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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (มีจานวนทั้งสิ้น 5 มาตรฐาน 31 ตัวชี้วัด)
สาระที่ 1 การอ่าน
มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดาเนิน
ชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วัดที่ 1 อธิบายความหมายของคา ประโยค และสานวนจากเรื่องที่อ่าน (ท 1.1 ป.4/2)
ตัวชี้วัดที่ 2 สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน เพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน (ท 1.1 ป.4/6)
ตัวชี้วัดที่ 3 อธิบายความหมายโดยนัยจากเรื่องที่อ่านอย่างหลากหลาย (ท 1.1 ป.5/3)
ตัวชี้วัดที่ 4 วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพื่อนาไปใช้ในการดาเนินชีวิต (ท 1.1 ป.5/5)
ตัวชี้วัดที่ 5 อธิบายความหมายของคา ประโยคและข้อความที่เป็นโวหาร (ท 1.1 ป.6/2)
ตัวชี้วัดที่ 6 แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน (ท 1.1 ป.6/4)
ตัวชี้วัดที่ 7 อธิบายการนาความรู้และความคิด จากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการดาเนินชีวิต
(ท 1.1 ป.6/5)
ตัวชี้วัดที่ 8 อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คาสั่ง ข้อแนะนา 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 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวใน
รูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 1 เขียนสื่อสารโดยใช้คาได้ถูกต้องชัดเจน 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 วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณาอย่างมีเหตุผล (ท 3.1 ป.6/3)
ตัวชี้วัดที่ 3 พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา (ท 3.1 ป.6/4)
ตัวชี้วัดที่ 4 พูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผล และน่าเชื่อถือ (ท 3.1 ป.6/5)
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สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา
ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัดที่ 1 ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของคา (ท 4.1 ป.4/3)
ตัวชี้วัดที่ 2 แต่งประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา (ท 4.1 ป.4/4)
ตัวชี้วัดที่ 3 จาแนกส่วนประกอบของประโยค (ท 4.1 ป.5/2)
ตัวชี้วัดที่ 4 ใช้คาราชาศัพท์ (ท 4.1 ป.5/4)
ตัวชี้วัดที่ 5 ใช้สานวนได้ถูกต้อง (ท 4.1 ป.5/7)
ตัวชี้วัดที่ 6 วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคาในประโยค (ท 4.1 ป.6/1)
ตัวชี้วัดที่ 7 ใช้คาได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล (ท 4.1 ป.6/2)
ตัวชี้วัดที่ 8 รวบรวมและบอกความหมายของคาภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย (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 วิเคราะห์และเปรียบเทียบสานวนที่เป็นคาพังเพย และสุภาษิต (ท 4.1 ป.6/6)
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและ
นามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ตัวชี้วัดที่ 1 สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน (ท 5.1 ป.5/1)
ตัวชี้วัดที่ 2 แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดี หรือวรรณกรรมที่อ่าน (ท 5.1 ป.6/1)
ตัวชี้วัดที่ 3 อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านและนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง (ท 5.1 ป.6/3)
2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (มีจานวนทั้งสิ้น 5 มาตรฐาน 35 ตัวชี้วัด)
สาระที่ 1 การอ่าน
มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดาเนิน
ชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วัดที่ 1 ระบุและอธิบายคาเปรียบเทียบ และคาที่มีหลายความหมายในบริบทต่างๆ จากการอ่าน (ท 1.1 ม.1/4)
ตัวชี้วัดที่ 2 จับใจความสาคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน (ท 1.1 ม.2/2)
ตัวชี้วัดที่ 3 วิเคราะห์และจาแนกข้อเท็จจริง ข้อมูลสนับสนุน และข้อคิดเห็นจากบทความที่อ่าน (ท 1.1 ม.2/5)
ตัวชี้วัดที่ 4 ระบุข้อสังเกตการชวนเชื่อ การโน้มน้าว หรือความสมเหตุสมผลของงานเขียน (ท 1.1 ม.2/6)
ตัวชี้วัดที่ 5 ระบุความแตกต่างของคาที่มีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย (ท 1.1 ม.3/2)
ตัวชี้วัดที่ 6 ระบุใจความสาคัญและรายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน (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 การลาดับความ และความเป็นไปได้ของเรื่อง (ท 1.1 ม.3/7)
ตัวชี้วัดที่ 10 วิเคราะห์เพื่อแสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน (ท 1.1 ม.3/8)
ตัวชี้วัดที่ 11 ตีความและประเมินคุณค่า และแนวคิดที่ได้จากงานเขียนอย่างหลากหลายเพื่อนาไปใช้แก้ปัญหา
ในชีวิต (ท 1.1 ม.3/9)
สาระที่ 2 การเขียน
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ
ต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 1 เขียนข้อความโดยใช้ถ้อยคาได้ถูกต้องตามระดับภาษา (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 ชี้แจง 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 เพื่อนาข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต (ท 3.1 ม.3/2)
ตัวชี้วัดที่ 3 พูดในโอกาสต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ (ท 3.1 ม.3/4)
ตัวชี้วัดที่ 4 พูดโน้มน้าวโดยนาเสนอหลักฐานตามลาดับเนื้อหาอย่างมีเหตุผลและน่าเชื่อถือ (ท 3.1 ม.3/5)
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา
ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัดที่ 1 อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย (ท 4.1 ม.1/1)
ตัวชี้วัดที่ 2 วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคาในประโยค (ท 4.1 ม.1/3)
ตัวชี้วัดที่ 3 จาแนกและใช้สานวนที่เป็นคาพังเพยและสุภาษิต (ท 4.1 ม.1/6)
ตัวชี้วัดที่ 4 สร้างคาในภาษาไทย (ท 4.1 ม.2/1)
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ตัวชี้วัดที่ 5 วิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามัญ ประโยครวม และประโยคซ้อน (ท 4.1 ม.2/2)
ตัวชี้วัดที่ 6 ใช้คาราชาศัพท์ (ท 4.1 ม.2/4)
ตัวชี้วัดที่ 7 จาแนกและใช้คาภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย (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 ใช้คาทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ (ท 4.1 ม.3/4)
ตัวชี้วัดที่ 11 อธิบายความหมายคาศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ (ท 4.1 ม.3/5)
ตัวชี้วัดที่ 12 แต่งบทร้อยกรอง (ท 4.1 ม.3/6)
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและ
นามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ตัวชี้วัดที่ 1 สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านในระดับที่ยากขึ้น (ท 5.1 ม.2/1)
ตัวชี้วัดที่ 2 วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน (ท 5.1 ม.3/2)
ตัวชี้วัดที่ 3 สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง (ท 5.1 ม.3/3)
3. ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 (มีจานวนทั้งสิ้น 5 มาตรฐาน 24 ตัวชี้วัด)
สาระที่ 1 การอ่าน
มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดาเนิน
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 และประเมินค่าเพื่อนาความรู้ ความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหา
ในการดาเนินชีวิต (ท 1.1 ม.4-6/4)
