเส้นตรงคู่ใดขนานกัน (ค 3.1 ป.6/3) 
 

มาตรฐาน ค 3.2  ใช้การนึกภาพ (visualization)  ใช้เหตุผลเก่ียวกับปริภูมิ (spatial reasoning)    
                      และใช้แบบจ าลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแก้ปัญหา 

ตัวชี้วัดที่ 1 สร้างรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก รูปสามเหล่ียม และรูปวงกลม (ค 3.2 ป.5/2) 
ตัวชี้วัดที่ 2 สร้างรูปส่ีเหล่ียมชนิดต่าง ๆ  (ค 3.2 ป.6/2) 

 
สาระที่ 4 พีชคณิต 
มาตรฐาน ค 4.1   เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern)  ความสัมพันธ์  และฟังก์ชัน 

ตัวชี้วัด   แก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป (ค 4.1 ป.6/1) 
 

มาตรฐาน ค 4.2  ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (mathematical   
                       model) อ่ืน ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและน าไปใช้ 
                       แก้ปัญหา 

ตัวชี้วัด   เขียนสมการจากสถานการณ์หรือปัญหา และแก้สมการพร้อมทั้งตรวจค าตอบ  
             (ค 4.2 ป.6/1) 
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สาระที่ 5   การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค 5.1   เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล  

ตัวชี้วัดที่ 1 อ่านข้อมูลจากกราฟเส้น  และแผนภูมิรูปวงกลม (ค 5.1 ป.6/1) 
ตัวชี้วัดที่ 2 เขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบและกราฟเส้น(ค 5.1 ป.6/2) 
 

มาตรฐาน ค 5.2  ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เก่ียวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้ 
  อย่างสมเหตุสมผล 

ตัวชี้วัดที่ 1 อธิบายเหตุการณ์โดยใช้ค าที่มีความหมายเช่นเดียวกับค าว่า 
       -     เกิดขึ้นอย่างแน่นอน 

- อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้ 
      -     ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน (ค 5.2 ป.6/1) 
 

สาระที่ 6  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
มาตรฐาน ค  6.1   มีความสามารถในการแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การส่ือสาร การส่ือความหมาย  
                       ทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และ 
                       เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

ตัวชี้วัดที่ 1 ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา (ค 6.1 ป.4-6/1) 
ตัวชี้วัดที่ 2 ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการ 
                     แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  (ค 6.1 ป.4-6/2) 
ตัวชี้วัดที่ 3 ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม  (ค 6.1 ป.4-6/3) 
ตัวชี้วัดที่ 4 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือความหมาย และการ 
                   น าเสนอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม (ค 6.1 ป.4-6/4) 
ตัวชี้วัดที่ 5 เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ   
                    (ค 6.1 ป.4-6/5) 
 

2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  (มีจ านวนทั้งส้ิน 14 มาตรฐาน 35 ตัวชี้วัด) 
สาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ 
มาตรฐาน ค 1.1   เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใช้จ านวนในชีวิตจริง 

ตัวชี้วัดที่ 1 เขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมและเขียนทศนิยมซ้ าในรูปเศษส่วน (ค 1.1 ม.2/1)    
ตัวชี้วัดที่ 2  ใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน  สัดส่วนและร้อยละในการแก้โจทย์ปัญหา  (ค 1.1 ม.2/4)    
 



10 

มาตรฐาน ค 1.2  เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินการ
ต่าง ๆ  และใช้การด าเนินการในการแก้ปัญหา  

ตัวชี้วัดที่ 1  บวก ลบ คูณ หารเศษส่วนและทศนิยม  และน าไปใช้แก้ปัญหา  ตระหนักถึง 
                ความสมเหตุสมผลของค าตอบ  อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการบวก  การลบ   
                การคูณ การหาร และบอกความสัมพันธ์ของการบวกกับการลบ  การคูณกับ 
                การหารของเศษส่วนและทศนิยม (ค 1.2 ม.1/2)     
ตัวชี้วัดที่ 2  อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการยกก าลังของจ านวนเต็ม เศษส่วนและทศนิยม (ค 1.2 ม.1/3)     
ตัวชี้วัดที่ 3  คูณและหารเลขยกก าลังที่มีฐานเดียวกัน และเลขช้ีก าลังเป็นจ านวนเต็ม (ค 1.2 ม.1/4)       
ตัวชี้วัดที่ 4  หารากท่ีสองและรากท่ีสามของจ านวนเต็มโดยการแยกตัวประกอบและน าไปใช้ 

              ในการแก้ปัญหาพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ (ค 1.2 ม.2/1)       
ตัวชี้วัดที่ 5 อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการหารากท่ีสองและรากท่ีสามของจ านวนเต็ม เศษส่วน  

             และทศนิยม  บอกความสัมพันธ์ของการยกก าลังกับการหารากของจ านวนจริง  
              (ค 1.2 ม.2/2)       
 

มาตรฐาน ค 1.3   ใช้การประมาณค่าในการค านวณและแก้ปัญหา 
ตัวชี้วัด     หาค่าประมาณของรากที่สอง และรากท่ีสามของจ านวนจริง และน าไปใช้ในการ 

           แก้ปัญหา  พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ (ค 1.3 ม.2/1)       
 

มาตรฐาน ค 1.4  เข้าใจระบบจ านวนและน าสมบัติเกี่ยวกับจ านวนไปใช้  
ตัวชี้วัด      บอกความเกี่ยวข้องของจ านวนจริง จ านวนตรรกยะ และจ านวนอตรรกยะ 

             (ค 1.4 ม.2/1)       
 
สาระที่ 2  การวัด 
มาตรฐาน ค 2.1  เข้าใจพื้นฐานเก่ียวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงที่ต้องการวัด 

ตัวชี้วัดที่ 1 หาพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก (ค 2.1 ม.3/1)       
ตัวชี้วัดที่ 2 หาปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย และทรงกลม  (ค 2.1 ม.3/2)       
 

มาตรฐาน ค 2.2   แก้ปัญหาเก่ียวกับการวัด 
ตัวชี้วัด    ใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่พื้นที่ผิว และปริมาตรในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง  ๆ 

                (ค 2.2 ม.3/1)  
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สาระที่ 3  เรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 3.1   อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 

ตัวชี้วัดที่ 1 ระบุภาพสองมิติที่ได้จากการมองด้านหน้า (front  view) ด้านข้าง (side view)   
               หรือ ด้านบน (top view) ของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ก าหนดให้ (ค 3.1 ม.1/5)  
ตัวชี้วัดที่ 2 วาดหรือประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์  เมื่อก าหนด 

              ภาพสองมิติที่ได้จากการมองด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบนให้ (ค 3.1 ม.1/6)  
 

มาตรฐาน ค 3.2  ใช้การนึกภาพ (visualization)  ใช้เหตุผลเก่ียวกับปริภูมิ (spatial reasoning)    
          และใช้แบบจ าลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแก้ปัญหา 

ตัวชี้วัดที่ 1  ใช้สมบัติเกี่ยวกับความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหล่ียมและสมบัติของ          
                เส้นขนานในการให้เหตุผลและแก้ปัญหา (ค 3.2 ม.2/1)  
ตัวชี้วัดที่ 2  ใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับในการให้เหตุผลและแก้ปัญหา (ค 3.2 ม.2/2)  
ตัวชี้วัดที่ 3  เข้าใจเกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิตในเรื่อง การเล่ือนขนาน  การสะท้อน และ 
                การหมุน และน าไปใช้ (ค 3.2 ม.2/3)  
ตัวชี้วัดที่ 4  บอกภาพที่เกิดขึ้นจากการเล่ือนขนาน การสะท้อนและการหมุนรูปต้นแบบ  และ 
                อธิบายวิธีการที่จะได้ภาพที่ปรากฏ เมื่อก าหนดรูปต้นแบบและภาพน้ันให้    
                (ค 3.2 ม.2/4)  
ตัวชี้วัดที่ 5  ใช้สมบัติของรูปสามเหล่ียมคล้ายในการ ให้เหตุผลและการแก้ปัญหา (ค 3.2 ม.3/1)  

 

สาระที่ 4 พีชคณิต 
มาตรฐาน ค 4.1   เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern)  ความสัมพันธ์  และฟังก์ชัน 

ตัวชี้วัด      วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ของแบบรูปที่ก าหนดให้  (ค 4.1 ม.1/1)  
 

มาตรฐาน ค 4.2  ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (mathematical   
                      model) อ่ืน ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและน าไปใช้ 
                      แก้ปัญหา 

ตัวชี้วัดที่ 1 แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว พร้อมทั้งตระหนักถึงความ 
               สมเหตุสมผลของค าตอบ (ค 4.2 ม.2/1)  
ตัวชี้วัดที่ 2 หาพิกัดของจุด และอธิบายลักษณะของรูปเรขาคณิตที่เกิดขึ้นจากการเล่ือนขนาน  
               การสะท้อน และการหมุนบนระนาบในระบบพิกัดฉาก   (ค 4.2 ม.2/2)  
ตัวชี้วัดที่ 3 ใช้ความรู้เกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวในการแก้ปัญหา  พร้อมทั้ง 
               ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ (ค 4.2 ม.3/1)  
ตัวชี้วัดที่ 4 เขียนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร (ค 4.2 ม.3/3)  
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ตัวชี้วัดที่ 5 อ่านและแปลความหมาย  กราฟของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร และกราฟ 
                อ่ืน ๆ (ค 4.2 ม.3/4) 
ตัวชี้วัดที่ 6 แก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร  และน าไปใช้แก้ปัญหา  พร้อมทั้งตระหนักถึง 
               ความสมเหตุสมผลของค าตอบ (ค 4.2 ม.3/5)  

 

สาระที่ 5   การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค 5.1   เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล  

ตัวชี้วัดที่ 1 หาค่าเฉล่ียเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยมของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่ และ 
                  เลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม (ค 5.1 ม.3/2)  
ตัวชี้วัดที่ 2 อ่าน แปลความหมาย  และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการน าเสนอ (ค 5.1 ม.3/4)  
 

มาตรฐาน ค 5.2  ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เก่ียวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้ 
  อย่างสมเหตุสมผล 

ตัวชี้วัด    หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์จากการทดลองสุ่มที่ผลแต่ละตัวมีโอกาสเกิดขึ้น 
           เท่า ๆ กัน  และใช้ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้อย่าง 
           สมเหตุสมผล   (ค 5.2 ม.3/1)  
 

มาตรฐาน ค 5.3 :  ใช้ความรู้เก่ียวกับสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตัดสินใจและแก้ปัญหา 
 ตัวชี้วัด   ใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นประกอบการตัดสินใจในสถานการณ์ 
             ต่าง ๆ   (ค 5.3 ม.3/1)  

 

สาระที่ 6  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
มาตรฐาน ค  6.1   มีความสามารถในการแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การส่ือสาร  การส่ือความหมาย  
                        ทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และ 
                        เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ   และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

ตัวชี้วัดที่ 1 ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา (ค 6.1 ม.1-3/1)  
ตัวชี้วัดที่ 2 ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการ 
               แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม (ค 6.1 ม.1-3/2)  
ตัวชี้วัดที่ 3 ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม (ค 6.1 ม.1-3/3)  
ตัวชี้วัดที่ 4 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือความหมาย และการ 
               น าเสนอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม (ค 6.1 ม.1-3/4)  
ตัวชี้วัดที่ 5 เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ 
               (ค 6.1 ม.1-3/5)  
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3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  (มีจ านวนทั้งส้ิน 12  มาตรฐาน  31 ตัวชี้วัด) 
สาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ 
มาตรฐาน ค 1.1   เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใช้จ านวนในชีวิตจริง 

ตัวชี้วัดที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ของจ านวนต่าง ๆ ในระบบจ านวนจริง (ค 1.1 ม.4-6/1)    
ตัวชี้วัดที่ 2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับค่าสัมบูรณ์ของจ านวนจริง (ค 1.1 ม.4-6/2)    
ตัวชี้วัดที่ 3 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจ านวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกก าลังที่มีเลขช้ีก าลังเป็น 

                         จ านวนตรรกยะ  และจ านวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์  (ค 1.1 ม.4-6/3)   
  
มาตรฐาน ค 1.2   เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินการ

ต่าง ๆ  และใช้การด าเนินการในการแก้ปัญหา  
ตัวชี้วัด     เข้าใจความหมายและหาผลลัพธ์ที่เกิดจากการบวก การลบ การคูณ การหาร 

            จ านวนจริง  จ านวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกก าลังที่มีเลขช้ีก าลังเป็นจ านวนตรรกยะ   
            และจ านวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์ (ค 1.2 ม.4-6/1)    
 

มาตรฐาน ค 1.3   ใช้การประมาณค่าในการค านวณและแก้ปัญหา 
ตัวชี้วัด    หาค่าประมาณของจ านวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์และจ านวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยก 
              ก าลังโดยใช้วิธีการค านวณท่ีเหมาะสม (ค 1.3 ม.4-6/1)    
 

มาตรฐาน ค 1.4  เข้าใจระบบจ านวนและน าสมบัติเก่ียวกับจ านวนไปใช้  
ตัวชี้วัด   เข้าใจสมบัติของจ านวนจริงเกี่ยวกับการบวก  การคูณ  การเท่ากัน  การไม่เท่ากัน   

          และน าไปใช้ได้ (ค 1.4 ม.4-6/1)    
 
สาระที่ 2  การวัด 
มาตรฐาน ค 2.1  เข้าใจพื้นฐานเก่ียวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงที่ต้องการวัด 

ตัวชี้วัด    ใช้ความรู้เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุมในการคาดคะเนระยะทางและความสูง  
            (ค 2.1 ม.4-6/1)    
 

มาตรฐาน ค 2.2   แก้ปัญหาเก่ียวกับการวัด 
ตัวชี้วัด     แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระยะทางและความสูงโดยใช้อัตราส่วนตรีโกณมิติ 

            (ค 2.2 ม.4-6/1)    
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สาระที่ 4 พีชคณิต 
มาตรฐาน ค 4.1   เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern)  ความสัมพันธ์  และฟังก์ชัน 

ตัวชี้วัดที่ 1 มีความคิดรวบยอดในเรื่องเซตและการด าเนินการของเซต (ค 4.1 ม.4-6/1)    
ตัวชี้วัดที่ 2 เข้าใจและสามารถใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย(ค 4.1 ม.4-6/2)    
ตัวชี้วัดที่ 3 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความสัมพันธ์และฟังก์ชัน  เขียนแสดงความสัมพันธ์ 
               และ ฟังก์ชันในรูปต่าง ๆ เช่น ตาราง  กราฟ และสมการ (ค 4.1 ม.4-6/3)    
ตัวชี้วัดที่ 4 เข้าใจความหมายของล าดับและหาพจน์ทั่วไปของล าดับจ ากัด (ค 4.1 ม.4-6/4)    
ตัวชี้วัดที่ 5 เข้าใจความหมายของล าดับเลขคณิต และล าดับเรขาคณิต  หาพจน์ต่าง ๆ ของ 
                ล าดับเลขคณิตและล าดับเรขาคณิต และน าไปใช้  (ค 4.1 ม.4-6/5)    
 

มาตรฐาน ค 4.2  ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (mathematical   
                              model) อ่ืน ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและน าไปใช้ 
                              แก้ปัญหา 

ตัวชี้วัดที่ 1 เขียนแผนภาพเวนน์-ออยเลอร์แสดงเซต และน าไปใช้แก้ปัญหา (ค 4.2 ม.4-6/1)    
ตัวชี้วัดที่ 2 ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการให้เหตุผลโดยใช้แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์  
               (ค 4.2 ม.4-6/2)    
ตัวชี้วัดที่ 3 แก้สมการและอสมการตัวแปรเดียวดีกรี ไม่เกินสอง (ค 4.2 ม.4-6/3)    
ตัวชี้วัดที่ 4 สร้างความสัมพันธ์หรือฟังก์ชันจากสถานการณ์ หรือปัญหาและน าไปใช้ ในการ 
               แก้ปัญหา (ค 4.2 ม.4-6/4)    
ตัวชี้วัดที่ 5 ใช้กราฟของสมการ อสมการ ฟังก์ชันในการแก้ปัญหา (ค 4.2 ม.4-6/5)    
ตัวชี้วัดที่ 6 เข้าใจความหมายของผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรม 
                เรขาคณิต หาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิตโดย 
                ใช้สูตรและน าไปใช้ (ค 4.2 ม.4-6/6)    

 
สาระที่ 5   การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค 5.1   เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล  

ตัวชี้วัดที่ 1  เข้าใจวิธีการส ารวจความคิดเห็นอย่างง่าย (ค 5.1 ม.4-6/1)    
ตัวชี้วัดที่ 2  หาค่าเฉล่ียเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปอร์เซ็นไทล์ 
                ของข้อมูล(ค 5.1 ม.4-6/2)    
ตัวชี้วัดที่ 3  เลือกใช้ค่ากลางที่เหมาะสมกับข้อมูลและวัตถุประสงค์ (ค 5.1 ม.4-6/3)    
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มาตรฐาน ค 5.2  ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เก่ียวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้ 
  อย่างสมเหตุสมผล 

ตัวชี้วัดที่ 1  น าผลท่ีได้จากการส ารวจความคิดเห็นไปใช้  คาดการณ์ในสถานการณ์ที่ 
                ก าหนดให้(ค 5.2 ม.4-6/1)    
ตัวชี้วัดที่ 2  อธิบายการทดลองสุ่ม เหตุการณ์ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์  และน าผลที่ได้ 
                ไปใช้คาดการณ์ในสถานการณ์ที่ก าหนดให้(ค 5.2 ม.4-6/2)    
 

มาตรฐาน ค 5.3 :  ใช้ความรู้เก่ียวกับสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตัดสินใจและแก้ปัญหา 
ตัวชี้วัดที่ 1  ใช้ข้อมูลข่าวสารและค่าสถิติช่วยในการตัดสินใจ (ค 5.3 ม.4-6/1)    
ตัวชี้วัดที่ 2  ใช้ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นช่วยในการตัดสินใจและแก้ปัญหา  (ค 5.3 ม.4-6/2)    

 
สาระที่ 6  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
มาตรฐาน ค  6.1   มีความสามารถในการแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การส่ือสาร  การส่ือความหมาย  
                        ทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และ 
                        เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ   และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

ตัวชี้วัดที่ 1  ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา (ค 6.1 ม.4-6/1)    
ตัวชี้วัดที่ 2  ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการ 
                แก้ปัญหาในสถานการณ์ ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  (ค 6.1 ม.4-6/2)    
ตัวชี้วัดที่ 3  ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม (ค 6.1 ม.4-6/3)    
ตัวชี้วัดที่ 4  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  การส่ือความหมาย  และ 
                 การน าเสนอ ได้อย่างถูกต้อง และชัดเจน  (ค 6.1 ม.4-6/4)    
ตัวชี้วัดที่ 5  เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และน าความรู้ หลักการ กระบวนการทาง 
                คณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อ่ืน ๆ (ค 6.1 ม.4-6/5)    
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (มีจ านวนทั้งส้ิน  11 มาตรฐาน 49  ตัวชี้วัด) 
สาระที่ 1 ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
มาตรฐาน ว  1.1   เข้าใจหน่วยพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของ         

ระบบต่างๆ ของส่ิงมีชีวิตที่ท างานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  ส่ือสาร 
ส่ิงที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตของตนเองและดูแลส่ิงมีชีวิต 

 ตัวชี้วัดที่ 1  ทดลองและอธิบายหน้าที่ของท่อล าเลียงและปากใบของพืช (ว1.1 ป.4/1) 
 ตัวชี้วัดที่ 2  อธิบาย น้ า แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แสงและคลอโรฟิลล์ เป็นปัจจัยที่จ าเป็นบาง  ประการต่อการ

เจริญเติบโตและการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช (ว1.1 ป.4/2)   
 ตัวชีวั้ดที่ 3  อธิบายการสืบพันธ์ุของพืชดอก การขยายพันธ์ุพืช และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  (ว1.1 ป.5/2) 
 ตัวชี้วัดที่ 4  อธิบายวัฏจักรชีวิตของพืชดอกบางชนิด (ว1.1 ป.5/3)          
 ตัวชี้วัดที่ 5  อธิบายการสืบพันธ์ุและการขยายพันธ์ุของสัตว์ (ว1.1 ป.5/4)         
 ตัวชีวั้ดที่ 6 อภิปรายวัฏจักรชีวิตของสัตว์บางชนิด และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว1.1 ป.5/5) 
 ตัวชี้วัดที่ 7  อธิบายการท างานที่สัมพันธ์กันของระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ และระบบหมุนเวียนเลือดของ

มนุษย์ (ว1.1 ป.6/2) 
 ตัวชี้วัดที่ 8  วิเคราะห์สารอาหารและอภิปรายความจ าเป็นที่ร่างกายต้องได้รับสารอาหารในสัดส่วนที่ เหมาะสม

กับเพศและวัย (ว1.1 ป.6/3) 
 
มาตรฐาน ว 1.2  เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการ

ของส่ิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลกระทบต่อ
มนุษย์และส่ิงแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงที่
เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 ตัวชี้วัดที่ 1 อธิบายการถ่ายทอดลักษณะ ทางพันธุกรรมของส่ิงมีชีวิตในแต่ละรุ่น (ว1.2 ป.5/2)         
 ตัวชี้วัดที่ 2 จ าแนกพืชออกเป็นพืชดอก  และพืชไม่มีดอก (ว1.2 ป.5/3)              
 ตัวชี้วัดที่ 3 ระบุลักษณะของพืชดอกที่เป็นพืชใบเล้ียงเด่ียวและพืชใบเล้ียงคู่โดยใช้ลักษณะ 
    ภายนอกเป็นเกณฑ์ (ว1.2 ป.5/4)         
 ตัวชี้วัดที่ 4 จ าแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มโดยใช้ลักษณะภายในบางลักษณะและลักษณะ 
    ภายนอกเป็นเกณฑ์ (ว1.2 ป.5/5)     
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สาระที่ 2 ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม 
มาตรฐาน ว 2.1   เข้าใจส่ิงแวดล้อมในท้องถ่ิน   ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมกับส่ิงมีชีวิต   

ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ
จิตวิทยาศาสตร์  ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

 ตัวชี้วัดที่ 1 ส ารวจและอภิปรายความสัมพันธ์ของกลุ่มส่ิงมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่าง ๆ (ว2.1 ป.6/1)  
 ตัวชี้วัดที่ 2 อธิบายความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิตในรูปของโซ่อาหารและสายใยอาหาร  
    (ว2.1 ป.6/2) 
 ตัวชี้วัดที่ 3 สืบค้นข้อมูลและอธิบายความสัมพันธร์ะหว่าง  การด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตกับสภาพแวดล้อม 
     ในท้องถิ่น (ว2.1 ป.6/3)  
     
มาตรฐาน ว 2.2    เข้าใจความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับ   ท้องถ่ิน 

ประเทศ และโลกน าความรู้ไปใช้ในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดล้อมใน
ท้องถ่ินอย่างยั่งยืน 

 ตัวชี้วัดที่ 1 วิเคราะห์ผลของการเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษย์ต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ (ว2.2 ป.6/2) 
 ตัวชี้วัดที่ 2 อภิปรายผลต่อส่ิงมีชีวิต จากการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อม ทั้งโดยธรรมชาติและโดยมนุษย์     
     (ว2.2 ป.6/3)     
 ตัวชี้วัดที่ 3 อภิปรายแนวทางในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (ว2.2 ป.6/4) 
 
สาระที่ 3   สารและสมบัติของสาร 
มาตรฐาน ว 3.1    เข้าใจสมบัติของสาร   ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึด 
       เหนี่ยวระหว่างอนุภาค  มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์     
       ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้ น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 ตัวชี้วัดที่ 1 ทดลองและอธิบายสมบัติของวัสดุชนิด ต่าง ๆ เกี่ยวกับความยืดหยุ่น ความแข็ง ความ  
     เหนียวการน าความร้อน   การน าไฟฟ้า และ ความหนาแน่น (ว3.1 ป.5/1)      

ตัวชี้วัดที่ 2 ทดลองและอธิบาย สมบัติของของแข็ง ของเหลว และแก๊ส (ว3.1 ป.6/1)        
ตัวชี้วัดที่ 3 จ าแนกสารเป็นกลุ่มโดยใช้สถานะหรือเกณฑ์อ่ืนที่ก าหนดเอง (ว3.1 ป.6/2)       
ตัวชี้วัดที่ 4 ทดลองและอธิบายวิธีการแยกสารบางชนิดที่ผสมกัน  โดยการร่อน การตกตะกอน   
    การกรอง การระเหิดการระเหยแห้ง (ว3.1 ป.6/3)       
ตัวชี้วัดที่ 5 อภิปรายการเลือกใช้สารแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย (ว3.1 ป.6/5)      
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มาตรฐาน ว 3.2    เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงสถานะของสาร   การเกิด 
    สารละลาย   การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยา 
    ศาสตร์ ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 ตัวชี้วัดที่ 1 ทดลองและอธิบายสมบัติของสาร เมื่อสารเกิดการละลายและเปล่ียนสถานะ  (ว3.2 ป.6/1)      
 ตัวชี้วัดที่ 2 วิเคราะห์และอธิบายการเปล่ียนแปลงที่ท าให้เกิดสารใหม่และมีสมบัติเปลี่ยนแปลงไป  
     (ว3.2 ป.6/2)       
 
สาระที่ 4 แรงและการเคล่ือนที่   
มาตรฐาน ว 4.1    เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์ มี  
       กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
        อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม  
 ตัวชี้วัดที่ 1 ทดลองและอธิบายความดันอากาศ (ว4.1 ป.5/1)        
 ตัวชี้วัดที่ 2 ทดลองและอธิบายความดันของของเหลว (ว4.1 ป.5/2)        
 ตัวชี้วัดที่ 3 ทดลองและอธิบายแรงพยุงของของเหลว การลอยตัว และการจมของวัตถุ (ว4.1 ป.5/3)        
 
มาตรฐาน ว 4.2    เข้าใจลักษณะการเคล่ือนที่แบบต่างๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการ             

 สืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์   ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้   
 ประโยชน์ 

ตัวชี้วัด       ทดลองและอธิบาย แรงเสียดทานและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว4.2 ป.5/1)               
 
สาระที่ 5   พลังงาน 
มาตรฐาน ว 5.1    เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการด ารงชีวิต การเปล่ียนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ์

ระหว่างสารและพลังงาน  ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและส่ิงแวดล้อม มีกระบวน การ
สืบเสาะหาความรู้  ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้และน าความรู้  ไปใช้ประโยชน์  

ตัวชี้วัดที่ 1 ทดลองและอธิบายการสะท้อนของแสงที่ตกกระทบวัตถุ (ว5.1 ป.4/2)        
ตัวชี้วัดที่ 2 ทดลองและอธิบายการหักเหของแสงเมื่อผ่านตัวกลางโปร่งใสสองชนิด (ว5.1 ป.4/4)        
ตัวชี้วัดที่ 3 ทดลองและอธิบายแสงขาวประกอบด้วยแสงสีต่าง ๆ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว5.1 ป.4/6)        
ตัวชี้วัดที่ 4 ทดลองและอธิบายการเกิดเสียงและการเคล่ือนที่ของเสียง (ว5.1 ป.5/1)        
ตัวชี้วัดที่ 5 ทดลองและอธิบายการเกิดเสียงสูง เสียงต่ า (ว5.1 ป.5/2)             
ตัวชีวัดที่ 6 ทดลองและอธิบายเสียงดัง เสียงค่อย (ว5.1 ป.5/3)                      
ตัวชี้วัดที่ 7 ทดลองและอธิบายตัวน าไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า (ว5.1 ป.6/1)        
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ตัวชี้วัดที่ 8 ทดลองและอธิบายการต่อหลอดไฟฟ้าทั้งแบบอนุกรม  แบบขนาน  และน าความรู้ไปใช้ ประโยชน์ 
(ว5.1 ป.6/2)         

ตัวชี้วัดที่ 9 ทดลองและอธิบายการเกิดสนามแม่เหล็กรอบสายไฟที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน และน าความรูไปใช้
ประโยชน์ (ว5.1 ป.6/3)         

 
สาระที่ 6    กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก 
มาตรฐาน ว 6.1    เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ   ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของกระบวนการ

ต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

ตัวชี้วัดที่ 1 ส ารวจและอธิบายการเกิดดิน (ว6.1 ป.4/1)        
ตัวชี้วัดที่ 2 ระบุชนิดและสมบัติของดินที่ใช้ปลูกพืชในท้องถิ่น (ว6.1 ป.4/2)        
ตัวชี้วัดที่ 3 ส ารวจ ทดลองและอธิบายการเกิดเมฆ  หมอก น้ าค้าง ฝน และลูกเห็บ (ว6.1 ป.5/1)        
ตัวชี้วัดที่ 4 ทดลองและอธิบายการเกิดวัฏจักรน้ า (ว6.1 ป.5/2)        
ตัวชี้วัดที่ 5 ทดลองและอธิบายการเกิดลมและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  (ว6.1 ป.5/4)        
ตัวชี้วัดที่ 6 อธิบาย จ าแนกประเภทของหิน โดยใช้ลักษณะของหิน สมบัติของหินเป็นเกณฑ์และ 
     น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว6.1 ป.6/1)        
ตัวชี้วัดที่ 7 ส ารวจและอธิบายการเปล่ียนแปลงของหิน (ว6.1 ป.6/2)        

    ตัวชี้วัดที่ 8 สืบค้นและอธิบายธรณีพิบัติภัยที่มีผลต่อมนุษย์และสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น (ว6.1 ป.6/3)            
 
สาระที่ 7   ดาราศาสตร์และอวกาศ 
มาตรฐาน ว 7.1       เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพ การปฏิสัมพันธ์ภายในระบบ

สุริยะและผลต่อส่ิงมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  
การส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ตัวชี้วัดที่ 1 สร้างแบบจ าลองเพื่ออธิบายลักษณะของระบบสุริยะ (ว7.1 ป.4/1)        
ตัวชี้วัดที่ 2 สังเกตและอธิบายการเกิดทิศ  และปรากฏการณ์การขึ้นตกของดวงดาวโดยใช้แผนที่ดาว  

     (ว7.1 ป.5/1)        
ตัวชี้วัดที่ 3 สร้างแบบจ าลองและอธิบายการเกิดฤดู ข้างขึ้นข้างแรม สุริยุปราคา จันทรุปราคา  

      และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว7.1 ป.6/1)        
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2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  (มีจ านวนทั้งส้ิน 12  มาตรฐาน 74  ตัวชี้วัด) 
สาระที่ 1 ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
มาตรฐาน ว  1. 1  เข้าใจหน่วยพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ 

ของส่ิงมีชีวิตที่ท างานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้   ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้และ
น าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตของตนเองและดูแลส่ิงมีชีวิต 

 ตัวชี้วัดที่ 1  ทดลองและอธิบายหน้าที่ของส่วนประกอบที่ส าคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์  (ว1.1 ม.1/3)        
 ตัวชี้วัดที่ 2 ทดลองและอธิบายกระบวนการสารผ่านเซลล์   โดยการแพร่และออสโมซิส  (ว1.1 ม.1/4)        
 ตัวชี้วัดที่ 3  ทดลองหาปัจจัยบางประการที่จ าเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช และอธิบายว่า 

แสงคลอโรฟิลล์ แก๊ส คาร์บอนได- ออกไซด์ น้ า เป็นปัจจัยที่จ าเป็นต้องใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง 
(ว1.1 ม.1/5)       

 ตัวชี้วัดที่ 4  อธิบายความส าคัญของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม                    
(ว1.1 ม.1/7)             

 ตัวชี้วัดที่ 5 สังเกตและอธิบายโครงสร้างที่เก่ียวกับระบบล าเลียงน้ าและอาหารของพืช (ว1.1 ม.1/9)             
 ตัวชี้วัดที่ 6 อธิบายกระบวนการสืบพันธ์ุแบบอาศัยเพศของพืชดอกและการสืบพันธ์ุแบบไม่อาศัยเพศ  ของพืช 

โดยใช้ส่วนต่างๆ ของพืชเพื่อช่วยในการขยายพันธ์ุ (ว1.1 ม.1/11)             
 ตัวชี้วัดที่ 7 ทดลองและอธิบายการตอบสนองของพืชต่อแสง น้ า และการสัมผัส   (ว1.1 ม.1/12)             
 ตัวชี้วัดที่ 8 อธิบายหลักการและผลของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธ์ุ  ปรับปรุงพันธ์ุ  เพิ่มผลผลิต

ของพืชและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว1.1 ม.1/13)             
ตัวชี้วัดที่ 9 อธิบายโครงสร้างและการท างานของระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจ    

ระบบขับถ่าย ระบบสืบพันธ์ุ ของมนุษย์และสัตว์ รวมทั้งระบบประสาทของมนุษย์ (ว1.1 ม.2/1)               
 ตัวชี้วัดที่ 10 อธิบายความสัมพันธ์ของระบบต่างๆ ของ มนุษย์และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว1.1 ม.2/2)                

 ตัวชี้วัดที่ 11 สังเกตและอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์ที่ตอบสนองต่อส่ิงเร้าภายนอกและภายใน            
(ว1.1 ม.2/3)                    

 ตัวชี้วัดที่ 12 อธิบายหลักการและผลของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธ์ุ ปรับปรุงพันธ์ุ  และเพิ่ม
ผลผลิตของสัตว์และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว1.1 ม.2/4)               

 ตัวชี้วัดที่ 13 ทดลอง วิเคราะห์ และอธิบายสารอาหารในอาหารมีปริมาณพลังงานและสัดส่วนที่เหมาะสมกับ
เพศและวัย (ว1.1 ม.2/5)               

ตัวชี้วัดที่ 14 อภิปรายผลของสารเสพติดต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย และแนวทางในการป้องกันตนเองจากสาร
เสพติด (ว1.1 ม.2/6)               
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มาตรฐาน ว  1.2   เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการ
ของส่ิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลกระทบต่อ
มนุษย์และส่ิงแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงที่
เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ตัวชี้วัดที่ 1 อธิบายความส าคัญของสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ   และกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
(ว1.2 ม.3/2)               

ตัวชี้วัดที่ 2 อภิปรายโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของยีนและโครโมโซมและน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ (ว1.2 ม.3/3)               

ตัวชี้วัดที่ 3 อธิบายผลของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อมนุษย์  สัตว์  พืช และส่ิงแวดล้อม (ว1.2 ม.3/5)               
ตัวชี้วัดที่ 4 อภิปรายผลของเทคโนโลยีชีวภาพต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์และส่ิงแวดล้อม  

  (ว1.2 ม.3/6)               
 
สาระที่ 2 ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม 
มาตรฐาน ว 2.1  เข้าใจส่ิงแวดล้อมในท้องถ่ิน   ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมกับส่ิงมีชีวิต   ความสัมพันธ์

ระหว่างส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  
ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

ตัวชี้วัดที่ 1 ส ารวจระบบนิเวศต่างๆในท้องถิ่นและอธิบาย  ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายใน             
ระบบนิเวศ  (ว2.1 ม.3/1) 

ตัวชี้วัดที่ 2 วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ของการถ่ายทอดพลังงานของส่ิงมีชีวิตในรูปของโซอาหารและ
สายใยอาหาร (ว2.1 ม.3/2)               

ตัวชี้วัดที่ 3 อธิบายวัฏจักรน้ า วัฏจักรคาร์บอน และความส าคัญท่ีมีต่อระบบนิเวศ (ว2.1 ม.3/3)               
ตัวชี้วัดที่ 4 อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงขนาดของประชากรในระบบนิเวศ    (ว2.1 ม.3/4)               
   

มาตรฐาน ว 2.2     เข้าใจความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถ่ิน 
ประเทศ และโลกน าความรู้ไปใช้ในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดล้อม        
ในท้องถ่ินอย่างยั่งยืน 

ตัวชี้วัดที่ 1 อธิบายแนวทางการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ (ว2.2 ม.3/2)                    
ตัวชี้วัดที่ 2 วิเคราะห์และอธิบายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ว2.2 ม.3/4)  
ตัวชี้วัดที่ 3 อภิปรายปัญหาส่ิงแวดล้อมและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา (ว2.2 ม.3/5)                    
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สาระที่ 3   สารและสมบัติของสาร 
มาตรฐาน ว 3.1    เข้าใจสมบัติของสาร   ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยว

ระหว่างอนุภาค  มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้ 
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ตัวชี้วัดที่ 1  ทดลองและจ าแนกสารเป็นกลุ่มโดยใช้เน้ือสารหรือขนาดอนุภาคเป็นเกณฑ์ และอธิบายสมบัติของ
สารในแต่ละกลุ่ม (ว3.1 ม.1/1)                    

ตัวชี้วัดที่ 2  อธิบายสมบัติและการเปล่ียนสถานะของสาร โดยใช้แบบจ าลองการจัดเรียงอนุภาคของสาร              
(ว3.1 ม.1/2)                    

ตัวชี้วัดที่ 3 ตรวจสอบค่า pH ของสารละลายและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  (ว3.1 ม.1/4)                    
ตัวชี้วัดที่ 4 ส ารวจและอธิบายองค์ประกอบ สมบัติของธาตุและสารประกอบ   (ว3.1 ม.2/1)                    
ตัวชี้วัดที่ 5 สืบค้นข้อมูลและเปรียบเทียบสมบัติของธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ ธาตุกึ่งโลหะและธาตุกัมมันตรังสีและ

น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว3.1 ม.2/2)                    
ตัวชี้วัดที่ 6 ทดลองและอธิบายหลักการแยกสารด้วยวิธีการกรอง  การตกผลึก  การสกัด  การกลั่น  และโครมาโทกราฟ ีและน า

ความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว3.1 ม.2/3)                    
 
มาตรฐาน ว 3.2   เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงสถานะของสาร   การเกิดสารละลาย   

การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้ 
และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ตัวชี้วัดที่ 1 ทดลองและอธิบายวิธีเตรียมสารละลายที่มีความเข้มข้นเป็นร้อยละ และอภิปรายการน าความรู้
เกี่ยวกับสารละลายไปใช้ประโยชน์ (ว3.2 ม.1/1)                      

ตัวชี้วัดที่ 2 ทดลองและอธิบายการเปล่ียนแปลงสมบัติ   มวลและพลังงานของสาร เมื่อสารเปล่ียนสถานะและ
เกิดการละลาย (ว3.2 ม.1/2)                      

ตัวชี้วัดที่ 3 ทดลองและอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเปล่ียนสถานะ และการละลายของสาร  (ว3.2 ม.1/3)                       
ตัวชี้วัดที่ 4 ทดลองและอธิบายการเปล่ียนแปลงสมบัติ มวล และพลังงานเมื่อสารเกิดปฏิกิริยาเคมี รวมทั้ง

อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี (ว3.2 ม.2/1)                        
ตัวชี้วัดที่ 5 สืบค้นข้อมูลและอภิปรายผลของสารเคมี ปฏิกิริยาเคมีต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม  
    (ว3.2 ม.2/3)                           
ตัวชี้วัดที่ 6 สืบค้นข้อมูลและอธิบายการใช้สารเคมีอย่างถูกตอ้ง ปลอดภยั วิธีป้องกันและแก้ไขอันตรายที่เกิดขึ้น

จากการใช้สารเคมี  (ว3.2 ม.2/4)                                 
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สาระที่ 4 แรงและการเคล่ือนที่   
มาตรฐาน ว 4.1   เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์ มีกระบวนการสืบ

เสาะหาความรู้ ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม  
ตัวชี้วัดที่ 1 ทดลองและอธิบายระยะทาง การกระจัด อัตราเร็วและความเร็ว ในการเคล่ือนที่ของวัตถุ             

(ว4.1 ม.1/2)                        
ตัวชี้วัดที่ 2 ทดลองและอธิบายการหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในระนาบเดียวกันที่กระท าต่อวัตถุ               

(ว4.1 ม.2/1)                           
ตัวชี้วัดที่ 3 อธิบายแรงลัพธ์ที่กระท าต่อวัตถุ ที่หยุดน่ิงหรือวัตถุเคล่ือนที่ด้วยความเร็วคงตัว (ว4.1 ม.2/2)                              
ตัวชี้วัดที่ 4 อธิบายความเร่งและผลของแรงลัพธ์ที่ท าต่อวัตถุ (ว4.1 ม.3/1)                           
ตัวชี้วัดที่ 5 ทดลองและอธิบายแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหว่างวัตถุ  และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว4.1 ม.3/2)                           
ตัวชีวั้ดที่ 6 ทดลองและอธิบายแรงพยุงของของเหลวที่กระท าต่อวัตถุ (ว4.1 ม.3/3)                           

 
มาตรฐาน ว 4.2   เข้าใจลักษณะการเคล่ือนที่แบบต่างๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการสืบเสาะหา

ความรู้และจิตวิทยาศาสตร์   ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ตัวชี้วัดที่ 1 ทดลองและอธิบายความแตกต่างระหว่างแรงเสียดทานสถิตกับแรงเสียดทานจลน์ และน าความรู้ไป

ใช้ประโยชน์ (ว4.2 ม.3/1)                           
ตัวชี้วัดที่ 2 ทดลองและวิเคราะห์โมเมนต์ของแรง และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว4.2 ม.3/2)                           
ตัวชี้วัดที่ 3 สังเกตและอธิบายการเคล่ือนที่ของวัตถุที่เป็นแนวตรง และแนวโค้ง  (ว4.2 ม.3/3)                           

 
สาระที่ 5   พลังงาน 
มาตรฐาน ว 5.1     เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการด ารงชีวิต การเปล่ียนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ์

ระหว่างสารและพลังงาน  ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและส่ิงแวดล้อม มีกระบวน การ
สืบเสาะหาความรู้  ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้และน าความรู้  ไปใช้ประโยชน์  

ตัวชี้วัดที่ 1 ทดลองและอธิบายอุณหภูมิและการวัดอุณหภูมิ (ว5.1 ม.1/1)                           
ตัวชี้วัดที่ 2 สังเกตและอธิบายการถ่ายโอนความร้อน และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  (ว5.1 ม.1/2)                           
ตัวชี้วัดที่ 3 อธิบายสมดุลความร้อนและผลของความร้อนต่อการขยายตัวของสาร และน าความรู้ไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน (ว5.1 ม.1/4)                           
ตัวชี้วัดที่ 4 ทดลองและอธิบายการสะท้อนของแสง การหักเหของแสง และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์                    

(ว5.1 ม.2/1)                                 
ตัวชี้วัดที่ 5 ทดลองและอธิบายการดูดกลืนแสงสี  การมองเห็นสีของวัตถุ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์               

(ว5.1 ม.2/3)                           
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ตัวชี้วัดที่ 6 อธิบายงาน พลังงานจลน์ พลังงานศักย์โน้มถ่วง กฎการอนุรักษ์พลังงาน และความสัมพันธ์ระหว่าง
ปริมาณเหล่าน้ี รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว5.1 ม.3/1)                           

ตัวชี้วัดที่ 7 ทดลองและอธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า ความต้านทาน และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(ว5.1 ม.3/2)                           

ตัวชี้วัดที่ 8 ค านวณพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  (ว5.1 ม.3/3)                           
ตัวชี้วัดที่ 9 สังเกตและอภิปรายการต่อวงจรไฟฟ้าในบ้านอย่างถูกต้องปลอดภัย และประหยัด  
              (ว5.1 ม.3/4)                           
ตัวชี้วัดที่ 10 อธิบายตัวต้านทาน ไดโอด ทรานซิสเตอร์ และทดลองต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นที่มี

ทรานซิสเตอร์  (ว5.1 ม.3/5)                           
 
สาระที่ 6    กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก 
มาตรฐาน ว 6.1       เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ   ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของ

กระบวนการต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของ
โลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้และน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ตัวชี้วัดที่ 1 สืบค้นและอธิบายองค์ประกอบและการแบ่งช้ันบรรยากาศที่ปกคลุมผิวโลก (ว6.1 ม.1/1)                           
ตัวชี้วัดที่ 2 ทดลองและอธิบายความสัมพนัธ์   ระหว่าง อุณหภูมิ ความช้ืนและความกดอากาศที่มีผลต่อ

ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ (ว6.1 ม.1/2)                           
ตัวชี้วัดที่ 3 สังเกต วิเคราะห์และ อภิปรายการเกิดปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศที่มีผลต่อมนุษย์ 
    (ว6.1 ม.1/3)                           
ตัวชี้วัดที่ 4 สืบค้น วิเคราะห์ และอธิบายผลของลมฟ้าอากาศต่อการด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิต และส่ิงแวดล้อม          

(ว6.1 ม.1/5)                           
ตัวชี้วัดที่ 5 สืบค้น วิเคราะห์ และอธิบายปัจจัยทางธรรมชาติและการกระท าของมนุษย์ที่มีผลต่อการ

เปล่ียนแปลงอุณหภูมิของโลก รูโหว่โอโซน และฝนกรด (ว6.1 ม.1/6)                           
ตัวชี้วัดที่ 6 สืบค้น วิเคราะห์และอธิบายผลของภาวะโลกร้อน รูโหว่โอโซน และฝนกรด ที่มีต่อส่ิงมีชีวิตและ

ส่ิงแวดล้อม (ว6.1 ม.1/7)                           
ตัวชี้วัดที่ 7 ส ารวจ ทดลองและอธิบายลักษณะของช้ันหน้าตัดดิน สมบัติของดิน และกระบวนการเกิดดิน                     

(ว6.1 ม.2/1)                           
ตัวชี้วัดที่ 8 ส ารวจ วิเคราะห์และอธิบายการใช้ประโยชน์และการปรับปรุงคุณภาพของดิน    (ว6.1 ม.2/2)                           
ตัวชี้วัดที่ 9 ทดสอบ และสังเกตองค์ประกอบและสมบัติของหิน เพื่อจ าแนกประเภทของหิน และน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ (ว6.1 ม.2/4)                           
ตัวชี้วัดที่ 10 ตรวจสอบและอธิบาย ลักษณะทางกายภาพของแร่ และการน าไปใช้ประโยชน์ (ว6.1 ม.2/5)                           
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ตัวชี้วัดที่ 11 สืบค้นและอธิบายกระบวนการเกิด  ลักษณะและสมบัติของปิโตรเลียม ถ่านหิน หินน้ ามัน และการ
น าไปใช้ประโยชน์  (ว6.1 ม.2/6)                           

ตัวชี้วัดที่ 12 ส ารวจและอธิบายลักษณะแหล่งน้ าธรรมชาติ   การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์แหล่งน้ าใน
ท้องถิ่น (ว6.1 ม.2/7)                           

ตัวชี้วัดที่ 13 ทดลองเลียนแบบ และอธิบาย การเกิดแหล่งน้ าบนดิน   แหล่งน้ าใต้ดิน (ว6.1 ม.2/8)                           
ตัวชี้วัดที่ 14 ทดลองเลียนแบบและอธิบายกระบวนการผุพังอยู่กับที่   การกร่อน การพัดพา การทับถม การตกผลึก

และผลของ กระบวนการดังกล่าว  (ว6.1 ม.2/9)                             
 
สาระที่ 7   ดาราศาสตร์และอวกาศ 
มาตรฐาน ว 7.1       เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพ การปฏิสัมพันธ์ภายในระบบ

สุริยะและผลต่อส่ิงมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  
การส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ตัวชี้วัดที่ 1 สืบค้นและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์และดาวเคราะห์อ่ืน ๆ และผลท่ี
เกิดขึ้นต่อส่ิงแวดล้อมและส่ิงมีชีวิตบนโลก (ว7.1 ม.3/1)                             

ตัวชี้วัดที่ 2 สืบค้นและอธิบายองค์ประกอบของเอกภพ กาแล็กซี และระบบสุริยะ  (ว7.1 ม.3/2)                              
ตัวชี้วัดที่ 3 ระบุต าแหน่งของกลุ่มดาว และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  (ว7.1 ม.3/3)                             

 
มาตรฐาน ว 7.2     เข้าใจความส าคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่น ามาใช้ในการส ารวจอวกาศและ       

ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการเกษตรและการส่ือสาร มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ
จิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างมีคุณธรรมต่อชีวิต
และส่ิงแวดล้อม 

 ตัวชี้วัด     สืบค้นและอภิปรายความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศที่ใช้ส ารวจอวกาศ วัตถุท้องฟ้า สภาวะอากาศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ การเกษตร และการส่ือสาร  (ว7.2 ม.3/1)                             

 
3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  (มีจ านวนทั้งส้ิน 11  มาตรฐาน 51  ตัวชี้วัด) 
สาระที่ 1 ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
มาตรฐาน ว  1. 1  เข้าใจหน่วยพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ 

ของส่ิงมีชีวิตที่ท างานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้   ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้และ
น าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตของตนเองและดูแลส่ิงมีชีวิต 

 ตัวชี้วัดที่ 1  ทดลองและอธิบายการรักษาดุลยภาพของเซลล์ของส่ิงมีชีวิต  (ว1.1 ม.4-6/1)                             
 ตัวชี้วัดที่ 2 ทดลองและอธิบายกลไกการรักษาดุลยภาพของน้ าในพืช (ว1.1 ม.4-6/2)  
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 ตัวชี้วัดที่ 3  สืบค้นข้อมูลและอธิบายกลไกการควบคุมดุลยภาพของน้ าแร่ธาตุ และอุณหภูมิของมนุษย์ และสัตว์
อ่ืน ๆ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว1.1 ม.4-6/3) 

 ตัวชี้วัดที่ 4  อธิบายเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและน าความรู้ไปใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพ               
(ว1.1 ม.4-6/4)         

 
มาตรฐาน ว  1.2   เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการ

ของส่ิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลกระทบต่อ
มนุษย์และส่ิงแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงที่
เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ตัวชี้วัดที่ 1  อธิบายกระบวนการถ่ายทอดสารพันธุกรรมการแปรผันทางพันธุกรรม มิวเทชันและการเกิดความ
หลากหลายทางชีวภาพ (ว1.2 ม.4-6/1) 

 ตัวชีวั้ดที่ 2 สืบค้นข้อมูลและอภิปรายผลของเทคโนโลยี ชีวภาพที่มีต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อมและน า ความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ (ว1.2 ม.4-6/2)  

 ตัวชี้วัดที่ 3  สืบค้นข้อมูลและอภิปรายผลของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อม                 
(ว1.2 ม.4-6/3) 

 ตัวชีวั้ดที่ 4  อธิบายกระบวนการคัดเลือกตามธรรมชาติ และผลของการคัดเลือกตามธรรมชาติต่อความ
หลากหลายของส่ิงมีชีวิต (ว1.2 ม.4-6/4) 

 
สาระที่ 2 ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม 
มาตรฐาน ว 2.1  เข้าใจส่ิงแวดล้อมในท้องถ่ิน   ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมกับส่ิงมีชีวิต   ความสัมพันธ์

ระหว่างส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  
ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

   ตัวชี้วัดที่ 1 อธิบายดุลยภาพของระบบนิเวศ (ว2.1 ม.4-6/1) 
 ตัวชี้วัดที่ 2 อธิบายกระบวนการเปล่ียนแปลงแทนที่ของส่ิงมีชีวิต (ว2.1 ม.4-6/2) 
 ตัวชี้วัดที่ 3  อธิบายความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ และเสนอแนะแนวทางในการดูแล และรักษา 

(ว2.1 ม.4-6/3) 
   
มาตรฐาน ว 2.2      เข้าใจความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถ่ิน 

ประเทศ และโลกน าความรู้ไปใช้ในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดล้อมใน
ท้องถ่ินอย่างยั่งยืน 

 ตัวชี้วัดที่ 1 วิเคราะห์สภาพปัญหา  สาเหตุของปัญหาส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร ธรรมชาติในระดับท้องถิ่น  
ระดับประเทศ  และระดับโลก (ว2.2 ม.4-6/1)            
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 ตัวชี้วัดที่ 2 อภิปรายแนวทางในการป้องกัน  แก้ไข ปัญหา    ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
    (ว2.2 ม.4-6/2)          
  

สาระที่ 3   สารและสมบัติของสาร 
มาตรฐาน ว 3.1    เข้าใจสมบัติของสาร   ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยว

ระหว่างอนุภาค  มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้ 
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 
 ตัวชี้วัดที่ 1  สืบค้นข้อมูลและอธิบายโครงสร้างอะตอม และสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ   (ว3.1 ม.4-6/1)         

ตัวชี้วัดที่ 2 วิเคราะห์และอธิบายการจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม  ความสัมพันธ์ระหว่างอิเล็กตรอนในระดับ
พลังงานนอกสุดกับสมบัติของธาตุและการเกิดปฏิกิริยา (ว3.1 ม.4-6/2)         

 ตัวชี้วัดที่ 3  อธิบายการจัดเรียงธาตุและท านายแนวโน้มสมบัติของธาตุในตารางธาตุ (ว3.1 ม.4-6/3)         
 ตัวชี้วัดที่ 4   วิเคราะห์และอธิบายการเกิดพันธะเคมีในโครงผลึกและในโมเลกุลของสาร (ว3.1 ม.4-6/4)         

 ตัวชี้วัดที่ 5  สืบค้นข้อมลูและอธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างจุดเดือด  จุดหลอมเหลว และสถานะของสารกับแรงยึด 
เหน่ียวระหว่างอนุภาคของสาร  (ว3.1 ม.4-6/5)         

 
มาตรฐาน ว 3.2     เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงสถานะของสาร   การเกิดสารละลาย   

การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้ 
และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ตัวชี้วัดที่ 1 ทดลอง อธิบายและเขียนสมการของปฏิกิริยาเคมีทั่วไปที่พบในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งอธิบายผลของ
สารเคมีที่มีต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม  (ว3.2 ม.4-6/1)         

 ตัวชี้วัดที่ 2 ทดลองและอธิบายอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว3.2 ม.4-6/2)         

 ตัวชี้วัดที่ 3   สืบค้นข้อมูลและอธิบายการเกิดปิโตรเลียม กระบวนการแยกแก๊สธรรมชาติ และการกล่ันล าดับส่วน
น้ ามันดิบ (ว3.2 ม.4-6/3)         

 ตัวชี้วัดที่ 4  สืบค้นข้อมูลและอภิปรายการน าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแยกแก๊สธรรมชาติและการกล่ันล าดับส่วน
น้ ามันดิบไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งผลของผลิตภัณฑ์ต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม (ว3.2 ม.4-6/4)         

 ตัวชี้วัดที่ 5  ทดลองและอธิบายการเกิดพอลิเมอร์ สมบัติของพอลิเมอร์ (ว3.2 ม.4-6/5)         
 ตัวชี้วัดที่ 6 อภิปรายการน าพอลิเมอร์ไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งผลท่ีเกิดจากการผลิตและใช้พอลิเมอร์ต่อ ส่ิงมีชีวิต

และส่ิงแวดล้อม (ว3.2 ม.4-6/6)   
 ตัวชี้วัดที่ 7  ทดลองและอธิบายองค์ประกอบประโยชน์  และปฏิกิริยาบางชนิดของคาร์โบไฮเดรต (ว3.2 ม.4-6/7)         
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 ตัวชี้วัดที่ 8  ทดลองและอธิบายองค์ประกอบประโยชน์  และปฏิกิริยาบางชนิดของไขมันและน้ ามัน               
(ว3.2 ม.4-6/8)         

 ตัวชี้วัดที่ 9   ทดลองและอธิบายองค์ประกอบประโยชน์ และปฏิกิริยาบางชนิดของโปรตีน และกรดนิวคลีอิก           
(ว3.2 ม.4-6/9)         

  
สาระที่ 4 แรงและการเคล่ือนที่   
มาตรฐาน ว 4.1   เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์ มีกระบวนการสืบ

เสาะหาความรู้ ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม  
 ตัวชี้วัดที่ 1 ทดลองและอธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างแรงกับการเคล่ือนที่ของวัตถุในสนามโน้มถ่วง และ 
    น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว4.1 ม.4-6/1)         

 ตัวชี้วัดที่ 2  ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคล่ือนที่ของอนุภาคในสนามไฟฟ้า   
                     และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว4.1 ม.4-6/2)          
 ตัวชี้วัดที่ 3  ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคล่ือนที่ของอนุภาคในสนามแม่เหล็ก  และ              

น าความรู้ไปใช้ประโยชน์  (ว4.1 ม.4-6/3)         
 ตัวชี้วัดที่ 4  วิเคราะห์และอธิบายแรงนิวเคลียร์และแรงไฟฟ้าระหว่างอนุภาคในนิวเคลียส  (ว4.1 ม.4-6/4)         
                    

 มาตรฐาน ว 4.2   เข้าใจลักษณะการเคล่ือนที่แบบต่างๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ตัวชี้วัดที่ 1 อธิบายและทดลองความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัด เวลา ความเร็ว ความเร่งของการเคล่ือนที่ใน
แนวตรง (ว4.2 ม.4-6/1)         

ตัวชี้วัดที่ 2 สังเกตและอธิบายการเคล่ือนที่แบบโพรเจกไทล์ แบบวงกลม และแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย                  
(ว4.2 ม.4-6/2)                   

 
สาระที่ 5   พลังงาน 
มาตรฐาน ว 5.1     เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการด ารงชีวิต การเปล่ียนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ์

ระหว่างสารและพลังงาน  ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและส่ิงแวดล้อม มีกระบวน การ
สืบเสาะหาความรู้  ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้และน าความรู้  ไปใช้ประโยชน์  

ตัวชี้วัดที่ 1  ทดลองและอธิบายสมบัติของคลืน่กล และอธิบายความสัมพนัธ์ระหว่าง อัตราเร็ว ความถี่และความยาวคลื่น             
(ว5.1 ม.4-6/1)         

 ตัวชี้วัดที่ 2 อธิบายการเกิดคล่ืนเสียงบีตส์ของเสียงความเข้มเสียง ระดับความเข้มเสียง การได้ยินเสียง คุณภาพ
เสียง และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว5.1 ม.4-6/2)         
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 ตัวชี้วัดที่ 3   อภิปรายผลการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับมลพิษทางเสียงที่มีต่อสุขภาพของมนุษย์ และการเสนอวิธี
ป้องกัน (ว5.1 ม.4-6/3)         

 ตัวชี้วัดที่ 4  อธิบายคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า สเปกตรัมคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า และน าเสนอผลการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ
ประโยชน์ และการป้องกันอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (ว5.1 ม.4-6/4)         

 ตัวชี้วัดที่ 5  อธิบายปฏิกิริยานิวเคลียร์ ฟิชชัน ฟิวชัน และความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับพลังงาน  
                  (ว5.1 ม.4-6/5)                  
 ตัวชี้วัดที่ 6 อธิบายชนิดและสมบัติของรังสี  จากธาตุกัมมันตรังสี (ว5.1 ม.4-6/8)         
 ตัวชี้วัดที่ 7  อธิบายการเกิดกัมมันตภาพรังสีและบอกวิธีการตรวจสอบรังสีในส่ิงแวดล้อม การใช้ประโยชน์ 

ผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม (ว5.1 ม.4-6/9)                    
   
สาระที่ 6    กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก 
มาตรฐาน ว 6.1      เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ   ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของ

กระบวนการต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก 
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้และน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ 

 ตัวชี้วัดที่ 1 สืบค้นและอธิบายหลักการในการแบ่งโครงสร้างโลก (ว6.1 ม.4-6/1)          
 ตัวชี้วัดที่ 2 ทดลองเลียนแบบและอธิบายกระบวนการเปล่ียนแปลงทางธรณีภาคของโลก  
    (ว6.1 ม.4-6/2)          
 ตัวชี้วัดที่ 3  ทดลองเลียนแบบ และอธิบายกระบวนการเกิดภูเขา รอยเลื่อน รอยคดโค้ง แผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด   