ตัวชีว้ ัดที่ 4 วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นโต้แย้งกับเรื่องที่อ่าน และเสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล
(ท 1.1 ม.4-6/5)
สาระที่ 2 การเขียน
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ
ต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 1 เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง มีข้อมูลและ
สาระสาคัญชัดเจน (ท 2.1 ม.4-6/1)
ตัวชี้วัดที่ 2 เขียนเรียงความ (ท 2.1 ม.4-6/2)
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ตัวชี้วัดที่ 3 เขียนย่อความจากสื่อที่มีรูปแบบ และเนื้อหาหลากหลาย (ท 2.1 ม.4-6/3)
ตัวชี้วัดที่ 4 ประเมินงานเขียนของผู้อื่น แล้วนามาพัฒนางานเขียนของตนเอง (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 และความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล (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 การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา
ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัดที่ 1 อธิบายธรรมชาติของภาษา พลังของภาษา และลักษณะของภาษา (ท 4.1 ม.4-6/1)
ตัวชี้วัดที่ 2 ใช้คาและกลุ่มคาสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์ (ท 4.1 ม.4-6/2)
ตัวชี้วัดที่ 3 ใช้ภาษาเหมาะสมแก่โอกาส กาลเทศะ และบุคคล รวมทั้งคาราชาศัพท์อย่างเหมาะสม (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 อธิบายและวิเคราะห์หลักการสร้างคาในภาษาไทย (ท 4.1 ม.4-6/6)
ตัวชี้วัดที่ 7 วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ท 4.1 ม.4-6/7)
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและ
นามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ตัวชีว้ ัดที่ 1 วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น (ท 5.1 ม.4-6/1)
ตัวชี้วัดที่ 2 วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคม
ในอดีต (ท 5.1 ม.4-6/2)
ตัวชี้วัดที่ 3 วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติ (ท 5.1 ม.4-6/3)
ตัวชี้วัดที่ 4 สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง (ท 5.1 ม.4-6/4)
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (มีจานวนทั้งสิ้น 13 มาตรฐาน 29 ตัวชี้วัด)
สาระที่ 1 จานวนและการดาเนินการ
มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจานวนและการใช้จานวนในชีวิตจริง
ตัวชี้วัดที่ 1 เขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมและร้อยละ เขียนร้อยละในรูปเศษส่วนและทศนิยม
และเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนและร้อยละ (ค 1.1 ป.5/3)
ตัวชี้วัดที่ 2 เปรียบเทียบและเรียงลาดับเศษส่วนและทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่ง (ค 1.1 ป.6/2)
ตัวชี้วัดที่ 3 เขียนทศนิยมในรูปเศษส่วน และเขียน เศษส่วนในรูปทศนิยม (ค 1.1 ป.6/3)
มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการของจานวนและความสัมพันธ์ระหว่างการดาเนินการ
ต่าง ๆ และใช้การดาเนินการในการแก้ปัญหา
ตัวชี้วัดที่ 1 บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วน จานวนคละและ
ทศนิยม พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบ (ค 1.2 ป.6/1)
ตัวชี้วัดที่ 2 วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคาตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของ
จานวนนับ เศษส่วน จานวนคละ ทศนิยม และร้อยละ พร้อมทั้งตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผลของคาตอบ และสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจานวนนับได้
(ค 1.2 ป.6/2)
มาตรฐาน ค 1.3 ใช้การประมาณค่าในการคานวณและแก้ปัญหา
ตัวชี้วัดที่ 1 บอกค่าประมาณใกล้เคียงจานวนเต็มหลักต่าง ๆ ของจานวนนับ และนาไปใช้ได้
(ค 1.3 ป.6/1)
ตัวชี้วัดที่ 2 บอกค่าประมาณของทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่ง (ค 1.3 ป.6/2)
มาตรฐาน ค 1.4 เข้าใจระบบจานวนและนาสมบัติเกี่ยวกับจานวนไปใช้
ตัวชี้วัด หา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจานวนนับ (ค 1.4 ป.6/2)
สาระที่ 2 การวัด
มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด
ตัวชี้วัด อธิบายเส้นทางหรือบอกตาแหน่งของสิ่งต่าง ๆ โดยระบุทิศทาง และระยะทางจริง
จากรูปภาพ แผนที่ และแผนผัง (ค 2.1 ป.6/1)
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มาตรฐาน ค 2.2 แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด
ตัวชี้วัดที่ 1 แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว การชั่ง การตวง เงิน และเวลา (ค 2.2 ป.4/1)
ตัวชี้วัดที่ 2 แก้ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากและรูปสามเหลี่ยม
(ค 2.2 ป.5/1)
ตัวชี้วัดที่ 3 แก้ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมและรูปวงกลม
(ค 2.2 ป.6/1)
ตัวชี้วัดที่ 4 แก้ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก (ค 2.2 ป.6/2)
สาระที่ 3 เรขาคณิต
มาตรฐาน ค 3.1 อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
ตัวชี้วัดที่ 1 บอกได้ว่ารูปเรขาคณิตสองมิติรูปใดเป็นรูปที่มีแกนสมมาตร และบอกจานวน
แกนสมมาตร (ค 3.1 ป.4/5)
ตัวชี้วัดที่ 2 บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติที่เป็นส่วนประกอบของรูปเรขาคณิตสามมิติ
(ค 3.1 ป.6/1)
ตัวชี้วัดที่ 3 บอกสมบัติของเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ (ค 3.1 ป.6/2)
ตัวชี้วัดที่ 4 บอกได้ว่าเส้นตรงคู่ใดขนานกัน (ค 3.1 ป.6/3)
มาตรฐาน ค 3.2 ใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning)
และใช้แบบจาลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแก้ปัญหา
ตัวชี้วัดที่ 1 สร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก รูปสามเหลี่ยม และรูปวงกลม (ค 3.2 ป.5/2)
ตัวชี้วัดที่ 2 สร้างรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง 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) อื่น ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนาไปใช้
แก้ปัญหา
ตัวชี้วัด เขียนสมการจากสถานการณ์หรือปัญหา และแก้สมการพร้อมทั้งตรวจคาตอบ
(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 ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้
อย่างสมเหตุสมผล
ตัวชี้วัดที่ 1 อธิบายเหตุการณ์โดยใช้คาที่มีความหมายเช่นเดียวกับคาว่า
- เกิดขึ้นอย่างแน่นอน
- อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้
- ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน (ค 5.2 ป.6/1)
สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์ และการนาเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
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 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการ
นาเสนอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม (ค 6.1 ป.4-6/4)
ตัวชี้วัดที่ 5 เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ
(ค 6.1 ป.4-6/5)
2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (มีจานวนทั้งสิ้น 14 มาตรฐาน 35 ตัวชี้วัด)
สาระที่ 1 จานวนและการดาเนินการ
มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจานวนและการใช้จานวนในชีวิตจริง
ตัวชี้วัดที่ 1 เขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมและเขียนทศนิยมซ้าในรูปเศษส่วน (ค 1.1 ม.2/1)
ตัวชี้วัดที่ 2 ใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละในการแก้โจทย์ปัญหา (ค 1.1 ม.2/4)
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มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการของจานวนและความสัมพันธ์ระหว่างการดาเนินการ
ต่าง ๆ และใช้การดาเนินการในการแก้ปัญหา
ตัวชี้วัดที่ 1 บวก ลบ คูณ หารเศษส่วนและทศนิยม และนาไปใช้แก้ปัญหา ตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผลของคาตอบ อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการบวก การลบ
การคูณ การหาร และบอกความสัมพันธ์ของการบวกกับการลบ การคูณกับ
การหารของเศษส่วนและทศนิยม (ค 1.2 ม.1/2)
ตัวชี้วัดที่ 2 อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการยกกาลังของจานวนเต็ม เศษส่วนและทศนิยม (ค 1.2 ม.1/3)
ตัวชี้วัดที่ 3 คูณและหารเลขยกกาลังที่มีฐานเดียวกัน และเลขชี้กาลังเป็นจานวนเต็ม (ค 1.2 ม.1/4)
ตัวชี้วัดที่ 4 หารากที่สองและรากที่สามของจานวนเต็มโดยการแยกตัวประกอบและนาไปใช้
ในการแก้ปัญหาพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบ (ค 1.2 ม.2/1)
ตัวชี้วัดที่ 5 อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการหารากที่สองและรากที่สามของจานวนเต็ม เศษส่วน
และทศนิยม บอกความสัมพันธ์ของการยกกาลังกับการหารากของจานวนจริง
(ค 1.2 ม.2/2)
มาตรฐาน ค 1.3 ใช้การประมาณค่าในการคานวณและแก้ปัญหา
ตัวชี้วัด หาค่าประมาณของรากที่สอง และรากที่สามของจานวนจริง และนาไปใช้ในการ
แก้ปัญหา พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบ (ค 1.3 ม.2/1)
มาตรฐาน ค 1.4 เข้าใจระบบจานวนและนาสมบัติเกี่ยวกับจานวนไปใช้
ตัวชี้วัด บอกความเกี่ยวข้องของจานวนจริง จานวนตรรกยะ และจานวนอตรรกยะ
(ค 1.4 ม.2/1)
สาระที่ 2 การวัด
มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด
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 แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด
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) ของรูปเรขาคณิตสามมิติที่กาหนดให้ (ค 3.1 ม.1/5)
ตัวชี้วัดที่ 2 วาดหรือประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ เมื่อกาหนด
ภาพสองมิติที่ได้จากการมองด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบนให้ (ค 3.1 ม.1/6)
มาตรฐาน ค 3.2 ใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning)
และใช้แบบจาลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแก้ปัญหา
ตัวชี้วัดที่ 1 ใช้สมบัติเกี่ยวกับความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมและสมบัติของ
เส้นขนานในการให้เหตุผลและแก้ปัญหา (ค 3.2 ม.2/1)
ตัวชี้วัดที่ 2 ใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับในการให้เหตุผลและแก้ปัญหา (ค 3.2 ม.2/2)
ตัวชี้วัดที่ 3 เข้าใจเกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิตในเรื่อง การเลื่อนขนาน การสะท้อน และ
การหมุน และนาไปใช้ (ค 3.2 ม.2/3)
ตัวชี้วัดที่ 4 บอกภาพที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนขนาน การสะท้อนและการหมุนรูปต้นแบบ และ
อธิบายวิธีการที่จะได้ภาพที่ปรากฏ เมื่อกาหนดรูปต้นแบบและภาพนั้นให้
(ค 3.2 ม.2/4)
ตัวชี้วัดที่ 5 ใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมคล้ายในการ ให้เหตุผลและการแก้ปัญหา (ค 3.2 ม.3/1)
สาระที่ 4 พีชคณิต
มาตรฐาน ค 4.1 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน
ตัวชี้วัด วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ของแบบรูปที่กาหนดให้ (ค 4.1 ม.1/1)
มาตรฐาน ค 4.2 ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (mathematical
model) อื่น ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนาไปใช้
แก้ปัญหา
ตัวชี้วัดที่ 1 แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว พร้อมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคาตอบ (ค 4.2 ม.2/1)
ตัวชี้วัดที่ 2 หาพิกัดของจุด และอธิบายลักษณะของรูปเรขาคณิตที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนขนาน
การสะท้อน และการหมุนบนระนาบในระบบพิกัดฉาก (ค 4.2 ม.2/2)
ตัวชี้วัดที่ 3 ใช้ความรู้เกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวในการแก้ปัญหา พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบ (ค 4.2 ม.3/1)
ตัวชี้วัดที่ 4 เขียนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร (ค 4.2 ม.3/3)
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ตัวชี้วัดที่ 5 อ่านและแปลความหมาย กราฟของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร และกราฟ
อื่น ๆ (ค 4.2 ม.3/4)
ตัวชี้วัดที่ 6 แก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร และนาไปใช้แก้ปัญหา พร้อมทั้งตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผลของคาตอบ (ค 4.2 ม.3/5)
สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
มาตรฐาน ค 5.1 เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ 1 หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยมของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่ และ
เลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม (ค 5.1 ม.3/2)
ตัวชี้วัดที่ 2 อ่าน แปลความหมาย และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการนาเสนอ (ค 5.1 ม.3/4)
มาตรฐาน ค 5.2 ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้
อย่างสมเหตุสมผล
ตัวชี้วัด หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์จากการทดลองสุ่มที่ผลแต่ละตัวมีโอกาสเกิดขึ้น
เท่า ๆ กัน และใช้ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผล (ค 5.2 ม.3/1)
มาตรฐาน ค 5.3 : ใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตัดสินใจและแก้ปัญหา
ตัวชี้วัด ใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นประกอบการตัดสินใจในสถานการณ์
ต่าง ๆ (ค 5.3 ม.3/1)
สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์ และการนาเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
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 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการ
นาเสนอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม (ค 6.1 ม.1-3/4)
ตัวชี้วัดที่ 5 เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ
(ค 6.1 ม.1-3/5)
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3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (มีจานวนทั้งสิ้น 12 มาตรฐาน 31 ตัวชี้วัด)
สาระที่ 1 จานวนและการดาเนินการ
มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจานวนและการใช้จานวนในชีวิตจริง
ตัวชี้วัดที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ของจานวนต่าง ๆ ในระบบจานวนจริง (ค 1.1 ม.4-6/1)
ตัวชี้วัดที่ 2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับค่าสัมบูรณ์ของจานวนจริง (ค 1.1 ม.4-6/2)
ตัวชี้วัดที่ 3 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจานวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกาลังที่มีเลขชี้กาลังเป็น
จานวนตรรกยะ และจานวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์ (ค 1.1 ม.4-6/3)
มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการของจานวนและความสัมพันธ์ระหว่างการดาเนินการ
ต่าง ๆ และใช้การดาเนินการในการแก้ปัญหา
ตัวชี้วัด เข้าใจความหมายและหาผลลัพธ์ที่เกิดจากการบวก การลบ การคูณ การหาร
จานวนจริง จานวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกาลังที่มีเลขชี้กาลังเป็นจานวนตรรกยะ
และจานวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์ (ค 1.2 ม.4-6/1)
มาตรฐาน ค 1.3 ใช้การประมาณค่าในการคานวณและแก้ปัญหา