(ว6.1 ม.4-6/3)          
 ตัวชี้วัดที่ 4  สืบค้นและอธิบายความส าคัญของปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาแผ่นดนิไหว ภูเขาไฟระเบิดที่ส่งผลต่อส่ิงมีชีวิต

และส่ิงแวดล้อม (ว6.1 ม.4-6/4)          
 ตัวชี้วัดที่ 5  ส ารวจ วิเคราะห์และอธิบายการล าดับช้ันหิน จากการวางตัวของช้ันหิน ซากดึกด าบรรพ์  
                  และโครงสร้างทางธรณีวิทยา เพื่ออธิบายประวัติความเป็นมาของพื้นที่ (ว6.1 ม.4-6/5)          
 ตัวชี้วัดที่ 6 สืบค้น วิเคราะห์ และอธิบายประโยชน์ของข้อมูลทางธรณีวิทยา (ว6.1 ม.4-6/6)          
 
สาระที่ 7   ดาราศาสตร์และอวกาศ 
มาตรฐาน ว 7.1       เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพ การปฏิสัมพันธ์ภายในระบบ

สุริยะและผลต่อส่ิงมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  
การส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 ตัวชี้วัดที่ 1  สืบค้นและอธิบายการเกิดและวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี และเอกภพ  (ว7.1 ม.4-6/1)                  
 ตัวชี้วัดที่ 2 สืบค้นและอธิบายธรรมชาติและวัฒนาการของดาวฤกษ์ (ว7.1 ม.4-6/2)                   
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มาตรฐาน ว 7.2       เข้าใจความส าคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่น ามาใช้ในการส ารวจอวกาศและ       

ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการเกษตรและการส่ือสาร มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ
จิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างมีคุณธรรมต่อชีวิต
และส่ิงแวดล้อม 

 ตัวชี้วัดที่ 1   สืบค้นและอธิบายการส่งและค านวณความเร็วในการโคจรของดาวเทียมรอบโลก  
     (ว7.2 ม.4-6/1)                  

 ตัวชี้วัดที่ 2  สืบค้นและอธิบายประโยชน์ของดาวเทียมในด้านต่าง ๆ (ว7.2 ม.4-6/2)                  
 ตัวชี้วัดที่ 3   สืบค้นและอธิบายการส่งและส ารวจอวกาศโดยใช้ยานอวกาศและสถานีอวกาศ 
                      (ว7.2 ม.4-6/3)            
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กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (มีจ านวนทั้งส้ิน 11  มาตรฐาน  70   ตัวชี้วัด)  
สาระที่ 1  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตน 

นับถือ และศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดม่ัน และปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข 

ตัวชี้วัดที่ 1    อธิบายความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะเป็นศูนย์รวมจิตใจของ 
ศาสนิกชน(ส 1.1ป. 4/1 ) 

ตัวชี้วัดที่  2  สรุปพุทธประวัติต้ังแต่บรรลุธรรมจนถึงประกาศธรรมหรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด 
(ส 1.1ป.4/2) 

ตัวชี้วัดที่ 3    แสดงความเคารพพระรัตนตรัยปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรม โอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา 
หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด (ส 1.1 ป. 4/4  ) 

ตัวชี้วัดที่ 4    ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อการอยู่ร่วมกันเป็นชาติได้อย่างสมานฉันท์  
(ส 1.1 ป. 4/7) 

ตัวชี้วัดที่ 5    อธิบายประวัติศาสดาของศาสนาอ่ืน ๆโดยสังเขป (ส 1.1 ป. 4/8)   
ตัวชี้วัดที่ 6    วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ ในฐานะท่ีเป็นมรดกทาง

วัฒนธรรมและหลักในการพัฒนาชาติไทย(ส 1.1 ป.5/1) 
ตัวชี้วัดที่ 7    สรุปพุทธประวัติต้ังแต่เสด็จกรุงกบิลพัสด์ุจนถึงพุทธกิจส าคัญ  หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือ

ตามที่ก าหนด (ส 1.1 ป.5/2) 
ตัวชี้วัดที่ 8    อธิบายองค์ประกอบ และความส าคัญของพระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ   

(ส 1.1 ป.5/4) 
ตัวชี้วัดที่ 9    แสดงความเคารพพระรัตนตรัย  และปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท 3 ใน

พระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด (ส 1.1 ป.5/5)   
ตัวชี้วัดที่ 10    ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อการพัฒนาตนเองและส่ิงแวดล้อม  
 (ส 1.1 ป.5/7) 
ตัวชี้วัดที่ 11   วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจ าชาติ  หรือความส าคัญของ

ศาสนาที่ตนนับถือ (ส 1.1 ป.6/1)   
ตัวชี้วัดที่ 12    สรุปพุทธประวัติต้ังแต่ปลงอายุสังขารจนถึงสังเวชนียสถาน หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือ

ตามที่ก าหนด (ส 1.1 ป.6/2) 
ตัวชี้วัดที่ 13   เห็นคุณค่าและประพฤติตนตามแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก

เรื่องเล่า และ ศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ีก าหนด (ส 1.1 ป.6/3)   
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ตัวชี้วัดที่ 14    วิเคราะห์ความส าคัญและเคารพ พระรัตนตรัย  ปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท 3 ใน
พระพุทธศาสนา  หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด (ส 1.1 ป.6/4)   

ตัวชี้วัดที่ 15    ช่ืนชมการท าความดีของบุคคลในประเทศตามหลักศาสนา  พร้อมทั้งบอกแนวปฏิบัติในการ
ด าเนินชีวิต (ส 1.1 ป.6/5) 

ตัวชี้วัดที่ 16    ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อแก้ปัญหาอบายมุขและส่ิงเสพติด  
 (ส 1.1 ป.6/7)   
ตัวชี้วัดที่ 17    อธิบายหลักธรรมส าคัญของศาสนาอ่ืน ๆ โดยสังเขป (ส 1.1 ป.6/8)   
ตัวชี้วัดที่ 18    อธิบายลักษณะส าคัญของศาสนพิธีพิธีกรรมของศาสนาอ่ืนๆ และปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม

เมื่อต้องเข้าร่วมพิธี (ส 1.1 ป.6/9)   
 
มาตรฐาน ส 1.2     เข้าใจตระหนัก และปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือ

ศาสนาที่ตนนับถือ 
ตัวชี้วัดที่ 1    อภิปรายความส าคัญ และมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาศาสนสถานของศาสนาที่ตนนับถือ  

(ส 1.2 ป.4/1)   
ตัวชี้วัดที่ 2    ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันส าคัญทางศาสนา ตามที่ก าหนด และอภิปรายประโยชน์

ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม (ส 1.2 ป.5/2) 
ตัวชี้วัดที่ 3    อธิบายความรู้เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆในศาสนสถาน และปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม  
 (ส 1.2 ป.6/1) 
ตัวชี้วัดที่ 4    อธิบายประโยชน์ของการเข้าร่วมใน ศาสนพิธี  พิธีกรรม และกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา 

ตามที่ก าหนด และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง (ส 1.2 ป.6/3)   
 
สาระที่ 2  หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธ ารงรักษา

ประเพณี และวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 
ตัวชี้วัดที่ 1     ยกตัวอย่างและปฏิบัติตนตามสถานภาพ  บทบาท   สิทธิเสรีภาพ  และหน้าที่ในฐานะ     

พลเมืองดี  (ส 2.1ป.5/1)   
ตัวชี้วัดที่ 2      เสนอวิธีการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อ่ืนจากการละเมิดสิทธิเด็ก (ส 2.1ป.5/2) 
ตัวชี้วัดที่ 3      ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของครอบครัวและชุมชน (ส 2.1 ป.6/1) 
ตัวชี้วัดที่ 4       วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลาและธ ารงรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม  
        (ส 2.1 ป.6/ 2)   
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ตัวชี้วัดที่ 5      อธิบายคุณค่าทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มคนในสังคมไทย  (ส 2.1 ป.6/ 4)   
ตัวชี้วัดที่ 6       ติดตามข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน เลือกรับและใช้ข้อมูล ข่าวสารในการ

เรียนรู้ได้เหมาะสม (ส 2.1 ป.6/ 5) 
 
มาตรฐาน  ส 2.2  เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น ศรัทธา และธ ารงรักษาไว้  

ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ตัวชี้วัดที่ 1  อธิบายอ านาจอธิปไตยและความส าคัญของระบอบประชาธิปไตย (ส 2.2 ป.4/1)   
ตัวชี้วัดที่ 2   อธิบายความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข (ส 2.2 ป.4/3) 
ตัวชี้วัดที่ 3   วิเคราะห์ประโยชน์ที่ชุมชน จะได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส 2.2 ป.5/3)   
ตัวชี้วัดที่ 4   เปรียบเทียบบทบาท  หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล   (ส 2.2 ป.6/1)   
ตัวชี้วัดที่ 5  มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริม ประชาธิปไตยในท้องถิ่นและประเทศ  
  (ส 2.2 ป.6/2)   
ตัวชี้วัดที่ 6  อภิปรายบทบาท ความส าคัญในการใช้สิทธิ ออกเสียงเลือกต้ังตามระบอบประชาธิปไตย                     

(ส 2.2 ป.6/3)   
 
สาระที่ 3  เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิต และการบริโภค  การใช้ทรัพยากร

ที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลภาพ 

ตัวชี้วัดที่ 1   อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ (ส 3.1 ป.5/1)   
ตัวชี้วัดที่ 2   ประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ในครอบครัว  

โรงเรียนและชุมชน (ส 3.1 ป.5/2) 
ตัวชี้วัดที่ 3   อธิบายหลักการส าคัญและประโยชน์ของสหกรณ์ (ส 3.1 ป.5/3) 
ตัวชี้วัดที่ 4  อธิบายบทบาทของผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบ (ส 3.1 ป.6/1) 
ตัวชี้วัดที่ 5   อธิบายบทบาทของผู้บริโภคท่ีรู้เท่าทัน (ส 3.1 ป.6/2) 
ตัวชี้วัดที่ 6   บอกวิธีและประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรอย่างย่ังยืน  (ส 3.1 ป.6/3)   

 
มาตรฐาน  ส 3.2   เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความ

จ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
ตัวชี้วัดที่ 1   อธิบายหน้าที่เบื้องต้นของเงิน (ส 3.2 ป.4/2) 
ตัวชี้วัดที่ 2 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค ธนาคารและรัฐบาล (ส 3.2 ป.6/1) 
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สาระที่ 4    ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน  ส 4.1    เข้าใจความหมาย ความส าคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการ

ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 
ตัวชี้วัดที่ 1  นับช่วงเวลาเป็นทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ  (ส 4.1 ป.4/1)    
ตัวชี้วัดที่ 2  อธิบายยุคสมัยในการศึกษาประวัติของมนุษยชาติโดยสังเขป  (ส 4.1 ป.4/2) 

 ตัวชี้วัดที่ 3  อธิบายความส าคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์          
อย่างง่าย ๆ  (ส 4.1 ป.6/1)   

 ตัวชี้วัดที่ 4  น าเสนอข้อมูลจากหลักฐานที่หลากหลายในการท าความเข้าใจเรื่องราวส าคัญในอดีต 
       (ส 4.1 ป.6/2)   
 
มาตรฐาน ส 4.2  เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และกา

เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถวิเคราะห์
ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

ตัวชี้วัดที่ 1  อธิบายการต้ังหลักแหล่งและพัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์
โดยสังเขป  (ส 4.2 ป.4/1)   

ตัวชี้วัดที่ 2  อธิบายอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีต่อไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยสังเขป 
(ส 4.2 ป.5/1) 

ตัวชี้วัดที่ 3  อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยปัจจุบันโดยสังเขป (ส 4.2 ป.5/2 )   
ตัวชี้วัดที่ 4  อธิบายสภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบัน (ส 4.2 ป.6/1)   
ตัวชี้วัดที่ 5  บอกความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียนโดยสังเขป  (ส 4.2 ป.6/2 ) 

 
มาตรฐาน ส  4.3  เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ และธ ารง

ความเป็นไทย 
ตัวชี้วัดที่ 1  อธิบายพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย  (ส 4.3 ป.4/1)   
ตัวชี้วัดที่ 2  บอกประวัติและผลงานของบุคคลส าคัญสมัยสุโขทัย  (ส 4.3 ป.4/2)   
ตัวชี้วัดที่ 3  อธิบายภูมิปัญญาไทยที่ส าคัญในสมัยสุโขทัยที่น่าภาคภูมิใจ และควรค่าแก่การอนุรักษ์                  

(ส 4.3 ป.4/3) 
ตัวชี้วัดที่ 4  อธิบายพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรีโดยสังเขป  (ส 4.3 ป.5/1)   

 ตัวชี้วัดที่ 5  อธิบายปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครองของอาณาจักรอยุธยา 
(ส 4.3 ป.5/2)   

ตัวชี้วัดที่ 6  บอกประวัติและผลงานของบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรีที่น่าภาคภูมิใจ   
  (ส 4.3 ป.5/3) 
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ตัวชี้วัดที่ 7  อธิบายภูมิปัญญาไทยที่ส าคัญ ในสมัยอยุธยาและธนบุรีที่น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การ
อนุรักษ์ไว้  (ส 4.3 ป.5/4)   

ตัวชี้วัดที่ 8  อธิบายพัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ โดยสังเขป  (ส 4. 3 ป.6/1)   
ตัวชี้วัดที่ 9  อธิบายปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครองของไทยในสมัย

รัตนโกสินทร์ (ส 4. 3 ป.6/2)    
ตัวชี้วัดที่ 10  ยกตัวอย่างผลงานของบุคคลส าคัญด้านต่าง ๆ ในสมัยรัตนโกสินทร์  (ส 4. 3 ป.6/3)   
ตัวชี้วัดที่ 11  อธิบายภูมิปัญญาไทยที่ส าคัญในสมัยรัตนโกสินทร์ที่น่าภาคภูมิใจ และควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ 

(ส 4. 3 ป.6/4)   
 
สาระที่ 5  ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 5.1  เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึ่งมีผลต่อกันและกัน 

ในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่และเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ สรุป
และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดที่ 1  รู้ต าแหน่ง (พิกัดภูมิศาสตร์ ละติจูด ลองจิจูด)  ระยะ  ทิศทาง  ของภูมิภาคของตนเอง                     
(ส 5.1 ป.5/1)   

ตัวชี้วัดที่ 2  ระบุลักษณะภูมิลักษณ์ท่ีส าคัญในภูมิภาคของตนเองในแผนที่ (ส 5.1 ป.5/2)   
ตัวชี้วัดที่ 3  ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (แผนที่ ภาพถ่ายชนิดต่าง ๆ ) ระบุลักษณะส าคัญทางกายภาพและ

สังคมของประเทศ (ส 5.1 ป.6/1)   
ตัวชี้วัดที่ 4   อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของประเทศ 

(ส 5.1 ป.6/2)   
 
มาตรฐาน ส 5.2   เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์

วัฒนธรรม  มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน  

ตัวชี้วัดที่ 1  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อลักษณะการต้ังถิ่นฐานและการย้ายถิ่นของ
ประชากรในภูมิภาค  (ส 5.2 ป.5/1)    

ตัวชี้วัดที่ 2  อธิบายอิทธิพลของส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติที่ก่อให้เกิดวิถีชีวิตและการสร้างสรรค์วัฒนธรรมใน
ภูมิภาค  (ส 5.2 ป.5/2)   

ตัวชี้วัดที่ 3  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติกับส่ิงแวดล้อมทางสังคมในประเทศ  
(ส 5.2 ป.6/1)    

ตัวชี้วัดที่ 4  อธิบายการแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน และผลท่ีเกิดขึ้นจากการ
เปล่ียนแปลงน้ัน  (ส 5.2 ป.6/2)    
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2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (มีจ านวนทั้งส้ิน 11 มาตรฐาน  97  ตัวชี้วัด)  
สาระที่ 1   ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตน 

นับถือ และศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดม่ัน และปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข 

ตัวชี้วัดที่ 1     วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ที่มีต่อสภาพแวดล้อมใน
สังคมไทย รวมทั้งการพัฒนาตนและครอบครัว (ส 1.1 ม.1/2) 

ตัวชี้วัดที่ 2     วิเคราะห์พุทธประวัติต้ังแต่ประสูติจนถึงบ าเพ็ญทุกรกิริยาหรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่
ก าหนด  (ส 1.1 ม.1/3) 

ตัวชี้วัดที่ 3    อธิบายพุทธคุณ และข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4  หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ 
ตามที่ก าหนด เห็นคุณค่าและน าไปพัฒนาแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว  

 (ส 1.1 ม.1/5) 
ตัวชี้วัดที่ 4    เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิต เพื่อการเรียนรู้และการด าเนินชีวิต ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ

คือวิธีคิดแบบคุณค่าแท้–คุณค่าเทียม และวิธีคิดแบบคุณ–โทษและทางออก หรือการพัฒนาจิต
ตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ (ส 1.1 ม.1/6) 

ตัวชี้วัดที่ 5     วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ในการด ารงชีวิตแบบพอเพียง 
และดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมเพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข (ส 1.1 ม.1/8) 

ตัวชี้วัดที่ 6     วิเคราะห์การกระท าของบุคคลที่เป็นแบบอย่างด้านศาสนสัมพันธ์ และน าเสนอแนวทางการ
ปฏิบัติของตนเอง (ส 1.1 ม.1/11) 

ตัวชี้วัดที่ 7     วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจ
อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน (ส 1.1 ม.2/2) 

ตัวชี้วัดที่ 8     วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะท่ีเป็นรากฐานของ
วัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชาติและมรดกของชาติ (ส 1.1 ม.2/3) 

ตัวชี้วัดที่ 9     อภิปรายความส าคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือกับการพัฒนาชุมชนและการ
จัดระเบียบสังคม (ส 1.1 ม.2/ 4) 

ตัวชี้วัดที่ 10   วิเคราะห์พุทธประวัติหรือประวัติศาสดาของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด (ส 1.1 ม.2/5) 
ตัวชี้วัดที่ 11   อธิบายโครงสร้าง และสาระโดยสังเขปของพระไตรปิฎก  หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ  

  (ส 1.1 ม.2/7) 
ตัวชีวั้ดที่ 12  อธิบายธรรมคุณ และข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ

ตามที่ก าหนด  เห็นคุณค่าและน าไปพัฒนา แก้ปัญหาของชุมชนและสังคม  
 (ส 1.1 ม.2/8) 



37 

ตัวชี้วัดที่ 13  เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และด าเนินชีวิต ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการคือ 
วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ หรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ(ส 1.1 ม.2/9) 

ตัวชี้วัดที่ 14   วิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อการด ารงตนอย่างเหมาะสมใน
กระแสความเปล่ียนแปลงของโลกและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  

 (ส 1.1 ม.2/ 11) 
ตัวชี้วัดที่ 15   อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก (ส 1.1 ม.3/1) 
ตัวชี้วัดที่ 16   วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะท่ีช่วยสร้างสรรค์

อารยธรรม และความสงบสุขแก่โลก (ส 1.1 ม.3/2) 
ตัวชี้วัดที่ 17   วิเคราะห์พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่างๆ หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือ ตามที่ก าหนด 

(ส 1.1 ม.3/4) 
ตัวชี้วัดที่ 18   วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก     

เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง  ตามที่ก าหนด (ส 1.1 ม.3/5) 
ตัวชี้วัดที่ 19  อธิบายสังฆคุณ และข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4  หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ

ตามที่ก าหนด (ส 1.1 ม.3/6) 
ตัวชี้วัดที่ 20  เห็นคุณค่า และวิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการพัฒนาตน  เพื่อเตรียมพร้อม

ส าหรับการท างาน และการมีครอบครัว (ส 1.1 ม.3/7) 
ตัวชี้วัดที่ 21  เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และด าเนินชีวิต ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการคือ  

วิธีคิดแบบอริยสัจ และวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนา
ที่ตนนับถือ (ส 1.1 ม.3/8 ) 

 
มาตรฐาน ส 1.2 เข้าใจตระหนัก และปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือ

ศาสนาที่ตนนับถือ 
ตัวชี้วัดที่ 1    บ าเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถาน   ของศาสนาที่ตนนับถือ (ส 1.2 ม.1/1) 
ตัวชี้วัดที่ 2   อธิบายจริยวัตรของสาวกเพื่อเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติ  และปฏิบัติตนอย่าง

เหมาะสมต่อสาวกของศาสนาที่ตนนับถือ (ส 1.2 ม.1/2) 
ตัวชี้วัดที่ 3     ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่าง ๆ ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่ก าหนด  
  (ส 1.2 ม.2/ 1) 
ตัวชี้วัดที่ 4     วิเคราะห์หน้าที่และบทบาทของสาวก และปฏิบัติตนต่อสาวก ตามที่ก าหนดได้ถูกต้อง  
  (ส 1.2 ม.3/1) 
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สาระที่ 2   หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธ ารงรักษา

ประเพณี และวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 
ตัวชี้วัดที่ 1  ระบุความสามารถของตนเองในการท าประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ (ส 2.1 ม.1/2)   
ตัวชี้วัดที่ 2   อธิบายและปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศ  

   (ส 2.1 ม.2/1) 
ตัวชี้วัดที่ 3   เห็นคุณค่าในการปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ในฐานะพลเมืองดีตาม

วิถีประชาธิปไตย   (ส 2.1 ม.2/2) 
ตัวชี้วัดที่ 4   วิเคราะห์บทบาท  ความส าคัญ และความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม (ส 2.1 ม.2/3) 
ตัวชี้วัดที่ 5   อธิบายความแตกต่างของการกระท าความผิดระหว่างคดีอาญาและคดีแพ่ง (ส 2.1 ม.3/1)   
ตัวชี้วัดที่ 6   มีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองผู้อ่ืนตามหลักสิทธิมนุษยชน (ส 2.1 ม.3/2) 
ตัวชี้วัดที่ 7   อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม (ส 2.1 ม.3/3)   
ตัวชี้วัดที่ 8   วิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในประเทศ และเสนอแนวคิดในการลดความ

ขัดแย้ง (ส 2.1 ม.3/4) 
 
มาตรฐาน  ส 2.2  เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น ศรัทธา และธ ารงรักษาไว้           

ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ตัวชี้วัดที่  1  อธิบายหลักการ เจตนารมณ์  โครงสร้าง และสาระส าคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย ฉบับปัจจุบันโดยสังเขป  (ส 2.2 ม.1/1)   
ตัวชี้วัดที่  2  วิเคราะห์บทบาทการถ่วงดุลของอ านาจอธิปไตยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย           

ฉบับปัจจุบัน (ส 2.2 ม.1/2) 
ตัวชี้วัดที่  3  ปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับ

ตนเอง    (ส 2.2 ม.1/3) 
ตัวชี้วัดที่  4  วิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารทางการเมืองการปกครองที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยสมัยปัจจุบัน           

(ส 2.2 ม.2/2) 
ตัวชี้วัดที่  5  อธิบายระบอบการปกครองแบบต่างๆ ที่ใช้ในยุคปัจจุบัน (ส 2.2 ม.3/1)    
ตัวชี้วัดที่  6  วิเคราะห์ เปรียบเทียบระบอบการปกครองของไทยกับประเทศอ่ืนๆ ที่มีการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย (ส 2.2 ม.3/2)    
ตัวชี้วัดที่  7   วิเคราะห์รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันในมาตราต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการเลือกต้ัง การมีส่วนร่วม 

และการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ (ส 2.2 ม.3/3)    
ตัวชี้วัดที่  8   วิเคราะห์ประเด็น ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยและเสนอ

แนวทางแก้ไข  (ส 2.2 ม.3/4)    
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สาระที่ 3  เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 3.1  เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิต และการบริโภค  การใช้ทรัพยากรที่

มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจ หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลภาพ 

ตัวชี้วัดที่ 1  อธิบายความหมายและความส าคัญของเศรษฐศาสตร์  (ส 3.1 ม.1/1) 
ตัวชี้วัดที่ 2  อธิบายความเป็นมา หลักการและความส าคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย  

(ส 3.1 ม.1/3 ) 
ตัวชี้วัดที่ 3  วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนและการออม  (ส 3.1 ม.2/1) 
ตัวชี้วัดที่ 4  อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ  และปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการ  

(ส 3.1 ม.2/2)  
ตัวชี้วัดที่ 5  อภิปรายแนวทางการคุ้มครองสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภค  (ส 3.1 ม.2/4) 
ตัวชี้วัดที่ 6  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์  (ส 3.1 ม.3/3) 
 

มาตรฐาน  ส 3.2  เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจ าเป็น
ของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

ตัวชี้วัดที่  1  วิเคราะห์บทบาทหน้าที่และความแตกต่างของสถาบันการเงินแต่ละประเภทและธนาคารกลาง 
(ส 3.2 ม.1/1) 

ตัวชี้วัดที่  2  อภิปรายผลของการมีกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา  (ส 3.2 ม.1/4) 
ตัวชี้วัดที่  3  อภิปรายระบบเศรษฐกิจ แบบต่างๆ  (ส 3.2 ม.2/1) 
ตัวชี้วัดที่  4  ยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นการพึ่งพาอาศัยกัน  และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ ในภูมิภาค

เอเชีย  (ส 3.2 ม.2/2) 
ตัวชี้วัดที่  5  วิเคราะห์การแข่งขันทางการค้าในประเทศและต่างประเทศท่ีส่งผลต่อคุณภาพสินค้าปริมาณ

การผลิตและราคาสินค้า (ส 3.2 ม.2/4)     
ตัวชี้วัดที่  6 อธิบายบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ  (ส 3.2 ม.3/1) 
ตัวชี้วัดที่  7  อภิปรายบทบาทความส าคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  (ส 3.2 ม.3/3) 
ตัวชี้วัดที่  8   อภิปรายผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงินเฟ้อเงินฝืด  (ส 3.2 ม.3/4) 
ตัวชี้วัดที่  9  วิเคราะห์สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ  (ส 3.2 ม.3/6)   

 
สาระที่ 4   ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน  ส 4.1   เข้าใจความหมาย ความส าคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการ

ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 
ตัวชี้วัดที่  1  วิเคราะห์ความส าคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์  (ส 4.1 ม.1/1)   
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ตัวชี้วัดที่  2  เทียบศักราชตามระบบต่างๆที่ใช้ศึกษาประวัติศาสตร์  (ส 4.1 ม.1/2) 
ตัวชี้วัดที่  3  น าวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์  (ส 4.1 ม.1/3) 
ตัวชี้วัดที่  4  ประเมินความน่าเช่ือถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่าง ๆ  (ส 4.1 ม.2/1)   
ตัวชี้วัดที่  5  วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์                

(ส 4.1 ม.2/2)    
ตัวชี้วัดที่  6  เห็นความส าคัญของการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเช่ือถือ  (ส 4.1 ม.2/3) 
ตัวชี้วัดที่  7  วิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผลตามวิธีการทาง

ประวัติศาสตร์  (ส 4.1 ม.3/1)    
 
มาตรฐาน ส 4.2   เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และการ

เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถวิเคราะห์
ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

ตัวชี้วัดที่  1   อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (ส 4.2 ม.1/1) 

ตัวชี้วัดที่  2  ระบุความส าคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ส 4.2 ม.1/2)   
ตัวชี้วัดที่  3  อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคเอเชีย  (ส 4.2 ม.2/1)    
ตัวชี้วัดที่  4  ระบุความส าคัญของแหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย  (ส 4.2 ม.2/2) 
ตัวชี้วัดที่  5  อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคต่างๆ ในโลกโดยสังเขป               

(ส 4.2 ม.3/1)    
ตัวชี้วัดที่  6  วิเคราะห์ผลของการเปล่ียนแปลงที่น าไปสู่ความร่วมมือ และความขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษที่ 

20 ตลอดจนความพยายามในการขจัดปัญหาความขัดแย้ง  (ส 4.2 ม.3/2) 
 
มาตรฐาน ส  4.3   เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ และธ ารง 
 ความเป็นไทย 

ตัวชี้วัดที่ 1  อธิบายเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัย   ในดินแดนไทยโดยสังเขป  
   (ส 4.3 ม.1/1)   
ตัวชี้วัดที่ 2  วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด้านต่างๆ  (ส 4.3 ม.1/2) 
ตัวชี้วัดที่ 3  วิเคราะห์อิทธิพลของวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัยและสังคมไทยในปัจจุบัน                 

(ส 4.3 ม.1/3) 
ตัวชี้วัดที่ 4  วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา และธนบุรีในด้านต่างๆ  (ส 4.3 ม.2/1)    
ตัวชี้วัดที่ 5  วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความม่ันคงและความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยา   
  (ส 4.3 ม.2/2) 
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ตัวชี้วัดที่ 6  ระบุภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี และอิทธิพลของภูมิปัญญาดังกล่าวต่อ
การพัฒนาชาติไทยในยุคต่อมา  (ส 4.3 ม.2/3) 

ตัวชี้วัดที่ 7  วิเคราะห์พัฒนาการ ของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ในด้านต่างๆ  (ส 4.3 ม.3/1) 
ตัวชี้วัดที่ 8  วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความม่ันคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์               

(ส 4.3 ม.3/2) 
ตัวชีวั้ดที่ 9  วิเคราะห์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ และอิทธิพลต่อการพัฒนาชาติไทย              

(ส 4.3 ม.3/3) 
ตัวชี้วัดที่ 10  วิเคราะห์บทบาทของไทยในสมัยประชาธิปไตย  (ส 4.3 ม.3/4) 

 
สาระที่ 5  ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 5.1  เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึ่งมีผลต่อกันและกัน 

  ในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่และเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ สรุป
และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดที่ 1  เลือกใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (ลูกโลก  แผนที่ กราฟ แผนภูมิ) ในการสืบค้นข้อมูล เพื่อ
วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพและสังคมของประเทศไทยและทวีปเอเชีย  ออสเตรเลียและโอ
เชียเนีย (ส 5.1 ม.1/1)   

ตัวชี้วัดที่ 2  อธิบายเส้นแบ่งเวลา  และเปรียบเทียบวัน  เวลา  ของประเทศไทยกับทวีปต่าง ๆ  
 (ส 5.1 ม.1/2)  
ตัวชี้วัดที่ 3  วิเคราะห์เชื่อมโยงสาเหตุและแนวทางป้องกันภัยธรรมชาติและการระวังภัยที่เกิดขึ้นในประเทศ

ไทยและทวีปเอเชีย  ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย (ส 5.1 ม.1/3) 
ตัวชี้วัดที่ 4  ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทาง

กายภาพและสังคมของทวีปยุโรป และแอฟริกา  (ส 5.1 ม.2/1)   
ตัวชี้วัดที่ 5   วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกา  (ส 

5.1 ม.2/2)       
ตัวชี้วัดที่ 6  ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทาง

กายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้  (ส 5.1 ม.3/1) 
ตัวชี้วัดที่ 7  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีป อเมริกาเหนือ และ

อเมริกาใต้  (ส 5.1 ม.3/2) 
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มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์

วัฒนธรรม  มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน  

ตัวชี้วัดที่ 1  วิเคราะห์ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และ              
โอเชียเนีย (ส 5.2 ม.1/1) 

ตัวชี้วัดที่ 2   วิเคราะห์ความร่วมมือของประเทศต่าง ๆที่มีผลต่อส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย 
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย (ส 5.2 ม.1/2) 

ตัวชี้วัดที่ 3   ส ารวจ และอธิบายท าเลที่ต้ังกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และ 
โอเชียเนีย โดยใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย (ส 5.2 ม.1/3) 

ตัวชี้วัดที่ 4  วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและสังคมที่มีผลต่อการเล่ือนไหลของความคิด  เทคโนโลยี  สินค้า
และประชากรในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย (ส 5.2 ม.1/4) 

ตัวชี้วัดที่ 5   วิเคราะห์การก่อเกิดส่ิงแวดล้อมใหม่ทางสังคม อันเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติ
และทางสังคมของทวีปยุโรป และแอฟริกา  (ส 5.2 ม.2/1)     

ตัวชี้วัดที่ 6   ระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในทวีปยุโรป และแอฟริกา                    
(ส 5.2 ม.2/2) 

ตัวชี้วัดที่ 7   ส ารวจ อภิปรายประเด็นปัญหาเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรป และแอฟริกา                   
(ส 5.2 ม.2/3) 

ตัวชี้วัดที่ 8  วิเคราะห์เหตุและ ผลกระทบที่ประเทศไทยได้รับจากการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมในทวีป
ยุโรป และแอฟริกา (ส 5.2 ม.2/4)   

ตัวชี้วัดที่ 9   วิเคราะห์การก่อเกิดส่ิงแวดล้อมใหม่ทางสังคม   อันเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติ
และ ทางสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้  (ส 5.2 ม.3/1)   

ตัวชี้วัดที่ 10   ส ารวจ อภิปรายประเด็นปัญหาเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกา
ใต้  (ส 5.2 ม.3/3) 

ตัวชี้วัดที่ 11   วิเคราะห์เหตุและผลกระทบต่อเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต้ที่ส่งผลต่อประเทศไทย  (ส 5.2 ม.3/4) 
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3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (มีจ านวนทั้งส้ิน 11 มาตรฐาน  50  ตัวชี้วัด)  
สาระที่ 1   ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส 1.1  รู้และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตน     

นับถือ และศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดม่ัน และปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข 

ตัวชี้วัดที่ 1     วิเคราะห์สังคมชมพูทวีป  และคติความเช่ือทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้า หรือสังคมสมัย
ของศาสดาที่ตนนับถือ (ส 1.1 ม.4 –6/1) 

ตัวชี้วัดที่  2    วิเคราะห์พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุดในการตรัสรู้ การก่อต้ัง วิธีการ
สอนและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือวิเคราะห์ประวัติศาสดาที่ตนนับถือ ตามที่ก าหนด   
(ส 1.1 ม.4 –6/2)  

ตัวชี้วัดที่ 3     วิเคราะห์พุทธประวัติด้านการบริหาร และการธ ารงรักษาศาสนา  หรือ วิเคราะห์ประวัติศาสดา
ที่ตน นับถือ ตามที่ก าหนด  (ส 1.1 ม.4 –6/3) 

ตัวชี้วัดที่  4    วิเคราะห์ข้อปฏิบัติทางสายกลางในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตาม        
ที่ก าหนด (ส 1.1 ม.4 –6/4) 

ตัวชี้วัดที่  5    วิเคราะห์การพัฒนาศรัทธา และปัญญาที่ถูกต้องในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนา          
ที่ตนนับถือ ตามที่ก าหนด (ส 1.1 ม.4 –6/5) 

ตัวชี้วัดที่ 6     วิเคราะห์ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่
ก าหนด (ส 1.1 ม.4 –6/6) 

ตัวชี้วัดที่ 7     วิเคราะห์หลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์ หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือ 
ตามที่ก าหนด (ส 1.1 ม.4 –6/7) 

ตัวชี้วัดที่ 8     วิเคราะห์การฝึกฝนและพัฒนาตนเอง การพึ่งตนเอง และการมุ่งอิสรภาพในพระพุทธศาสนา 
หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด (ส 1.1 ม.4 –6/8) 

ตัวชี้วัดที่ 9     วิเคราะห์พระพุทธศาสนาว่า เป็นศาสตร์แห่งการศึกษาซึ่งเน้นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยกับ
วิธีการแก้ปัญหา หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด (ส 1.1 ม.4 –6/9) 

ตัวชี้วัดที่ 10   วิเคราะห์พระพุทธศาสนาในการฝึกตนไม่ให้ประมาท มุ่งประโยชน์และสันติภาพบุคคล สังคมและ
โลก หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด (ส 1.1 ม.4 –6/10) 

ตัวชี้วัดที่ 11   วิเคราะห์พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาประเทศแบบย่ังยืน  
หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด (ส 1.1 ม.4 –6/11) 

ตัวชี้วัดที่ 12   วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการศึกษาที่สมบูรณ์ การเมืองและสันติภาพ 
หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด (ส 1.1 ม.4 –6/12) 

ตัวชี้วัดที่ 13    วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบ อริยสัจ 4  หรือหลักค าสอนของศาสนาที่ตนนับถือ   
  (ส 1.1 ม.4 –6/13) 
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ตัวชี้วัดที่ 14    วิเคราะห์ข้อคิดและแบบอย่างการด าเนินชีวิตจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชน
ตัวอย่าง ตามท่ีก าหนด (ส 1.1 ม.4 –6/14) 

ตัวชี้วัดที่ 15   วิเคราะห์คุณค่าและความส าคัญของการสังคายนาพระไตรปิฎก  หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตน
นับถือ และการเผยแผ่ (ส 1.1 ม.4 –6/15) 

ตัวชี้วัดที่ 16   เช่ือมั่นต่อผลของการท าความดี ความช่ัว สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ที่ต้องเผชิญ และ
ตัดสินใจเลือกด าเนินการหรือปฏิบัติตนได้อย่างมีเหตุผลถูกต้องตามหลักธรรม จริยธรรม และ
ก าหนดเป้าหมาย บทบาทการด าเนินชีวิตเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และอยู่ร่วมกันเป็น
ชาติอย่างสมานฉันท์ (ส 1.1 ม.4 –6/16) 

ตัวชี้วัดที่ 17    วิเคราะห์หลักธรรมส าคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของศาสนาอ่ืนๆ และชักชวน ส่งเสริม 
สนับสนุนให้บุคคลอ่ืนเห็นความส าคัญของการท าความดีต่อกัน  (ส 1.1 ม.4 –6/21) 

 
มาตรฐาน ส 1.2 เข้าใจตระหนัก และปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือ

ศาสนาที่ตนนับถือ 
 ตัวชี้วัดที่ 1     วิเคราะห์หลักธรรม  คติธรรมที่เก่ียวเน่ืองกับวันส าคัญทางศาสนา และเทศกาลที่ส าคัญของ

ศาสนาที่ตนนับถือ และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง (ส 1.2 ม.4 –6/4) 
 
สาระที่ 2  หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธ ารงรักษา

ประเพณี และวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 
ตัวชี้วัดที่  1  วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  ประเทศชาติ  

และสังคมโลก (ส 2.1 ม.4 –6/1) 
ตัวชี้วัดที่ 2   วิเคราะห์ความส าคัญของโครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม และ การเปล่ียนแปลง

ทางสังคม (ส 2.1ม.4 –6/2) 
ตัวชี้วัดที่ 3   ปฏิบัติตนและมีส่วนสนับสนุนให้ผู้อ่ืนประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และ 

สังคมโลก (ส 2.1ม.4 –6/3)   
ตัวชี้วัดที่ 4    ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และเสนอแนวทางพัฒนา  
  (ส 2.1ม.4 –6/4) 
ตัวชี้วัดที่ 5   วิเคราะห์ความจ าเป็นที่ต้องมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับ

วัฒนธรรมสากล (ส 2.1ม.4 –6/5) 
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มาตรฐาน  ส 2.2  เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น ศรัทธา และธ ารงรักษาไว้  
 ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตัวชี้วัดที่ 1  วิเคราะห์ปัญหาการเมืองที่ส าคัญในประเทศ  จากแหล่งข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข 
(ส 2.2ม.4 –6/1)   

ตัวชี้วัดที่ 2  เสนอแนวทาง ทางการเมืองการปกครองที่น าไปสู่ความเข้าใจ  และการประสานประโยชน์
ร่วมกันระหว่างประเทศ (ส 2.2ม.4 –6/2) 

ตัวชี้วัดที่ 3 วิเคราะห์ความส าคัญและ ความจ าเป็นที่ต้องธ ารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ส 2.2ม.4 –6/3)        

ตัวชี้วัดที่ 4  เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ (ส 2.2ม.4 –6/4) 
 
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิต และการบริโภค  การใช้ทรัพยากรที่

มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจ หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลภาพ 

ตัวชี้วัดที่ 1  อภิปรายการก าหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจ (ส 3.1 ม.4-6/1) 
ตัวชี้วัดที่ 2  ตระหนักถึงความส าคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจสังคมของประเทศ 