ตัวชี้วัด หาค่าประมาณของจานวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์และจานวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยก
กาลังโดยใช้วิธีการคานวณที่เหมาะสม (ค 1.3 ม.4-6/1)
มาตรฐาน ค 1.4 เข้าใจระบบจานวนและนาสมบัติเกี่ยวกับจานวนไปใช้
ตัวชี้วัด เข้าใจสมบัติของจานวนจริงเกี่ยวกับการบวก การคูณ การเท่ากัน การไม่เท่ากัน
และนาไปใช้ได้ (ค 1.4 ม.4-6/1)
สาระที่ 2 การวัด
มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด
ตัวชี้วัด ใช้ความรู้เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุมในการคาดคะเนระยะทางและความสูง
(ค 2.1 ม.4-6/1)
มาตรฐาน ค 2.2 แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด
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 มีความคิดรวบยอดในเรื่องเซตและการดาเนินการของเซต (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 เข้าใจความหมายของลาดับและหาพจน์ทั่วไปของลาดับจากัด (ค 4.1 ม.4-6/4)
ตัวชี้วัดที่ 5 เข้าใจความหมายของลาดับเลขคณิต และลาดับเรขาคณิต หาพจน์ต่าง ๆ ของ
ลาดับเลขคณิตและลาดับเรขาคณิต และนาไปใช้ (ค 4.1 ม.4-6/5)
มาตรฐาน ค 4.2 ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (mathematical
model) อื่น ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนาไปใช้
แก้ปัญหา
ตัวชี้วัดที่ 1 เขียนแผนภาพเวนน์-ออยเลอร์แสดงเซต และนาไปใช้แก้ปัญหา (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 หรือปัญหาและนาไปใช้ 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
ใช้สูตรและนาไปใช้ (ค 4.2 ม.4-6/6)
สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
มาตรฐาน ค 5.1 เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ 1 เข้าใจวิธีการสารวจความคิดเห็นอย่างง่าย (ค 5.1 ม.4-6/1)
ตัวชี้วัดที่ 2 หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต 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 ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้
อย่างสมเหตุสมผล
ตัวชี้วัดที่ 1 นาผลที่ได้จากการสารวจความคิดเห็นไปใช้ คาดการณ์ในสถานการณ์ที่
กาหนดให้(ค 5.2 ม.4-6/1)
ตัวชี้วัดที่ 2 อธิบายการทดลองสุ่ม เหตุการณ์ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ และนาผลที่ได้
ไปใช้คาดการณ์ในสถานการณ์ที่กาหนดให้(ค 5.2 ม.4-6/2)
มาตรฐาน ค 5.3 : ใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตัดสินใจและแก้ปัญหา
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 การสื่อสาร การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์ และการนาเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
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 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และ
การนาเสนอ ได้อย่างถูกต้อง และชัดเจน (ค 6.1 ม.4-6/4)
ตัวชี้วัดที่ 5 เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และนาความรู้ หลักการ กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ (ค 6.1 ม.4-6/5)
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (มีจานวนทั้งสิ้น 11 มาตรฐาน 49 ตัวชี้วัด)
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดารงชีวิต
มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของ
ระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทางานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสาร
สิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ในการดารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต
ตัวชี้วัดที่ 1 ทดลองและอธิบายหน้าที่ของท่อลาเลียงและปากใบของพืช (ว1.1 ป.4/1)
ตัวชี้วัดที่ 2 อธิบาย น้า แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แสงและคลอโรฟิลล์ เป็นปัจจัยที่จาเป็นบาง ประการต่อการ
เจริญเติบโตและการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช (ว1.1 ป.4/2)
ตัวชีว้ ัดที่ 3 อธิบายการสืบพันธุ์ของพืชดอก การขยายพันธุ์พืช และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว1.1 ป.5/2)
ตัวชี้วัดที่ 4 อธิบายวัฏจักรชีวิตของพืชดอกบางชนิด (ว1.1 ป.5/3)
ตัวชี้วัดที่ 5 อธิบายการสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์ของสัตว์ (ว1.1 ป.5/4)
ตัวชีว้ ัดที่ 6 อภิปรายวัฏจักรชีวิตของสัตว์บางชนิด และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว1.1 ป.5/5)
ตัวชี้วัดที่ 7 อธิบายการทางานที่สัมพันธ์กันของระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ และระบบหมุนเวียนเลือดของ
มนุษย์ (ว1.1 ป.6/2)
ตัวชี้วัดที่ 8 วิเคราะห์สารอาหารและอภิปรายความจาเป็นที่ร่างกายต้องได้รับสารอาหารในสัดส่วนที่ เหมาะสม
กับเพศและวัย (ว1.1 ป.6/3)
มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจกระบวนการและความสาคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลกระทบต่อ
มนุษย์และสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้ และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดที่ 1 อธิบายการถ่ายทอดลักษณะ ทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตในแต่ละรุ่น (ว1.2 ป.5/2)
ตัวชี้วัดที่ 2 จาแนกพืชออกเป็นพืชดอก และพืชไม่มีดอก (ว1.2 ป.5/3)
ตัวชี้วัดที่ 3 ระบุลักษณะของพืชดอกที่เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่โดยใช้ลักษณะ
ภายนอกเป็นเกณฑ์ (ว1.2 ป.5/4)
ตัวชี้วัดที่ 4 จาแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มโดยใช้ลักษณะภายในบางลักษณะและลักษณะ
ภายนอกเป็นเกณฑ์ (ว1.2 ป.5/5)
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สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ
จิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดที่ 1 สารวจและอภิปรายความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่าง ๆ (ว2.1 ป.6/1)
ตัวชี้วัดที่ 2 อธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในรูปของโซ่อาหารและสายใยอาหาร
(ว2.1 ป.6/2)
ตัวชี้วัดที่ 3 สืบค้นข้อมูลและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง การดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อม
ในท้องถิ่น (ว2.1 ป.6/3)
มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับ ท้องถิ่น
ประเทศ และโลกนาความรู้ไปใช้ในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ 1 วิเคราะห์ผลของการเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษย์ต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ (ว2.2 ป.6/2)
ตัวชี้วัดที่ 2 อภิปรายผลต่อสิ่งมีชีวิต จากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม ทั้งโดยธรรมชาติและโดยมนุษย์
(ว2.2 ป.6/3)
ตัวชี้วัดที่ 3 อภิปรายแนวทางในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ว2.2 ป.6/4)
สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร
มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึด
เหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ นาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดที่ 1 ทดลองและอธิบายสมบัติของวัสดุชนิด ต่าง ๆ เกี่ยวกับความยืดหยุ่น ความแข็ง ความ
เหนียวการนาความร้อน การนาไฟฟ้า และ ความหนาแน่น (ว3.1 ป.5/1)
ตัวชี้วัดที่ 2 ทดลองและอธิบาย สมบัติของของแข็ง ของเหลว และแก๊ส (ว3.1 ป.6/1)
ตัวชี้วัดที่ 3 จาแนกสารเป็นกลุ่มโดยใช้สถานะหรือเกณฑ์อื่นที่กาหนดเอง (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 เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การเกิด
สารละลาย การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยา
ศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดที่ 1 ทดลองและอธิบายสมบัติของสาร เมื่อสารเกิดการละลายและเปลี่ยนสถานะ (ว3.2 ป.6/1)
ตัวชี้วัดที่ 2 วิเคราะห์และอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่ทาให้เกิดสารใหม่และมีสมบัติเปลี่ยนแปลงไป
(ว3.2 ป.6/2)
สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่
มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์ มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
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 เข้าใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์
ตัวชี้วัด
ทดลองและอธิบาย แรงเสียดทานและนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว4.2 ป.5/1)
สาระที่ 5 พลังงาน
มาตรฐาน ว 5.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม มีกระบวน การ
สืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดที่ 1 ทดลองและอธิบายการสะท้อนของแสงที่ตกกระทบวัตถุ (ว5.1 ป.4/2)
ตัวชี้วัดที่ 2 ทดลองและอธิบายการหักเหของแสงเมื่อผ่านตัวกลางโปร่งใสสองชนิด (ว5.1 ป.4/4)
ตัวชี้วัดที่ 3 ทดลองและอธิบายแสงขาวประกอบด้วยแสงสีต่าง ๆ และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว5.1 ป.4/6)
ตัวชี้วัดที่ 4 ทดลองและอธิบายการเกิดเสียงและการเคลื่อนที่ของเสียง (ว5.1 ป.5/1)
ตัวชี้วัดที่ 5 ทดลองและอธิบายการเกิดเสียงสูง เสียงต่า (ว5.1 ป.5/2)
ตัวชีวัดที่ 6 ทดลองและอธิบายเสียงดัง เสียงค่อย (ว5.1 ป.5/3)
ตัวชี้วัดที่ 7 ทดลองและอธิบายตัวนาไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า (ว5.1 ป.6/1)
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ตัวชี้วัดที่ 8 ทดลองและอธิบายการต่อหลอดไฟฟ้าทั้งแบบอนุกรม แบบขนาน และนาความรู้ไปใช้ ประโยชน์
(ว5.1 ป.6/2)
ตัวชี้วัดที่ 9 ทดลองและอธิบายการเกิดสนามแม่เหล็กรอบสายไฟที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน และนาความรูไปใช้
ประโยชน์ (ว5.1 ป.6/3)
สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
มาตรฐาน ว 6.1 เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของกระบวนการ
ต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์
ตัวชี้วัดที่ 1 สารวจและอธิบายการเกิดดิน (ว6.1 ป.4/1)
ตัวชี้วัดที่ 2 ระบุชนิดและสมบัติของดินที่ใช้ปลูกพืชในท้องถิ่น (ว6.1 ป.4/2)
ตัวชี้วัดที่ 3 สารวจ ทดลองและอธิบายการเกิดเมฆ หมอก น้าค้าง ฝน และลูกเห็บ (ว6.1 ป.5/1)
ตัวชี้วัดที่ 4 ทดลองและอธิบายการเกิดวัฏจักรน้า (ว6.1 ป.5/2)
ตัวชี้วัดที่ 5 ทดลองและอธิบายการเกิดลมและนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน (ว6.1 ป.5/4)
ตัวชี้วัดที่ 6 อธิบาย จาแนกประเภทของหิน โดยใช้ลักษณะของหิน สมบัติของหินเป็นเกณฑ์และ
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว6.1 ป.6/1)
ตัวชี้วัดที่ 7 สารวจและอธิบายการเปลี่ยนแปลงของหิน (ว6.1 ป.6/2)
ตัวชี้วัดที่ 8 สืบค้นและอธิบายธรณีพิบัติภัยที่มีผลต่อมนุษย์และสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น (ว6.1 ป.6/3)
สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ
มาตรฐาน ว 7.1
เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพ การปฏิสัมพันธ์ภายในระบบ
สุริยะและผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์
การสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดที่ 1 สร้างแบบจาลองเพื่ออธิบายลักษณะของระบบสุริยะ (ว7.1 ป.4/1)
ตัวชี้วัดที่ 2 สังเกตและอธิบายการเกิดทิศ และปรากฏการณ์การขึ้นตกของดวงดาวโดยใช้แผนที่ดาว
(ว7.1 ป.5/1)
ตัวชี้วัดที่ 3 สร้างแบบจาลองและอธิบายการเกิดฤดู ข้างขึ้นข้างแรม สุริยุปราคา จันทรุปราคา
และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว7.1 ป.6/1)
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2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (มีจานวนทั้งสิ้น 12 มาตรฐาน 74 ตัวชี้วัด)
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดารงชีวิต
มาตรฐาน ว 1. 1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ
ของสิ่งมีชีวิตที่ทางานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และ
นาความรู้ไปใช้ในการดารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต
ตัวชี้วัดที่ 1 ทดลองและอธิบายหน้าที่ของส่วนประกอบที่สาคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ (ว1.1 ม.1/3)
ตัวชี้วัดที่ 2 ทดลองและอธิบายกระบวนการสารผ่านเซลล์ โดยการแพร่และออสโมซิส (ว1.1 ม.1/4)
ตัวชี้วัดที่ 3 ทดลองหาปัจจัยบางประการที่จาเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช และอธิบายว่า
แสงคลอโรฟิลล์ แก๊ส คาร์บอนได- ออกไซด์ น้า เป็นปัจจัยที่จาเป็นต้องใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง
(ว1.1 ม.1/5)
ตัวชี้วัดที่ 4 อธิบายความสาคัญของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
(ว1.1 ม.1/7)
ตัวชี้วัดที่ 5 สังเกตและอธิบายโครงสร้างที่เกี่ยวกับระบบลาเลียงน้าและอาหารของพืช (ว1.1 ม.1/9)
ตัวชี้วัดที่ 6 อธิบายกระบวนการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอกและการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ ของพืช
โดยใช้ส่วนต่างๆ ของพืชเพื่อช่วยในการขยายพันธุ์ (ว1.1 ม.1/11)
ตัวชี้วัดที่ 7 ทดลองและอธิบายการตอบสนองของพืชต่อแสง น้า และการสัมผัส (ว1.1 ม.1/12)
ตัวชี้วัดที่ 8 อธิบายหลักการและผลของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ เพิ่มผลผลิต
ของพืชและนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว1.1 ม.1/13)
ตัวชี้วัดที่ 9 อธิบายโครงสร้างและการทางานของระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจ
ระบบขับถ่าย ระบบสืบพันธุ์ ของมนุษย์และสัตว์ รวมทั้งระบบประสาทของมนุษย์ (ว1.1 ม.2/1)
ตัวชี้วัดที่ 10 อธิบายความสัมพันธ์ของระบบต่างๆ ของ มนุษย์และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว1.1 ม.2/2)
ตัวชี้วัดที่ 11 สังเกตและอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์ที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกและภายใน
(ว1.1 ม.2/3)
ตัวชี้วัดที่ 12 อธิบายหลักการและผลของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ และเพิ่ม
ผลผลิตของสัตว์และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ (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 เข้าใจกระบวนการและความสาคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลกระทบต่อ
มนุษย์และสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้ และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดที่ 1 อธิบายความสาคัญของสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ และกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
(ว1.2 ม.3/2)
ตัวชี้วัดที่ 2 อภิปรายโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของยีนและโครโมโซมและนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์ (ว1.2 ม.3/3)
ตัวชี้วัดที่ 3 อธิบายผลของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และสิ่งแวดล้อม (ว1.2 ม.3/5)
ตัวชี้วัดที่ 4 อภิปรายผลของเทคโนโลยีชีวภาพต่อการดารงชีวิตของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
(ว1.2 ม.3/6)
สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดที่ 1 สารวจระบบนิเวศต่างๆในท้องถิ่นและอธิบาย ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายใน
ระบบนิเวศ (ว2.1 ม.3/1)
ตัวชี้วัดที่ 2 วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ของการถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตในรูปของโซอาหารและ
สายใยอาหาร (ว2.1 ม.3/2)
ตัวชี้วัดที่ 3 อธิบายวัฏจักรน้า วัฏจักรคาร์บอน และความสาคัญที่มีต่อระบบนิเวศ (ว2.1 ม.3/3)
ตัวชี้วัดที่ 4 อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรในระบบนิเวศ (ว2.1 ม.3/4)
มาตรฐาน ว 2.2

เข้าใจความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น
ประเทศ และโลกนาความรู้ไปใช้ในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ 1 อธิบายแนวทางการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ (ว2.2 ม.3/2)
ตัวชี้วัดที่ 2 วิเคราะห์และอธิบายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ว2.2 ม.3/4)
ตัวชี้วัดที่ 3 อภิปรายปัญหาสิ่งแวดล้อมและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา (ว2.2 ม.3/5)
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สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร
มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดที่ 1 ทดลองและจาแนกสารเป็นกลุ่มโดยใช้เนื้อสารหรือขนาดอนุภาคเป็นเกณฑ์ และอธิบายสมบัติของ
สารในแต่ละกลุ่ม (ว3.1 ม.1/1)
ตัวชี้วัดที่ 2 อธิบายสมบัติและการเปลี่ยนสถานะของสาร โดยใช้แบบจาลองการจัดเรียงอนุภาคของสาร
(ว3.1 ม.1/2)
ตัวชี้วัดที่ 3 ตรวจสอบค่า pH ของสารละลายและนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว3.1 ม.1/4)
ตัวชี้วัดที่ 4 สารวจและอธิบายองค์ประกอบ สมบัติของธาตุและสารประกอบ (ว3.1 ม.2/1)
ตัวชี้วัดที่ 5 สืบค้นข้อมูลและเปรียบเทียบสมบัติของธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ ธาตุกึ่งโลหะและธาตุกัมมันตรังสีและ
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว3.1 ม.2/2)
ตัวชี้วัดที่ 6 ทดลองและอธิบายหลักการแยกสารด้วยวิธีการกรอง การตกผลึก การสกัด การกลั่น และโครมาโทกราฟี และนา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว3.1 ม.2/3)
มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การเกิดสารละลาย
การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้
และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดที่ 1 ทดลองและอธิบายวิธีเตรียมสารละลายที่มีความเข้มข้นเป็นร้อยละ และอภิปรายการนาความรู้
เกี่ยวกับสารละลายไปใช้ประโยชน์ (ว3.2 ม.1/1)
ตัวชี้วัดที่ 2 ทดลองและอธิบายการเปลี่ยนแปลงสมบัติ มวลและพลังงานของสาร เมื่อสารเปลี่ยนสถานะและ
เกิดการละลาย (ว3.2 ม.1/2)
ตัวชี้วัดที่ 3 ทดลองและอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนสถานะ และการละลายของสาร (ว3.2 ม.1/3)
ตัวชี้วัดที่ 4 ทดลองและอธิบายการเปลี่ยนแปลงสมบัติ มวล และพลังงานเมื่อสารเกิดปฏิกิริยาเคมี รวมทั้ง
อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี (ว3.2 ม.2/1)
ตัวชี้วัดที่ 5 สืบค้นข้อมูลและอภิปรายผลของสารเคมี ปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
(ว3.2 ม.2/3)
ตัวชี้วัดที่ 6 สืบค้นข้อมูลและอธิบายการใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง ปลอดภัย วิธีป้องกันและแก้ไขอันตรายที่เกิดขึ้น
จากการใช้สารเคมี (ว3.2 ม.2/4)
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สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่
มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์ มีกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม
ตัวชี้วัดที่ 1 ทดลองและอธิบายระยะทาง การกระจัด อัตราเร็วและความเร็ว ในการเคลื่อนที่ของวัตถุ
(ว4.1 ม.1/2)
ตัวชี้วัดที่ 2 ทดลองและอธิบายการหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในระนาบเดียวกันที่กระทาต่อวัตถุ
(ว4.1 ม.2/1)
ตัวชี้วัดที่ 3 อธิบายแรงลัพธ์ที่กระทาต่อวัตถุ ที่หยุดนิ่งหรือวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว (ว4.1 ม.2/2)
ตัวชี้วัดที่ 4 อธิบายความเร่งและผลของแรงลัพธ์ที่ทาต่อวัตถุ (ว4.1 ม.3/1)
ตัวชี้วัดที่ 5 ทดลองและอธิบายแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหว่างวัตถุ และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว4.1 ม.3/2)
ตัวชีว้ ัดที่ 6 ทดลองและอธิบายแรงพยุงของของเหลวที่กระทาต่อวัตถุ (ว4.1 ม.3/3)
มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดที่ 1 ทดลองและอธิบายความแตกต่างระหว่างแรงเสียดทานสถิตกับแรงเสียดทานจลน์ และนาความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ (ว4.2 ม.3/1)
ตัวชี้วัดที่ 2 ทดลองและวิเคราะห์โมเมนต์ของแรง และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว4.2 ม.3/2)
ตัวชี้วัดที่ 3 สังเกตและอธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เป็นแนวตรง และแนวโค้ง (ว4.2 ม.3/3)
สาระที่ 5 พลังงาน
มาตรฐาน ว 5.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม มีกระบวน การ
สืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดที่ 1 ทดลองและอธิบายอุณหภูมิและการวัดอุณหภูมิ (ว5.1 ม.1/1)
ตัวชี้วัดที่ 2 สังเกตและอธิบายการถ่ายโอนความร้อน และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว5.1 ม.1/2)
ตัวชี้วัดที่ 3 อธิบายสมดุลความร้อนและผลของความร้อนต่อการขยายตัวของสาร และนาความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน (ว5.1 ม.1/4)
ตัวชี้วัดที่ 4 ทดลองและอธิบายการสะท้อนของแสง การหักเหของแสง และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
(ว5.1 ม.2/1)
ตัวชี้วัดที่ 5 ทดลองและอธิบายการดูดกลืนแสงสี การมองเห็นสีของวัตถุ และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
(ว5.1 ม.2/3)
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ตัวชี้วัดที่ 6 อธิบายงาน พลังงานจลน์ พลังงานศักย์โน้มถ่วง กฎการอนุรักษ์พลังงาน และความสัมพันธ์ระหว่าง
ปริมาณเหล่านี้ รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว5.1 ม.3/1)
ตัวชี้วัดที่ 7 ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า ความต้านทาน และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
(ว5.1 ม.3/2)
ตัวชี้วัดที่ 8 คานวณพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ (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 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
มาตรฐาน ว 6.1 เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของ
กระบวนการต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของ
โลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดที่ 1 สืบค้นและอธิบายองค์ประกอบและการแบ่งชั้นบรรยากาศที่ปกคลุมผิวโลก (ว6.1 ม.1/1)
ตัวชี้วัดที่ 2 ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ ระหว่าง อุณหภูมิ ความชื้นและความกดอากาศที่มีผลต่อ
ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ (ว6.1 ม.1/2)
ตัวชี้วัดที่ 3 สังเกต วิเคราะห์และ อภิปรายการเกิดปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศที่มีผลต่อมนุษย์
(ว6.1 ม.1/3)
ตัวชี้วัดที่ 4 สืบค้น วิเคราะห์ และอธิบายผลของลมฟ้าอากาศต่อการดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม
(ว6.1 ม.1/5)
ตัวชี้วัดที่ 5 สืบค้น วิเคราะห์ และอธิบายปัจจัยทางธรรมชาติและการกระทาของมนุษย์ที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก รูโหว่โอโซน และฝนกรด (ว6.1 ม.1/6)