(ส 3.1 ม.4-6/2) 
ตัวชี้วัดที่ 3  ตระหนักถึงความส าคัญของระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศ  

(ส 3.1 ม.4-6/3) 
 
มาตรฐาน  ส 3.2   เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและ 
 ความจ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

ตัวชี้วัดที่ 1  อธิบายบทบาทของรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายการเงิน การคลัง  ในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ  (ส 3.2 ม.4-6/1) 

ตัวชี้วัดที่ 2  วิเคราะห์ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีผลต่อสังคมไทย  (ส 3.2 
ม.4-6/2) 

 ตัวชี้วัดที่ 3  วิเคราะห์ผลดีผลเสียของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ  
 (ส 3.2 ม.4-6/3) 
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สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์  
มาตรฐาน  ส 4.1    เข้าใจความหมาย ความส าคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการ

ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 
ตัวชี้วัด   ตระหนักถึงความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปล่ียนแปลงของ 

มนุษยชาติ (ส 4.1 ม.4 –6/1) 
 
มาตรฐาน ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และการ

เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถวิเคราะห์
ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

ตัวชี้วัดที่ 1   วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรรมโบราณ  และการติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลก
ตะวันตก ที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปล่ียนแปลงของโลก  (ส 4.2 ม.4 –6/1) 

ตัวชี้วัดที่ 2   วิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญต่างๆที่ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง
เข้าสู่โลกสมัยปัจจุบัน (ส 4.2 ม.4 –6/2) 

ตัวชี้วัดที่ 3   วิเคราะห์ผลกระทบของการขยายอิทธิพลของประเทศในยุโรปไปยังทวีปอเมริกาแอฟริกา และ
เอเชีย  (ส 4.2 ม.4 –6/3) 

ตัวชี้วัดที่ 4   วิเคราะห์สถานการณ์ของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21 (ส 4.2 ม.4 –6/4) 
 
มาตรฐาน ส  4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ และ

ธ ารงความเป็นไทย 
ตัวชี้วัดที่ 1   วิเคราะห์ประเด็นส าคัญของประวัติศาสตร์ไทย  (ส 4.3 ม.4 –6/1) 
ตัวชีวั้ดที่ 2   วิเคราะห์ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย (ส 4.3 ม.4 –6/2) 
ตัวชี้วัดที่ 3   วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลต่อสังคมไทย

ในยุคปัจจุบัน  (ส 4.3 ม.4 –6/3) 
ตัวชี้วัดที่ 4   วิเคราะห์ผลงานของบุคคลส าคัญท้ังชาวไทยและต่างประเทศท่ีมีส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย 

และประวัติศาสตร์ไทย  (ส 4.3 ม.4 –6/4) 
 
สาระที่ 5  ภูมิศาสตร์ 

มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึ่งมีผลต่อกันและกัน
ในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่และเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ สรุป
และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ตัวชี้วัดที่ 1   ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ  (ส 5. 1 ม.4 –6/1) 
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 ตัวชี้วัดที่ 2   วิเคราะห์อิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์ ซึ่งท าให้เกิดปัญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก (ส5. 1 ม.4 –6/2) 

 ตัวชี้วัดที่ 3   วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของพื้นที่  ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทย
และทวีปต่างๆ  (ส 5. 1 ม.4 –6/3) 

ตัวชี้วัดที่ 4  ประเมินการเปล่ียนแปลงธรรมชาติในโลกว่าเป็นผลมาจากการกระท าของมนุษย์และหรือ
ธรรมชาติ  (ส 5. 1 ม.4 –6/4) 

 
มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์

วัฒนธรรม  มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน  

ตัวชี้วัดที่ 1  วิเคราะห์สถานการณ์และวิกฤตการณ์  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศ
ไทยและโลก  (ส 5. 2 ม.4 –6/1) 

ตัวชี้วัดที่ 2  ระบุมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา  บทบาทขององค์การและการประสานความร่วมมือทั้ง
ในประเทศและนอกประเทศเกี่ยวกับกฎหมายส่ิงแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม(ส 5. 2 ม.4 –6/2)   

ตัวชี้วัดที่  3  ระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก                 
(ส 5. 2 ม.4 –6/3) 

ตัวชี้วัดที่ 4  อธิบายการใช้ประโยชน์จากส่ิงแวดล้อมในการสร้างสรรค์วัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นทั้งในประเทศไทยและโลก (ส 5. 2 ม.4 –6/4)   
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
 
1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (มีจ านวนทั้งส้ิน 6 มาตรฐาน 14 ตัวชี้วัด) 
สาระที่ 1  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต 1.1  เข้าใจและตีความเร่ืองที่ฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น   
                      อย่างมีเหตุผล 

ตัวชี้วัดที่ 1  ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง  และ ค าแนะน าที่ฟังและอ่าน (ต 1.1 ป.6/1)   
ตัวชี้วัดที่ 2 เลือก/ระบุประโยค หรือข้อความส้ันๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายทีอ่่าน                       

(ต 1.1 ป.6/3)    
ตัวชี้วัดที่ 3 บอกใจความส าคัญและตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทานง่ายๆ และเรื่องเล่า     

(ต 1.1 ป.6/4)     
 

มาตรฐาน ต 1.2  มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร   แสดงความรู้สึกและความ
คิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดที่ 1 พูด/เขียนโต้ตอบในการส่ือสารระหว่างบุคคล (ต 1.2  ป.6/1)   
ตัวชี้วัดที่ 2 ใช้ค าส่ัง ค าขอร้อง ค าขออนุญาต และให้ค าแนะน า (ต 1.2  ป.6/2)   
ตัวชี้วัดที่ 3 พูด/เขียนแสดงความต้องการ  ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ           

ในสถานการณ์ง่ายๆ (ต 1.2  ป.6/3)   
ตัวชี้วัดที่ 4  พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว                       

(ต 1.2  ป.6/4)   
ตัวชี้วัดที่ 5  พูด/เขียนแสดงความรู้สึกของตนเองเก่ียวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว กิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผล

ส้ันๆ ประกอบ  (ต 1.2  ป.6/5)   
 

มาตรฐาน ต 1.3  น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ โดยการพูด 
      และการเขียน 

ตัวชี้วัดที่ 1 พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เพื่อน และส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว (ต 1.3  ป.6/1)   
ตัวชี้วัดที่ 2 เขียนภาพ  แผนผัง  แผนภูมิ และตารางแสดงข้อมูลต่างๆ ที่ฟังหรืออ่าน (ต 1.3  ป.6/2)   
ตัวชี้วัดที่ 3 พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว (ต 1.3  ป.6/3)    
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สาระที่ 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.1   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ได้           

อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ  
ตัวชี้วัด ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล  / วันส าคัญ/งานฉลอง/ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา                   

(ต 2.1 ป.6/2)   
 

มาตรฐาน ต 2.2   เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา    
    กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  

ตัวชี้วัด บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  การใช้เครื่องหมาย
วรรคตอน  และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย               
(ต 2.2 ป.6/1)   

 
สาระที่ 4  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.1   ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

ตัวชี้วัด ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา (ต 4.1 ป.6/1)   
 
2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (มีจ านวนทั้งส้ิน 6 มาตรฐาน 15 ตัวชี้วัด) 
สาระที่ 1  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต 1.1    เข้าใจและตีความเร่ืองที่ฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น   
                        อย่างมีเหตุผล 

ตัวชี้วัดที่ 1 ปฏิบัติตามค าขอร้อง ค าแนะน า ค าช้ีแจง  และค าอธิบาย ที่ฟัง และอ่าน  (ต 1.1 ม.3/1)   
ตัวชี้วัดที่ 2 ระบุและเขียนส่ือที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่างๆ  ให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความที่ฟังหรืออ่าน  

(ต 1.1 ม.3/3)    
ตัวชี้วัดที่ 3 เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ  รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง

ที่ฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ  พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ                         
(ต 1.1 ม.3/4)    

 
มาตรฐาน ต 1.2  มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร   แสดงความรู้สึก 
      และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดที่ 1 สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เรื่องต่างๆใกล้ตัว สถานการณ์  ข่าว  เรื่องที่อยู่ 
ในความสนใจของสังคมและส่ือสารอย่างต่อเน่ืองและเหมาะสม   (ต 1.2 ม.3/1)   

ตัวชี้วัดที่ 2 ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าช้ีแจง และค าอธิบายอย่างเหมาะสม (ต 1.2 ม.3/2)   
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ตัวชี้วัดที่ 3 พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอและให้ความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม  (ต 1.2 ม.3/3)   

ตัวชี้วัดที่ 4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
หรืออ่านอย่างเหมาะสม  (ต 1.2 ม.3/4)   

ตัวชี้วัดที่ 5 พูดและเขียนบรรยายความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเรื่องต่างๆ  กิจกรรม 
ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์  พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม (ต 1.2 ม.3/5)   

 
มาตรฐาน ต 1.3  น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ โดยการพูด 
      และการเขียน 

ตัวชี้วัดที่ 1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  ประสบการณ์  ข่าว/เหตุการณ์  / เรื่อง/ ประเด็นต่างๆ             
ที่อยู่ในความสนใจของสังคม (ต 1.3 ม.3/1)   

ตัวชี้วัดที่ 2  พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/
เหตุการณ์/สถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม (ต 1.3 ม.3/2)   

ตัวชี้วัดที่ 3  พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์  และเหตุการณ์  พร้อมทั้งให้
เหตุผลประกอบ (ต 1.3 ม.3/3)   

 
สาระที่ 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.1   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ได้อย่าง 

เหมาะสมกับกาลเทศะ  
ตัวชี้วัดที่ 1 เลือกใช้ภาษา  น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง เหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม   และ

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา (ต 2.1 ม.3/1)   
ตัวชี้วัดที่ 2 อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่  ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา (ต 2.1 ม.3/2)   

 
มาตรฐาน ต 2.2   เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา    

    กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
ตัวชี้วัด เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  

และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย (ต 2.2 ม.3/1)   
 

สาระที่ 4  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.1   ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

ตัวชี้วัด ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน 
และสังคม  (ต 4.1 ม.3/1)   
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3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (มีจ านวนทั้งส้ิน 6 มาตรฐาน 14 ตัวชีวั้ด) 
สาระที่ 1  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต 1.1    เข้าใจและตีความเร่ืองที่ฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น   
                        อย่างมีเหตุผล 

ตัวชี้วัดที่ 1 ปฏิบัติตามค าแนะน าในคู่มือการใช้งานต่างๆ ค าช้ีแจง ค าอธิบาย และค าบรรยายที่ฟังและอ่าน 
(ต 1.1 ม.6/1)   

ตัวชี้วัดที่ 2 อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับส่ือที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่าน 
รวมทั้งระบุและเขียนส่ือที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความที่ฟัง
หรืออ่าน (ต 1.1 ม.6/3)   

ตัวชี้วัดที่ 3 จับใจความส าคัญ  วิเคราะห์ความ  สรุปความตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและ
อ่านเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ                
(ต 1.1 ม.6/4)   

 
มาตรฐาน ต 1.2   มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร  แสดงความรู้สึก 
                       และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดที่ 1 สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์  
ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม  และส่ือสารอย่างต่อเน่ืองและเหมาะสม  
(ต 1.2 ม.6/1)   

ตัวชี้วัดที่ 2 เลือกและใช้ค าขอร้อง  ให้ค าแนะน า  ค าช้ีแจง ค าอธิบายอย่างคล่องแคล่ว  (ต 1.2 ม.6/2)   
ตัวชี้วัดที่ 3 พูดและเขียนแสดงความต้องการ   เสนอ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ                    

ในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม  (ต 1.2 ม.6/3)   
ตัวชี้วัดที่ 4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล  บรรยาย  อธิบาย  เปรียบเทียบ  และแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม  (ต 1.2 ม.6/4)   
ตัวชี้วัดที่ 5 พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเรื่องต่างๆ  กิจกรรม 

ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล  (ต 1.2 ม.6/5)   
 

มาตรฐาน ต 1.3   น าเสนอข้อมูลข่าวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ  
    โดยการพูดและการเขียน 

ตัวชี้วัดที่ 1 พูดและเขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง/ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์  เรื่อง และประเด็น
ต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม (ต 1.3 ม.6/1)   
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ตัวชี้วัดที่ 2 พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/ แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว  
เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ (ต 1.3 ม.6/2)   

ตัวชี้วัดที่ 3  พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์  และเหตุการณ์ ทั้งในท้องถิ่น  
สังคม  และโลก  พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ (ต 1.3 ม.6/3)   

 
สาระที่ 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.1  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ได้อย่าง 

  เหมาะสมกับกาลเทศะ 
ตัวชี้วัด เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล  โอกาส และสถานที่ ตาม

มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา (ต 2.1 ม.6/1)   
 

มาตรฐาน ต 2.2   เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ 
   ภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

ตัวชี้วัด อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน ค าพังเพย 
สุภาษิตและบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย (ต 2.2 ม.6/1)   

 
สาระที่ 4  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.1  ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
 ตัวชี้วัด ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน 

และสังคม (ต 4.1 ม.6/1)   
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 
1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (มีจ านวนทั้งส้ิน 6 มาตรฐาน 31 ตัวชี้วัด) 
สาระที่  1      ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 1.1  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์

คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ตัวชี้วัดที่ 1   อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของสีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็นที่มีต่ออารมณ์ของมนุษย์                
(ศ1.1 ป.4/2) 

ตัวชี้วัดที่ 2   จ าแนกทัศนธาตุของส่ิงต่าง ๆ  ในธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและงานทัศนศิลป์โดยเน้นเรื่องเส้น สี 
รูปร่าง รูปทรงพื้นผิว และพื้นที่ว่าง (ศ1.1 ป.4/3) 

ตัวชี้วัดที่ 3   เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ ที่สร้างสรรค์ด้วยวัสดุอุปกรณ์และวิธีการ               
ที่ต่างกัน (ศ1.1 ป.5/2) 

ตัวชี้วัดที่ 4   วาดภาพ โดยใช้เทคนิคของแสงเงา น้ าหนัก และวรรณะสี (ศ1.1 ป.5/3) 
ตัวชี้วัดที่ 5   สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ โดยเน้น การจัดวางต าแหน่งของส่ิงต่าง ๆ  ในภาพ  (ศ1.1 ป.5/5) 
ตัวชี้วัดที่ 6   บรรยายประโยชน์และคุณค่าของงานทัศนศิลป์ที่มีผลต่อชีวิตของคนในสังคม (ศ1.1 ป.5/7) 
ตัวชี้วัดที่ 7   สร้างงานทัศนศิลป์จากรูปแบบ   2 มิติ เป็น 3 มิติ โดยใช้หลักการของแสงเงาและน้ าหนัก                     

(ศ1.1 ป.6/3) 
ตัวชี้วัดที่ 8   สร้างสรรค์งานปั้นโดยใช้หลักการเพิ่ม และลด น้ าหนัก (ศ1.1 ป.6/4) 
ตัวชี้วัดที่ 9   สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยใช้หลักการ ของรูปและพื้นที่ว่าง (ศ1.1 ป.6/5) 
ตัวชี้วัดที่ 10  สร้างงานทัศนศิลป์เป็แผนภาพ แผนผัง และภาพประกอบ เพื่อถ่ายทอดความคิดหรือเรื่องราว

เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ (ศ1.1 ป.6/7) 
 
มาตรฐาน ศ 1.2  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า 
 งานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และสากล 

ตัวชี้วัด  บรรยายบทบาทของงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนชีวิตและสังคม (ศ1.2 ป.6/1) 
 
สาระที่ 2  ดนตรี 
มาตรฐาน ศ 2.1   เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี  
 ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ 
 ในชีวิตประจ าวัน 
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ตัวชี้วัดที่ 1   ระบุทิศทางการเคล่ือนที่ขึ้น – ลงง่าย ๆ  ของท านอง รูปแบบจังหวะและความเร็วของจังหวะ            
ในเพลงที่ฟัง (ศ2.1 ป.4/3) 

ตัวชี้วัดที่ 2   อ่าน เขียนโน้ตดนตรีไทยและสากล (ศ2.1 ป.4/4) 
ตัวชี้วัดที่ 3   จ าแนกลักษณะของเสียงขับร้องและ เครื่องดนตรีที่อยู่ในวงดนตรีประเภทต่าง ๆ (ศ2.1 ป.5/2) 
ตัวชี้วัดที่ 4   อ่าน เขียนโน้ตดนตรีไทยและสากล 5 ระดับเสียง (ศ2.1 ป.5/3) 
ตัวชี้วัดที่ 5   จ าแนกประเภทและบทบาทหน้าที่ เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ             

(ศ2.1 ป.6/2) 
ตัวชีวั้ดที่ 6  อ่าน เขียนโน้ตไทย และโน้ตสากลท านองง่าย ๆ (ศ2.1 ป.6/3) 

 
มาตรฐาน ศ 2.2  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า 
 ของดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและสากล 

ตัวชี้วัดที่ 1  บอกแหล่งที่มาและความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตไทย ที่สะท้อนในดนตรี และเพลงท้องถิ่น                      
(ศ2.2 ป.4/1) 

ตัวชี้วัดที่ 2  ระบุความส าคัญในการอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมทางดนตรี (ศ2.2 ป.4/2) 
ตัวชี้วัดที่ 3  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับประเพณีในวัฒนธรรมต่าง ๆ (ศ2.2 ป.5/1) 
ตัวชี้วัดที่ 4  อธิบายเรื่องราวของดนตรีไทย ในประวัติศาสตร์ (ศ2.2 ป.6/1) 
ตัวชี้วัดที่ 5  จ าแนกดนตรีที่มาจากยุคสมัยที่ต่างกัน   (ศ2.2 ป.6/2) 

 
สาระที่ 3  นาฏศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 3.1  เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ 
 คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ 
 ในชีวิตประจ าวัน 

ตัวชี้วัดที่ 1  ระบุทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์และการละครที่ใช้ส่ือความหมายและอารมณ์  (ศ3.1 ป.4/1) 
ตัวชี้วัดที่ 2  ใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครง่าย ๆ ในการถ่ายทอดเรื่องราว (ศ3.1 ป.4/2) 
ตัวชี้วัดที่ 3  แสดงนาฏศิลป์ โดยเน้นการใช้ภาษาท่า และนาฏยศัพท์ในการส่ือความหมายและ การแสดงออก            

(ศ3.1 ป.5/3) 
ตัวชี้วัดที่ 4  บอกประโยชน์ที่ได้รับจากการชมการแสดง  (ศ3.1 ป.5/6) 
ตัวชี้วัดที่ 5  สร้างสรรค์การเคล่ือนไหวและการแสดงดยเน้นการถ่ายทอดลีลาหรืออารมณ์ (ศ3.1 ป.6/1) 
ตัวชี้วัดที่ 6  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์และการละครกับส่ิงที่ประสบในชีวิตประจ าวัน (ศ3.1 ป.6/6) 
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มาตรฐาน ศ 3.2  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์
ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและสากล 

ตัวชี้วัดที่ 1 อธิบายประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ หรือชุดการแสดงอย่างง่าย ๆ (ศ3.2 ป.4/1) 
ตัวชี้วัดที่ 2 เปรียบเทียบการแสดงประเภทต่าง ๆ ของไทย ในแต่ละท้องถิ่น (ศ3.2 ป.5/1) 
ตัวชี้วัดที่ 3 อธิบายส่ิงที่มีความส าคัญต่อการแสดงนาฏศิลป์และละคร (ศ3.2 ป.6/1) 
 

2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (มีจ านวนทั้งส้ิน 6 มาตรฐาน 38 ตัวชี้วัด) 
สาระที่  1      ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 1.1  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์

คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ตัวชี้วัดที่ 1   บรรยายความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของงานทัศนศิลป์และส่ิงแวดล้อมโดยใช้ความรู้            
เรื่องทัศนธาตุ (ศ1.1 ม.1/1) 