ตัวชี้วัดที่ 6 สืบค้น วิเคราะห์และอธิบายผลของภาวะโลกร้อน รูโหว่โอโซน และฝนกรด ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม (ว6.1 ม.1/7)
ตัวชี้วัดที่ 7 สารวจ ทดลองและอธิบายลักษณะของชั้นหน้าตัดดิน สมบัติของดิน และกระบวนการเกิดดิน
(ว6.1 ม.2/1)
ตัวชี้วัดที่ 8 สารวจ วิเคราะห์และอธิบายการใช้ประโยชน์และการปรับปรุงคุณภาพของดิน (ว6.1 ม.2/2)
ตัวชี้วัดที่ 9 ทดสอบ และสังเกตองค์ประกอบและสมบัติของหิน เพื่อจาแนกประเภทของหิน และนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์ (ว6.1 ม.2/4)
ตัวชี้วัดที่ 10 ตรวจสอบและอธิบาย ลักษณะทางกายภาพของแร่ และการนาไปใช้ประโยชน์ (ว6.1 ม.2/5)
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ตัวชี้วัดที่ 11 สืบค้นและอธิบายกระบวนการเกิด ลักษณะและสมบัติของปิโตรเลียม ถ่านหิน หินน้ามัน และการ
นาไปใช้ประโยชน์ (ว6.1 ม.2/6)
ตัวชี้วัดที่ 12 สารวจและอธิบายลักษณะแหล่งน้าธรรมชาติ การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์แหล่งน้าใน
ท้องถิ่น (ว6.1 ม.2/7)
ตัวชี้วัดที่ 13 ทดลองเลียนแบบ และอธิบาย การเกิดแหล่งน้าบนดิน แหล่งน้าใต้ดิน (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
สุริยะและผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์
การสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดที่ 1 สืบค้นและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์และดาวเคราะห์อื่น ๆ และผลที่
เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตบนโลก (ว7.1 ม.3/1)
ตัวชี้วัดที่ 2 สืบค้นและอธิบายองค์ประกอบของเอกภพ กาแล็กซี และระบบสุริยะ (ว7.1 ม.3/2)
ตัวชี้วัดที่ 3 ระบุตาแหน่งของกลุ่มดาว และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว7.1 ม.3/3)
มาตรฐาน ว 7.2

ตัวชี้วัด

เข้าใจความสาคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่นามาใช้ในการสารวจอวกาศและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการเกษตรและการสื่อสาร มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ
จิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างมีคุณธรรมต่อชีวิต
และสิ่งแวดล้อม
สืบค้นและอภิปรายความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศที่ใช้สารวจอวกาศ วัตถุท้องฟ้า สภาวะอากาศ
ทรัพยากรธรรมชาติ การเกษตร และการสื่อสาร (ว7.2 ม.3/1)

3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (มีจานวนทั้งสิ้น 11 มาตรฐาน 51 ตัวชี้วัด)
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดารงชีวิต
มาตรฐาน ว 1. 1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ
ของสิ่งมีชีวิตที่ทางานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และ
นาความรู้ไปใช้ในการดารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต
ตัวชี้วัดที่ 1 ทดลองและอธิบายการรักษาดุลยภาพของเซลล์ของสิ่งมีชีวิต (ว1.1 ม.4-6/1)
ตัวชี้วัดที่ 2 ทดลองและอธิบายกลไกการรักษาดุลยภาพของน้าในพืช (ว1.1 ม.4-6/2)
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ตัวชี้วัดที่ 3 สืบค้นข้อมูลและอธิบายกลไกการควบคุมดุลยภาพของน้าแร่ธาตุ และอุณหภูมิของมนุษย์ และสัตว์
อื่น ๆ และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว1.1 ม.4-6/3)
ตัวชี้วัดที่ 4 อธิบายเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและนาความรู้ไปใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพ
(ว1.1 ม.4-6/4)
มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจกระบวนการและความสาคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลกระทบต่อ
มนุษย์และสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้ และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดที่ 1 อธิบายกระบวนการถ่ายทอดสารพันธุกรรมการแปรผันทางพันธุกรรม มิวเทชันและการเกิดความ
หลากหลายทางชีวภาพ (ว1.2 ม.4-6/1)
ตัวชีว้ ัดที่ 2 สืบค้นข้อมูลและอภิปรายผลของเทคโนโลยี ชีวภาพที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมและนา ความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ (ว1.2 ม.4-6/2)
ตัวชี้วัดที่ 3 สืบค้นข้อมูลและอภิปรายผลของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
(ว1.2 ม.4-6/3)
ตัวชีว้ ัดที่ 4 อธิบายกระบวนการคัดเลือกตามธรรมชาติ และผลของการคัดเลือกตามธรรมชาติต่อความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต (ว1.2 ม.4-6/4)
สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดที่ 1 อธิบายดุลยภาพของระบบนิเวศ (ว2.1 ม.4-6/1)
ตัวชี้วัดที่ 2 อธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิต (ว2.1 ม.4-6/2)
ตัวชี้วัดที่ 3 อธิบายความสาคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ และเสนอแนะแนวทางในการดูแล และรักษา
(ว2.1 ม.4-6/3)
มาตรฐาน ว 2.2

เข้าใจความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น
ประเทศ และโลกนาความรู้ไปใช้ในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ 1 วิเคราะห์สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ธรรมชาติในระดับท้องถิ่น
ระดับประเทศ และระดับโลก (ว2.2 ม.4-6/1)
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ตัวชี้วัดที่ 2 อภิปรายแนวทางในการป้องกัน แก้ไข ปัญหา สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
(ว2.2 ม.4-6/2)
สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร
มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่ อสารสิ่งที่เรียนรู้
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดที่ 1 สืบค้นข้อมูลและอธิบายโครงสร้างอะตอม และสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ (ว3.1 ม.4-6/1)
ตัวชี้วัดที่ 2 วิเคราะห์และอธิบายการจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม ความสัมพันธ์ระหว่างอิเล็กตรอนในระดับ
พลังงานนอกสุดกับสมบัติของธาตุและการเกิดปฏิกิริยา (ว3.1 ม.4-6/2)
ตัวชี้วัดที่ 3 อธิบายการจัดเรียงธาตุและทานายแนวโน้มสมบัติของธาตุในตารางธาตุ (ว3.1 ม.4-6/3)
ตัวชี้วัดที่ 4 วิเคราะห์และอธิบายการเกิดพันธะเคมีในโครงผลึกและในโมเลกุลของสาร (ว3.1 ม.4-6/4)
ตัวชี้วัดที่ 5 สืบค้นข้อมูลและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างจุดเดือด จุดหลอมเหลว และสถานะของสารกับแรงยึด
เหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสาร (ว3.1 ม.4-6/5)
มาตรฐาน ว 3.2

เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การเกิดสารละลาย
การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้
และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดที่ 1 ทดลอง อธิบายและเขียนสมการของปฏิกิริยาเคมีทั่วไปที่พบในชีวิตประจาวัน รวมทั้งอธิบายผลของ
สารเคมีที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม (ว3.2 ม.4-6/1)
ตัวชี้วัดที่ 2 ทดลองและอธิบายอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และนา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว3.2 ม.4-6/2)
ตัวชี้วัดที่ 3 สืบค้นข้อมูลและอธิบายการเกิดปิโตรเลียม กระบวนการแยกแก๊สธรรมชาติ และการกลั่นลาดับส่วน
น้ามันดิบ (ว3.2 ม.4-6/3)
ตัวชี้วัดที่ 4 สืบค้นข้อมูลและอภิปรายการนาผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแยกแก๊สธรรมชาติและการกลั่นลาดับส่วน
น้ามันดิบไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งผลของผลิตภัณฑ์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม (ว3.2 ม.4-6/4)