ตัวชี้วัดที่ 2  ระบุ และบรรยายหลักการออกแบบงานทัศนศิลป์ โดยเน้นความเป็นเอกภาพความกลมกลืน และ
ความสมดุล (ศ1.1 ม.1/2) 

ตัวชี้วัดที่ 3  วาดภาพทัศนียภาพแสดงให้เห็นระยะไกลใกล้ เป็น 3 มิติ  (ศ1.1 ม.1/3) 
ตัวชี้วัดที่ 4  รวบรวมงานปั้นหรือส่ือผสมมาสร้างเป็นเรื่องราว  3  มิติโดยเน้นความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืน 

และการส่ือถึงเรื่องราวของงาน   (ศ1.1 ม.1/4) 
ตัวชี้วัดที่ 5  ออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์  หรือกราฟิกอ่ืน ๆ ในการน าเสนอความคิดและข้อมูล (ศ1.1 ม.1/5) 
ตัวชี้วัดที่ 6  อภิปรายเกี่ยวกับ ทัศนธาตุในด้านรูปแบบ และแนวคิดของงานทัศนศิลป์ที่เลือกมา (ศ1.1 ม.2/1) 
ตัวชี้วัดที่ 7  บรรยายวิธีการใช้งานทัศนศิลป์ในการโฆษณาเพื่อโน้มน้าวใจและน าเสนอตัวอย่างประกอบ             

(ศ1.1 ม.2/7) 
ตัวชี้วัดที่ 8  บรรยายส่ิงแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ที่เลือกมาโดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ  

(ศ1.1 ม.3/1) 
ตัวชี้วัดที่ 9 ระบุ และบรรยายเทคนิค วิธีการของศิลปินในการสร้างงานทัศนศิลป์ (ศ1.1 ม.3/2) 
ตัวชี้วัดที่ 10 มีทักษะในการสร้างงานทัศนศิลป์อย่างน้อย 3 ประเภท (ศ1.1 ม.3/4) 
ตัวชี้วัดที่ 11 มีทักษะในการผสมผสานวัสดุต่าง ๆ ในการสร้างงานทัศนศิลป์โดยใช้หลักการออกแบบ                       

(ศ1.1 ม.3/5) 
ตัวชี้วัดที่ 12 วิเคราะห์และอภิปรายรูปแบบ เน้ือหาและคุณค่าในงานทัศนศิลป์ ของตนเอง และผู้อ่ืน หรือของ

ศิลปิน (ศ1.1 ม.3/8) 
ตัวชี้วัดที่ 13 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เพื่อบรรยายเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยใช้เทคนิคท่ีหลากหลาย (ศ1.1 ม.3/9) 
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มาตรฐาน ศ 1.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า 
 งานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และสากล 

ตัวชี้วัดที่ 1  ระบุ และบรรยายเกี่ยวกับลักษณะ รูปแบบงานทัศนศิลป์ของชาติและของท้องถิ่นตนเองจากอดีต
จนถึงปัจจุบัน (ศ1.2 ม.1/1) 

ตัวชี้วัดที่ 2  ระบุ และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ของ ภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย (ศ1.2 ม.1/2) 
ตัวชี้วัดที่  3   เปรียบเทียบความแตกต่างของจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ของวัฒนธรรมไทย  

และสากล (ศ1.2 ม.1/3) 
ตัวชี้วัดที่  4  บรรยายถึงการเปล่ียนแปลงของงานทัศนศิลป์ของไทยในแต่ละยุคสมัยโดยเน้นถึงแนวคิดและ

เน้ือหาของงาน (ศ1.2 ม.2/2) 
ตัวชี้วัดที่  5  เปรียบเทียบแนวคิดในการออกแบบงานทัศนศิลป์ที่มาจาก วัฒนธรรมไทยและสากล                 

(ศ1.2 ม.2/3) 
ตัวชี้วัดที่ 6  ศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรม (ศ1.2 ม.3/1) 
 

สาระที่ 2  ดนตรี 
มาตรฐาน ศ 2.1   เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี  
 ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ 
 ในชีวิตประจ าวัน 

ตัวชี้วัดที่ 1  อ่าน เขียน ร้องโน้ตไทย และโน้ตสากล (ศ2.1 ม.1/1) 
ตัวชี้วัดที่ 2  จัดประเภทของวงดนตรีไทยและวงดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ (ศ2.1 ม.1/4) 
ตัวชี้วัดที่ 3  ระบุงานอาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง (ศ2.1 ม.2/7) 
ตัวชี้วัดที่ 4  อธิบายเกี่ยวกับอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อบุคคลและสังคม (ศ2.1 ม.3/6) 
ตัวชี้วัดที่ 5  น าเสนอหรือจัดการแสดงดนตรี  ที่เหมาะสมโดยการบูรณาการกับสาระการเรียนรู้อ่ืน                  

ในกลุ่มศิลปะ  (ศ2.1 ม.3/7) 
 
มาตรฐาน ศ 2.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า 
 ของดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและสากล 

ตัวชี้วัดที่ 1  อธิบายบทบาทความสัมพันธ์และอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อสังคมไทย (ศ2.2 ม.1/1) 
ตัวชี้วัดที่ 2  บรรยายบทบาท และอิทธิพลของดนตรีในวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ (ศ2.2 ม.2/1) 
ตัวชี้วัดที่ 3  บรรยายอิทธิพลของวัฒนธรรม และเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่มีต่อรูปแบบของดนตรี               

ในประเทศไทย (ศ2.2 ม.2/2) 
ตัวชี้วัดที่ 4 บรรยายวิวัฒนาการของดนตรีแต่ละยุคสมัย  (ศ2.2 ม.3/1)     
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สาระที่ 3  นาฏศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 3.1 เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ 
 คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ 
 ในชีวิตประจ าวัน 

ตัวชี้วัดที่ 1  ใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครในการแสดง (ศ3.1 ม.1/2) 
ตัวชี้วัดที่ 2  อธิบายการบูรณาการศิลปะแขนงอ่ืน ๆ  กับการแสดง (ศ3.1 ม.2/1) 
ตัวชี้วัดที่ 3  สร้างสรรค์การแสดงโดยใช้องค์ประกอบนาฏศิลป์และการละคร  (ศ3.1 ม.2/2) 
ตัวชี้วัดที่ 4  ระบุโครงสร้างของบทละครโดยใช้ศัพท์ทางการละคร (ศ3.1 ม.3/1) 
ตัวชี้วัดที่ 5  ใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครที่เหมาะสมบรรยายเปรียบเทียบการแสดงอากัปกิริยาของ

ผู้คนในชีวิตประจ าวันและในการแสดง (ศ3.1 ม.3/2) 
ตัวชี้วัดที่ 6  วิจารณ์เปรียบเทียบงานนาฏศิลป์ที่มีความแตกต่างกันโดยใช้ความรู้เรื่ององค์ประกอบนาฏศิลป์              

(ศ3.1 ม.3/5) 
 

มาตรฐาน ศ 3.2   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์
ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและสากล 

ตัวชี้วัดที่ 1  บรรยายประเภทของละครไทยในแต่ละยุคสมัย  (ศ3.2 ม.1/2) 
ตัวชี้วัดที่ 2  เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลป์จากวัฒนธรรมต่างๆ (ศ3.2 ม.2/1) 
ตัวชี้วัดที่ 3  อธิบายอิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผลต่อเน้ือหาของละคร (ศ3.2 ม.2/3) 
ตัวชี้วัดที่ 4  แสดงความคิดเห็นในการอนุรักษ์ (ศ3.2 ม.3/3) 
 

3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (มีจ านวนทั้งส้ิน 6 มาตรฐาน 19 ตัวชี้วัด) 
สาระที่  1      ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 1.1  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ ์วิจารณ์

คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ตัวชี้วัดที่ 1  วิเคราะห์การใช้ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบในการส่ือความหมายในรูปแบบต่าง ๆ                       
(ศ1.1 ม.4-6/1) 

ตัวชีวั้ดที่ 2  วิเคราะห์การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ และเทคนิคของศิลปินในการแสดงออกทางทัศนศิลป์                  
(ศ1.1 ม.4-6/3) 

ตัวชี้วัดที่ 3  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยเน้นหลักการออกแบบและการจัดองค์ประกอบ
ศิลป์ (ศ1.1 ม.4-6/5) 

ตัวชี้วัดที่ 4  ประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์ โดยใช้ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ (ศ1.1 ม.4-6/8) 
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ตัวชี้วัดที่ 5  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ไทย สากล  โดยศึกษาจากแนวคิดและวิธีการสร้างงานของศิลปินที่ตนช่ืน
ชอบ (ศ1.1 ม.4-6/10) 

ตัวชี้วัดที่ 6 วาดภาพ ระบายสีเป็นภาพล้อเลียน   หรือภาพการ์ตูนเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพสังคม
ในปัจจุบัน (ศ1.1 ม.4-6/11) 

 
มาตรฐาน ศ 1.2  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า 
 งานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และสากล 

ตัวชี้วัดที่  1  วิเคราะห์ และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตก                 
(ศ1.2 ม.4-6/1) 

ตัวชี้วัดที่ 2  ระบุงานทัศนศิลป์ของศิลปินที่มีช่ือเสียง และบรรยายผลตอบรับของสังคม (ศ1.2 ม.4-6/2) 
ตัวชี้วัดที่  3  อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศท่ีมีผลต่องานทัศนศิลป์ในสังคม                          

(ศ1.2 ม.4-6/3) 
 
สาระที่ 2  ดนตรี 
มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอด

ความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ตัวชี้วัดที่ 1  จ าแนกประเภทและรูปแบบของวงดนตรีทั้งไทยและสากล  (ศ2.1 ม.4-6/2) 
ตัวชี้วัดที่ 2  อ่าน เขียน โน้ตดนตรีไทยและสากลในอัตราจังหวะต่าง ๆ (ศ2.1 ม.4-6/4) 
 

มาตรฐาน ศ 2.2  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า 
 ของดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและสากล 

ตัวชี้วัดที่ 1  วิเคราะห์รูปแบบของดนตรีไทยและดนตรีสากลในยุคสมัยต่าง ๆ (ศ2.2 ม.4-6/1) 
ตัวชี้วัดที่ 2  เปรียบเทียบลักษณะเด่นของดนตรีในวัฒนธรรมต่างๆ   (ศ2.2 ม.4-6/3) 

 
สาระที่ 3  นาฏศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 3.1 เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ 
 คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ 
 ในชีวิตประจ าวัน 

ตัวชี้วัดที่ 1  วิจารณ์การแสดงตามหลักนาฏศิลป์ และการละคร (ศ3.1 ม.4-6/4) 
ตัวชี้วัดที่ 2  วิเคราะห์แก่นของการแสดงนาฏศิลป์และการละครที่ต้องการส่ือความหมายในการแสดง                      

(ศ3.1 ม.4-6/5) 



59 

ตัวชี้วัดที่ 3  บรรยาย และวิเคราะห์ อิทธิพลของเครื่องแต่งกาย แสง สี เสียง ฉากอุปกรณ์ และสถานที่ที่มีผล
ต่อการแสดง (ศ3.1 ม.4-6/6) 

ตัวชี้วัดที่ 4  วิเคราะห์ท่าทาง และการเคล่ือนไหวของผู้คนในชีวิตประจ าวันและน ามาประยุกต์ใช้ในการแสดง               
(ศ3.1 ม.4-6/8) 

 
มาตรฐาน ศ 3.2  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์

ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและสากล 
ตัวชีวั้ดที่ 1  อภิปรายบทบาทของบุคคลส าคัญในวงการนาฏศิลป์และการละคร ของประเทศไทยในยุคสมัย

ต่างๆ  (ศ3.2 ม.4-6/2) 
ตัวชี้วัดที่ 2  บรรยายวิวัฒนาการของนาฏศิลป์และการละครไทย ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (ศ3.2 ม.4-6/3) 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศกึษาและพลศึกษา 
 

1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  (มีจ านวนทั้งส้ิน 6 มาตรฐาน 23 ตัวชี้วัด) 
สาระที่  1      การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
มาตรฐาน พ 1.1  เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 

ตัวชี้วัดที่ 1  อธิบายการเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายและจิตใจตามวัย (พ 1.1 ป.4/1) 
ตัวชี้วัดที่ 2  อธิบายความสัมพันธ์ของระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต

และพัฒนาการ (พ 1.1 ป.5/1 )  
ตัวชี้วัดที่ 3  อธิบายวิธีดูแลรักษาระบบสืบพันธ์ุ ระบบไหลเวียนโลหิต  และระบบหายใจให้ท างานตามปกติ                           

(พ 1.1 ป.6/2) 
 

สาระที่  2     ชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน พ 2.1  เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา   และมีทักษะในการด าเนินชีวิต 

ตัวชี้วัดที่ 1  อธิบายคุณลักษณะของความเป็นเพื่อนและสมาชิกท่ีดีของครอบครัว (พ 2.1 ป.4/1) 
ตัวชี้วัดที่ 2  อธิบายการเปล่ียนแปลงทางเพศและปฏิบัติตนได้เหมาะสม (พ 2.1 ป.5/1) 
ตัวชี้วัดที่ 3  อธิบายความส าคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน (พ 2.1  ป.6/1) 
ตัวชี้วัดที่ 4  วิเคราะห์พฤติกรรมเส่ียงที่อาจน าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์การติดเช้ือเอดส์  และการต้ังครรภ์           

ก่อนวัยอันควร (พ 2.1 ป.6/2) 
 

สาระที่  3  การเคล่ือนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
มาตรฐาน พ 3.1  เข้าใจ มีทักษะในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม และกีฬา 

ตัวชี้วัดที่ 1  ควบคุมตนเองเมื่อใช้ทักษะการเคล่ือนไหวในลักษณะผสมผสานได้ทั้งแบบอยู่กับท่ี เคล่ือนที่ และ
ใช้อุปกรณ์ประกอบ (พ 3.1 ป.4/1) 

ตัวชี้วัดที่ 2  จัดรูปแบบการเคล่ือนไหวแบบผสมผสาน และควบคุมตนเองเมื่อใช้ทักษะการเคล่ือนไหวตามแบบ
ที่ก าหนด (พ 3.1 ป.5/1) 

ตัวชี้วัดที่ 3  จ าแนกหลักการเคล่ือนไหวในเรื่องการรับแรง การใช้แรง  และความสมดุล ในการเคล่ือนไหว
ร่างกายในการเล่นเกม   เล่นกีฬา และน าผลมาปรับปรุงเพิ่มพูนวิธีปฏิบัติของตน  และผู้อ่ืน            
(พ 3.1 ป.6/2) 

 

มาตรฐาน พ 3.2  รักการออกก าลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา  ปฏิบัติเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ         
มีวินัย เคารพสิทธิ  กฎ กติกา มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และช่ืนชม           
ในสุนทรียภาพของการกีฬา 

ตัวชี้วัดที่ 1  ออกก าลังกายอย่างมีรูปแบบ เล่นเกมที่ใช้ทักษะการคิด  และตัดสินใจ (พ 3.2 ป.5/1)   
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ตัวชี้วัดที่ 2  อธิบายประโยชน์และหลักการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ   สมรรถภาพทางกายและการสร้างเสริม
บุคลิกภาพ  (พ 3.2 ป.6/1) 

ตัวชี้วัดที่ 3  ปฏิบัติตามกฎ กติกา ตามชนิดกีฬาที่เล่น โดยค านึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน                      
(พ 3.2 ป.6/4) 

ตัวชี้วัดที่ 4  จ าแนกกลวิธีการรุก การป้องกันและน าไปใช้ในการเล่นกีฬา (พ 3.2 ป.6/5) 
ตัวชี้วัดที่ 5  เล่นเกมและกีฬาด้วยความสามัคคีและมีน้ าใจนักกีฬา  (พ 3.2 ป.6/6) 

 
สาระที่  4  การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค 
มาตรฐาน พ 4.1  เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การด ารงสุขภาพ การป้องกันโรค  
                      และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ  

ตัวชี้วัดที่ 1  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมกับสุขภาพ (พ 4.1 ป.4/1) 
ตัวชี้วัดที่ 2  วิเคราะห์ข้อมูลบนฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ   เพื่อการเลือกบริโภค (พ 4.1  ป.4/3) 
ตัวชี้วัดที่ 3  วิเคราะห์ส่ือโฆษณาในการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างมีเหตุผล                         

(พ 4.1 ป.5/3)  
ตัวชี้วัดที่ 4  วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโรคและเสนอแนวการป้องกันโรคติดต่อที่ส าคัญที่พบ

ในประเทศไทย  (พ 4.1 ป.6/2)   
 
สาระที่  5  ความปลอดภัยในชีวิต 
มาตรฐาน พ 5.1  ป้องกันและหลีกเล่ียงปัจจัยเส่ียง พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา                   

สารเสพติด  และความรุนแรง 
ตัวชี้วัดที่ 1  อธิบายความส าคัญของการใช้ยาและใช้ยาอย่างถูกวิธี  (พ 5.1 ป.4/1) 
ตัวชี้วัดที่ 2  แสดงวิธีปฐมพยาบาลเมื่อได้รับอันตรายจากการใช้ยาผิด  สารเคมี แมลงสัตว์กัดต่อย และการ

บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา  (พ 5.1 ป.4/2)   
ตัวชี้วัดที่ 3  วิเคราะห์ผลกระทบของการใช้ยาและสารเสพติดที่มีผลต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ

สติปัญญา  (พ 5.1 ป.5/2) 
ตัวชี้วัดที่ 4  วิเคราะห์ผลกระทบจากความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่มีต่อร่างกาย จิตใจ และสังคม                

(พ 5.1 ป.6/1)  
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2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  (มีจ านวนทั้งส้ิน 6 มาตรฐาน 32 ตัวชี้วัด) 
สาระที่  1      การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
มาตรฐาน พ 1.1  เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 

ตัวชี้วัดที่ 1  อธิบายความส าคัญของระบบประสาท และระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต 
และพัฒนาการของวัยรุ่น (พ 1.1 ม.1/1) 

ตัวชี้วัดที่ 2 วิเคราะห์ภาวะการเจริญเติบโตทางร่างกายของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน  (พ 1.1 ม.1/3) 
ตัวชี้วัดที่ 3  อธิบายการเปล่ียนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาในวัยรุ่น  (พ 1.1 ม.2/1) 
ตัวชี้วัดที่ 4  ระบุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต และพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ

สติปัญญา ในวัยรุ่น  (พ 1.1 ม.2/2) 
ตัวชี้วัดที่ 5 เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ  อารมณ์ สังคมและสติปัญญา แต่ละช่วงของ

ชีวิต  (พ 1.1 ม.3/1) 
ตัวชี้วัดที่ 6 วิเคราะห์ส่ือโฆษณา ที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น  (พ 1.1 ม.3/3) 

 
สาระที่  2     ชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน พ 2.1  เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา   และมีทักษะในการด าเนินชีวิต 

ตัวชี้วัดที่ 1 อธิบายวิธีการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย   จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ            
อย่างเหมาะสม  (พ 2.1 ม.1/1) 

ตัวชี้วัดที่ 2 วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน  (พ 2.1 ม.2/2)   
ตัวชี้วัดที่ 3 อธิบายวิธีป้องกันตนเองและหลีกเล่ียงจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอดส์ และการต้ังครรภ์    

โดยไม่พึงประสงค์ (พ 2.1 ม.2/3)   
ตัวชี้วัดที่ 4 อธิบายอนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว และวิธีการปฏิบัติตนที่เหมาะสม                  

(พ 2.1  ม.3/1)  
ตัวชี้วัดที่ 5 วิเคราะห์สาเหตุ และเสนอแนวทางป้องกัน แก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว (พ 2.1  ม.3/3)   
 

สาระที่  3  การเคล่ือนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
มาตรฐาน พ 3.1 เข้าใจ มีทักษะในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม และกีฬา 

ตัวชี้วัดที่ 1  เพิ่มพูนความสามารถของตนเองตามหลักการเคล่ือนไหวที่ใช้ทักษะกลไกและทักษะพื้นฐาน             
ที่น าไปสู่การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาอย่างเหมาะสม  (พ 3.1 ม.1/1)   

ตัวชี้วัดที่ 2  น าผลการปฏิบัติตนเกี่ยวกับทักษะกลไก และทักษะการเคล่ือนไหวในการเล่นกีฬาจากแหล่งข้อมูล
ที่หลากหลายมาสรุปเป็นวิธีทีเหมาะสมในบริบทของตนเอง  (พ 3.1 ม.2/1) 

ตัวชี้วัดที่ 3  เปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบการเคล่ือนไหวที่ส่งผลต่อการเล่นกีฬาและกิจกรรม ใน
ชีวิตประจ าวัน (พ 3.1 ม.2/3) 
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มาตรฐาน พ 3.2  รักการออกก าลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา  ปฏิบัติเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ             
มีวินัย เคารพสิทธิ  กฎ กติกา มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และช่ืนชม              
ในสุนทรียภาพของการกีฬา 

ตัวชี้วัดที่ 1  อธิบายความส าคัญของการออกก าลังกายและเล่นกีฬา  จนเป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี                  
(พ 3.2 ม.1/1) 

ตัวชี้วัดที่ 2  ออกก าลังกายและเลือกเข้าร่วมเล่นกีฬาตามความถนัด  ความสนใจ อย่างเต็มความสามารถ 
พร้อมทั้งมีการประเมิน การเล่นของตนเองและผู้อ่ืน  (พ 3.2 ม.1/2)   

ตัวชี้วัดที่ 3  อธิบายสาเหตุการเปล่ียนแปลงทางกาย จิตใจ อารมณ์  สังคม และสติปัญญา ที่เกิดจากการออก
ก าลังกายและเล่นกีฬาเป็น ประจ าจนเป็นวิถีชีวิต (พ 3.2 ม.2/1) 

ตัวชี้วัดที่ 4  มีมารยาทในการเล่นและดูกีฬา ด้วยความมีน้ าใจนักกีฬา (พ 3.2 ม.3/1) 
ตัวชี้วัดที่ 5  ปฏิบัติตนตามกฎ กติกา และข้อตกลงในการเล่น ตามชนิดกีฬาที่เลือกและน าแนวคิดที่ได้ปพัฒนา

คุณภาพชีวิตของตนในสังคม  (พ 3.2 ม.3/3)   
ตัวชี้วัดที่ 6  จ าแนกกลวิธีการรุก การป้องกันและใช้ในการเล่นกีฬาที่เลือก และตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมกับ

ทีมไปใช้ได้ตามสถานการณ์ของการเล่น  (พ 3.2 ม.3/4) 
 
สาระที่  4  การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค 
มาตรฐาน พ 4.1  เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การด ารงสุขภาพ การป้องกันโรค              

และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ  
ตัวชี้วัดที่ 1  วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (พ 4.1 ม.1/2) 
ตัวชี้วัดที่ 2  เลือกใช้บริการทางสุขภาพอย่างมีเหตุผล (พ 4.1 ม.2/1) 
ตัวชี้วัดที่ 3  เสนอแนะวิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมณ์และความเครียด (พ 4.1 ม.2/6) 
ตัวชี้วัดที่ 4  ก าหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยต่างๆ โดยค านึงถึงความประหยัดและคุณค่าทาง

โภชนาการ  (พ 4.1 ม.3/1) 
ตัวชี้วัดที่ 5 เสนอแนวทางป้องกันโรคที่เป็นสาเหตุส าคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย             

(พ 4.1 ม.3/2)   
ตัวชี้วัดที่ 6  วางแผนและจัดเวลาในการออกก าลังกาย การพักผ่อนและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย              

(พ 4.1 ม.3/4)   
  
สาระที่  5  ความปลอดภัยในชีวิต 
มาตรฐาน พ 5.1  ป้องกันและหลีกเล่ียงปัจจัยเส่ียง พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา                

สารเสพติด  และความรุนแรง 
ตัวชี้วัดที่ 1  แสดงวิธีปฐมพยาบาลและเคล่ือนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย (พ 5.1 ม.1/1) 
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ตัวชี้วัดที่ 2  อธิบายความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรค  และอุบัติเหตุ  (พ 5.1 ม.1/3)   
ตัวชี้วัดที่ 3  ใช้ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองและหลีกเล่ียง  สถานการณ์คับขันที่อาจน าไปสู่อันตราย                  

(พ 5.1 ม.2/3) 
ตัวชี้วัดที่ 4  วิเคราะห์ปัจจัยเส่ียงและพฤติกรรมเส่ียงที่มีผลต่อสุขภาพ  และแนวทางป้องกัน (พ 5.1 ม.3/1)   
ตัวชี้วัดที่ 5  วิเคราะห์อิทธิพลของส่ือต่อพฤติกรรมสุขภาพ  และความรุนแรง   (พ 5.1 ม.3/3)   
ตัวชี้วัดที่ 6  แสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี  (พ 5.1 ม.3/5)   

 
3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  (มีจ านวนทั้งส้ิน 6 มาตรฐาน 23 ตัวชี้วัด) 
สาระที่  1   การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
มาตรฐาน พ 1.1  เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 

ตัวชี้วัดที่ 1  อธิบายกระบวนการสร้างเสริมและด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบอวัยวะต่างๆ                   
(พ 1.1 ม.4 – 6/1)           

ตัวชี้วัดที่ 2 วางแผนดูแลสุขภาพตามภาวการณ์เจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและบุคคลในครอบครัว     
(พ 1.1  ม.4 – 6/2) 

 
สาระที่  2   ชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน พ 2.1  เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา   และมีทักษะในการด าเนินชีวิต 

ตัวชี้วัดที่ 1  วิเคราะห์อิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคม และวัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ  และ
การด าเนินชีวิต  (พ 2.1 ม.4 – 6/1)           

ตัวชี้วัดที่ 2  เลือกใช้ทักษะที่เหมาะสมในการป้องกัน ลดความขัดแย้งและแก้ปัญหาเรื่องเพศและครอบครัว  (พ 
2.1  ม.4 – 6/3) 

ตัวชี้วัดที่ 3  วิเคราะห์สาเหตุและผลของความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างนักเรียนหรือเยาวชนในชุมชน และ
เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา  (พ 2.1  ม.4 – 6/4) 

  
สาระที่  3  การเคล่ือนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
มาตรฐาน พ 3.1  เข้าใจ มีทักษะในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม และกีฬา 

ตัวชี้วัดที่ 1  วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคล่ือนไหวรูปแบบต่างๆ ในการเล่นกีฬา                             
(พ 3.1 ม.4 – 6/1)   

ตัวชี้วัดที่ 2  เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียน และน าหลักการแนวคิดไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตนและสังคม (พ 3.1  ม.4 – 6/5)   
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มาตรฐาน พ 3.2  รักการออกก าลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา  ปฏิบัติเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ                
มีวินัย เคารพสิทธิ  กฎ กติกา มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และช่ืนชมใน
สุนทรียภาพของการกีฬา 

ตัวชี้วัดที่ 1 ออกก าลังกายและเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเองอย่างสม่ าเสมอ และใช้ความสามารถของตนเอง          
เพิ่มศักยภาพของทีม ลดความเป็นตัวตน ค าน่ึงถึง  ผลท่ีเกิดต่อสังคม (พ 3.2 ม.4 – 6/1)   

ตัวชี้วัดที่ 2 อธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา กลวิธีต่าง  ในระหว่างการเล่น การแข่งขันกีฬากับผู้อ่ืน
และน าไปสรุปเป็นแนวปฏิบัติและใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างต่อเน่ือง (พ 3.2 ม.4 – 6/2)    

ตัวชี้วัดที่ 3 แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล่นและการแข่งขันกีฬา ด้วยความมีน้ าใจนักกีฬา และ
น าไปใช้ปฏิบัติทุกโอกาสจนเป็นบุคลิกภาพที่ดี (พ 3.2  ม.4 – 6/3)   

ตัวชี้วัดที่ 4 ร่วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาอย่างมีความสุข ช่ืนชมในคุณค่าและความงามของการกีฬา (พ 
3.2 ม.4 – 6/4) 

 
สาระที่  4  การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค 
มาตรฐาน พ 4.1   เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การด ารงสุขภาพ การป้องกันโรค            

และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ  
ตัวชี้วัดที่ 1  วิเคราะห์บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค

ในชุมชน  (พ 4.1 ม.4 – 6/1)   
ตัวชี้วัดที่ 2  วิเคราะห์อิทธิพลของส่ือโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพการเลือกบริโภค (พ 4.1 ม.4 – 6/2)   
ตัวชี้วัดที่ 3  ปฏิบัติตนตามสิทธิของผู้บริโภค (พ 4.1 ม.4 – 6/3)   
ตัวชี้วัดที่ 4  วิเคราะห์สาเหตุและเสนอแนะแนวทางการป้องกัน  การเจ็บป่วยและการตายของคนไทย               

(พ 4.1 ม.4 – 6/4)   
ตัวชี้วัดที่ 5  วางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว (พ 4.1 ม.4 – 6/5)  
ตัวชี้วัดที่ 6  มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชน (พ 4.1  ม.4 – 6/6)   
ตัวชี้วัดที่ 7 วางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสมรรถภาพกายและสมรรถภาพกลไก (พ 4.1 ม.4 – 6/7 )  

 
สาระที่  5  ความปลอดภัยในชีวิต 
มาตรฐาน พ 5.1  ป้องกันและหลีกเล่ียงปัจจัยเส่ียง พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา  

สารเสพติด  และความรุนแรง 
ตัวชี้วัดที่ 1  มีส่วนร่วมในการป้องกันความเส่ียงต่อการใช้ยา  การใช้สารเสพติดและความรุนแรง เพื่อสุขภาพ

ของตนเอง ครอบครัว และสังคม (พ 5.1 ม.4 – 6/1)   
ตัวชี้วัดที่ 2  วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการครอบครอง การใช้  และการจ าหน่ายสารเสพติด                              

(พ 5.1 ม.4 – 6/2)   



66 

ตัวชี้วัดที่ 3  วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพหรือความรุนแรงของคนไทยและเสนอแนวทางการป้องกัน     
(พ 5.1 ม.4 – 6/3)   

ตัวชี้วัดที่ 4  วางแผนและก าหนดแนวทางลดอุบัติเหตุ  และสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน                         
(พ 5.1 ม.4 – 6/4)   

ตัวชี้วัดที่ 5  แสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี (พ 5.1 ม.4 – 6/7 )  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (มีจ านวนทั้งส้ิน 4 มาตรฐาน  13 ตัวชี้วัด) 
สาระที่ 1 การด ารงชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน ง 1.1  เข้าใจการท างาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ  
  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการท างานร่วมกัน   และทักษะการแสวงหาความรู้   
  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน  มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน  ทรัพยากร   
  และส่ิงแวดล้อม เพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว 
 ตัวชี้วัดที่ 1 ใช้พลังงานและทรัพยากรในการท างานอย่างประหยัด และคุ้มค่า (ง 1.1 ป.4/4) 
 ตัวชี้วัดที่ 2 ใช้ทักษะการจัดการในการท างาน อย่างเป็นระบบ ประณีต และมีความคิดสร้างสรรค์ (ง 1.1 ป.5/2) 
 ตัวชี้วัดที่ 3 ใช้ทักษะการจัดการในการท างาน และมีทักษะการท างานร่วมกัน (ง 1.1 ป.6/2) 
 
สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี 
มาตรฐาน ง 2.1  เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสร้างส่ิงของเคร่ืองใช้ หรือวิธีการ  

ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ 
 ต่อชีวิต  สังคม ส่ิงแวดล้อม และมีส่วนร่วม ในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน 
 ตัวชี้วัดที่ 1 อธิบายความหมายและ วิ วัฒนาการของ เทคโนโล ยี  (ง 2.1 ป.5/1) 
 ตัวชี้วัดที่ 2 เลือกใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม และมีการจัดการส่ิงของ 
  เครื่องใช้ด้วยการแปรรูปแล้วน ากลับมาใช้ใหม่ (ง 2.1 ป.5/5) 
 ตัวชี้วัดที่ 3 อธิบายส่วนประกอบของระบบเทคโนโลยี (ง 2.1 ป.6/1) 
 ตัวชี้วัดที่ 4  สร้างส่ิงของเครื่องใช้ตามความสนใจ อย่างปลอดภัย โดยก าหนดปัญหา หรือความต้องการ 
   รวบรวมข้อมูล เลือกวิธีการ ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 3 มิติ  หรือแผนที่ 
  ความคิด  ลงมือสร้าง และ ประเมินผล (ง 2.1 ป.6/2) 
 ตัวชี้วัดที่ 5 น าความรู้และทักษะการสร้างช้ินงานไป ประยุกต์ในการสร้างส่ิงของเครื่องใช้ (ง 2.1 ป.6/3) 
 
สาระที่  3     เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
มาตรฐาน ง 3.1   เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล  การเรียนรู้   

การส่ือสาร  การแก้ปัญหา การท างาน  และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  มีคุณธรรม  
 ตัวชี้วัดที่ 1 บอกหลักการท างานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ (ง 3.1 ป.4/2) 
 ตัวชี้วัดที่ 2 ค้นหา รวบรวมข้อมูลที่สนใจ  และเป็นประโยชน์จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เช่ือถือได้ตรงตาม 
  วัตถุประสงค์  (ง 3.1 ป.5/1) 
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 ตัวชี้วัดที่ 3 บอกหลักการเบื้องต้นของการแก้ปัญหา (ง 3.1 ป.6/1) 
 ตัวชี้วัดที่ 4 ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล (ง 3.1 ป.6/2) 
 
สาระที่   4    การอาชีพ   
มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช้เทคโนโลยี 
  เพื่อพัฒนาอาชีพ   มีคุณธรรม  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
 ตัวชี้วัดที่ 1 ระบุความแตกต่างของอาชีพ (ง 4.1 ป.5/2) 
 
2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (มีจ านวนทั้งส้ิน 4 มาตรฐาน  11 ตัวชี้วัด) 
สาระที่ 1 การด ารงชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน ง 1.1  เข้าใจการท างาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ  
  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการท างานร่วมกัน   และทักษะการแสวงหาความรู้   
  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน  มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน  ทรัพยากร   
  และส่ิงแวดล้อมเพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว 
 ตัวชี้วัดที่ 1 ตัดสินใจแก้ปัญหาการท างานอย่างมีเหตุผล  (ง 1.1 ม.1/3) 
 ตัวชี้วัดที่ 2 ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการท างาน (ง 1.1 ม.2/1) 
 
สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี 
มาตรฐาน ง 2.1  เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสร้างส่ิงของเคร่ืองใช้ หรือวิธีการ  

ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ 
 ต่อชีวิต  สังคม ส่ิงแวดล้อม และมีส่วนร่วม ในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน 
 ตัวชี้วัดที่ 1 เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม ส่ิงแวดล้อม และมีการจัดการเทคโนโลยี 
  ด้วยการลดการใช้ทรัพยากรหรือเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  
  (ง 2.1 ม.2/4) 
 ตัวชี้วัดที่ 2 สร้างส่ิงของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี อย่างปลอดภัย ออกแบบ 
   โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉาย เพื่อน าไปสู่การสร้างต้นแบบและแบบจ าลองของส่ิงของ 
   เครื่องใช้ หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจ าลองความคิดและการรายงานผล  
   (ง 2.1 ม.3/2) 
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สาระที่  3     เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
มาตรฐาน ง 3.1   เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล  การเรียนรู้   

การส่ือสาร   การแก้ปัญหา การท างาน  และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล              
มีคุณธรรม  

 ตัวชี้วัดที่ 1 อธิบายหลักการท างาน บทบาท  และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์(ง 3.1 ม.1/1) 
 ตัวชี้วัดที่ 2 ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ (ง 3.1 ม.1/3) 
 ตัวชี้วัดที่ 3 อธิบายหลักการเบื้องต้นของการส่ือสารข้อมูล  และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (ง 3.1 ม.2/1) 
 ตัวชี้วัดที่ 4 อธิบายหลักการ  และวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ง 3.1 ม.2/2) 
 
สาระที่   4    การอาชีพ   
มาตรฐาน ง 4.1  เข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช้เทคโนโลยี 
  เพื่อพัฒนาอาชีพ   มีคุณธรรม  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
 ตัวชี้วัดที่ 1 เห็นความส าคัญของการสร้างอาชีพ (ง 4.1 ม.1/3) 
 ตัวชี้วัดที่ 2 ระบุการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ (ง 4.1 ม.2/2) 
 ตัวชี้วัดที่ 3  วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ (ง 4.1 ม.3/2) 
 
3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (มีจ านวนทั้งส้ิน 4 มาตรฐาน  15 ตัวชี้วัด) 
สาระที่ 1 การด ารงชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน ง 1.1  เข้าใจการท างาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ 

ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการท างานร่วมกัน   และทักษะการแสวงหาความรู้            
มีคุณธรรม    และลักษณะนิสัยในการท างาน  มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน  ทรัพยากร           
และส่ิงแวดล้อมเพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว 

 ตัวชี้วัดที่ 1 มีทักษะการจัดการในการท างาน   (ง 1.1 ม.4-6/3) 
 ตัวชี้วัดที่ 2 มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท างาน  (ง 1.1 ม.4-6/4)     
 ตัวชี้วัดที่ 3    มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการด ารงชีวิต (ง 1.1 ม.4-6/5) 
    ตัวชี้วัดที่ 4 ใช้พลังงาน ทรัพยากร ในการท างานอย่างคุ้มค่าและย่ังยืน เพื่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  
                     (ง 1.1 ม.4-6/7) 
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สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี 
มาตรฐาน ง 2.1  เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสร้างส่ิงของเคร่ืองใช้ หรือวิธีการ  

ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ 
 ต่อชีวิต  สังคม ส่ิงแวดล้อม และมีส่วนร่วม ในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน 
 ตัวชี้วัดที่ 1  อธิบายและเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อ่ืนๆ (ง 2.1 ม.4-6/1) 
 ตัวชี้วัดที่ 2  วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี  (ง 2.1 ม.4-6/2) 
 ตัวชี้วัดที่ 3   สร้างและพัฒนาส่ิงของเครื่องใช้หรือ วิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยี อย่างปลอดภัย  
  โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉายและแบบจ าลองเพื่อน าไปสู่การสร้างช้ินงาน  หรือถ่ายทอด 
  ความคิด ของวิธีการเป็นแบบจ าลองความคิดและการรายงานผลโดยใช้ซอฟท์แวร์ช่วยในการ 
  ออกแบบหรือน าเสนอผลงาน (ง 2.1 ม.4-6/3) 
 ตัวชี้วัดที่ 4 มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการในงานที่ผลิตเอง หรือการพัฒนา 
  ผลิตภัณฑ์ที่ผู้อ่ืนผลิต (ง 2.1 ม.4-6/4) 
 ตัวชี้วัดที่ 5   วิเคราะห์และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคมและ 
  ส่ิงแวดล้อม และมีการจัดการเทคโนโลยีที่ย่ังยืนด้วยวิธีการของเทคโนโลยีสะอาด (ง 2.1 ม.4-6/5) 
 
สาระที่  3     เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
มาตรฐาน ง 3.1   เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล              

การเรียนรู้   การส่ือสาร   การแก้ปัญหา การท างาน  และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล  มีคุณธรรม  

 ตัวชี้วัดที่ 1 อธิบายระบบส่ือสารข้อมูลส าหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (ง 3.1 ม.4-6/3) 
 ตัวชี้วัดที่ 2 แก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ (ง 3.1 ม.4-6/5) 
 ตัวชี้วัดที่ 3 ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน (ง 3.1 ม.4-6/8) 
 ตัวชี้วัดที่ 4 บอกข้อควรปฏิบัติส าหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ง 3.1 ม.4-6/13) 
 
สาระที่   4    การอาชีพ   
มาตรฐาน ง 4.1  เข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช้เทคโนโลยี 
  เพื่อพัฒนาอาชีพ   มีคุณธรรม  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
 ตัวชี้วัดที่ 1 เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ  (ง 4.1 ม.4-6/2) 
 ตัวชี้วัดที่ 2 มีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ (ง 4.1 ม.4-6/4)  
 

 