ตัวชี้วัดที่ 5 ทดลองและอธิบายการเกิดพอลิเมอร์ สมบัติของพอลิเมอร์ (ว3.2 ม.4-6/5)
ตัวชี้วัดที่ 6 อภิปรายการนาพอลิเมอร์ไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งผลที่เกิดจากการผลิตและใช้พอลิเมอร์ต่อ สิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม (ว3.2 ม.4-6/6)
ตัวชี้วัดที่ 7 ทดลองและอธิบายองค์ประกอบประโยชน์ และปฏิกิริยาบางชนิดของคาร์โบไฮเดรต (ว3.2 ม.4-6/7)

28
ตัวชี้วัดที่ 8 ทดลองและอธิบายองค์ประกอบประโยชน์ และปฏิกิริยาบางชนิดของไขมันและน้ามัน
(ว3.2 ม.4-6/8)
ตัวชี้วัดที่ 9 ทดลองและอธิบายองค์ประกอบประโยชน์ และปฏิกิริยาบางชนิดของโปรตีน และกรดนิวคลีอิก
(ว3.2 ม.4-6/9)
สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่
มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์ มีกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม
ตัวชี้วัดที่ 1 ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโน้มถ่วง และ
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว4.1 ม.4-6/1)
ตัวชี้วัดที่ 2 ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามไฟฟ้า
และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว4.1 ม.4-6/2)
ตัวชี้วัดที่ 3 ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามแม่เหล็ก และ
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว4.1 ม.4-6/3)
ตัวชี้วัดที่ 4 วิเคราะห์และอธิบายแรงนิวเคลียร์และแรงไฟฟ้าระหว่างอนุภาคในนิวเคลียส (ว4.1 ม.4-6/4)
มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดที่ 1 อธิบายและทดลองความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัด เวลา ความเร็ว ความเร่งของการเคลื่อนที่ใน
แนวตรง (ว4.2 ม.4-6/1)
ตัวชี้วัดที่ 2 สังเกตและอธิบายการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ แบบวงกลม และแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
(ว4.2 ม.4-6/2)
สาระที่ 5 พลังงาน
มาตรฐาน ว 5.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม มีกระบวน การ
สืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดที่ 1 ทดลองและอธิบายสมบัติของคลืน่ กล และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง อัตราเร็ว ความถี่และความยาวคลื่น
(ว5.1 ม.4-6/1)
ตัวชี้วัดที่ 2 อธิบายการเกิดคลื่นเสียงบีตส์ของเสียงความเข้มเสียง ระดับความเข้มเสียง การได้ยินเสียง คุณภาพ
เสียง และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว5.1 ม.4-6/2)
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ตัวชี้วัดที่ 3 อภิปรายผลการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับมลพิษทางเสียงที่มีต่อสุขภาพของมนุษย์ และการเสนอวิธี
ป้องกัน (ว5.1 ม.4-6/3)
ตัวชี้วัดที่ 4 อธิบายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และนาเสนอผลการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ
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 อธิบายการเกิดกัมมันตภาพรังสีและบอกวิธีการตรวจสอบรังสีในสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์
ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม (ว5.1 ม.4-6/9)
สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
มาตรฐาน ว 6.1 เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของ
กระบวนการต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไป
ใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดที่ 1 สืบค้นและอธิบายหลักการในการแบ่งโครงสร้างโลก (ว6.1 ม.4-6/1)
ตัวชี้วัดที่ 2 ทดลองเลียนแบบและอธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีภาคของโลก
(ว6.1 ม.4-6/2)
ตัวชี้วัดที่ 3 ทดลองเลียนแบบ และอธิบายกระบวนการเกิดภูเขา รอยเลื่อน รอยคดโค้ง แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด
(ว6.1 ม.4-6/3)
ตัวชี้วัดที่ 4 สืบค้นและอธิบายความสาคัญของปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิดที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม (ว6.1 ม.4-6/4)
ตัวชี้วัดที่ 5 สารวจ วิเคราะห์และอธิบายการลาดับชั้นหิน จากการวางตัวของชั้นหิน ซากดึกดาบรรพ์
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
สุริยะและผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์
การสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
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

เข้าใจความสาคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่นามาใช้ในการสารวจอวกาศและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการเกษตรและการสื่อสาร มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ
จิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างมีคุณธรรมต่อชีวิต
และสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดที่ 1 สืบค้นและอธิบายการส่งและคานวณความเร็วในการโคจรของดาวเทียมรอบโลก
(ว7.2 ม.4-6/1)
ตัวชี้วัดที่ 2 สืบค้นและอธิบายประโยชน์ของดาวเทียมในด้านต่าง ๆ (ว7.2 ม.4-6/2)
ตัวชี้วัดที่ 3 สืบค้นและอธิบายการส่งและสารวจอวกาศโดยใช้ยานอวกาศและสถานีอวกาศ
(ว7.2 ม.4-6/3)
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กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (มีจานวนทั้งสิ้น 11 มาตรฐาน 70 ตัวชี้วัด)
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
มาตรฐาน ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติ ความสาคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตน
นับถือ และศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข
ตัวชี้วัดที่ 1 อธิบายความสาคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะเป็นศูนย์รวมจิตใจของ
ศาสนิกชน(ส 1.1ป. 4/1 )
ตัวชี้วัดที่ 2 สรุปพุทธประวัติตั้งแต่บรรลุธรรมจนถึงประกาศธรรมหรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
(ส 1.1ป.4/2)
ตัวชี้วัดที่ 3 แสดงความเคารพพระรัตนตรัยปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรม โอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา
หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด (ส 1.1 ป. 4/4 )
ตัวชี้วัดที่ 4 ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อการอยู่ร่วมกันเป็นชาติได้อย่างสมานฉันท์
(ส 1.1 ป. 4/7)
ตัวชี้วัดที่ 5 อธิบายประวัติศาสดาของศาสนาอื่น ๆโดยสังเขป (ส 1.1 ป. 4/8)
ตัวชี้วัดที่ 6 วิเคราะห์ความสาคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ ในฐานะที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมและหลักในการพัฒนาชาติไทย(ส 1.1 ป.5/1)
ตัวชี้วัดที่ 7 สรุปพุทธประวัติตั้งแต่เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์จนถึงพุทธกิจสาคัญ หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือ
ตามที่กาหนด (ส 1.1 ป.5/2)
ตัวชี้วัดที่ 8 อธิบายองค์ประกอบ และความสาคัญของพระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ
(ส 1.1 ป.5/4)
ตัวชี้วัดที่ 9 แสดงความเคารพพระรัตนตรัย และปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท 3 ใน
พระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด (ส 1.1 ป.5/5)
ตัวชี้วัดที่ 10 ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อการพัฒนาตนเองและสิ่งแวดล้อม
(ส 1.1 ป.5/7)
ตัวชี้วัดที่ 11 วิเคราะห์ความสาคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจาชาติ หรือความสาคัญของ
ศาสนาที่ตนนับถือ (ส 1.1 ป.6/1)
ตัวชี้วัดที่ 12 สรุปพุทธประวัติตั้งแต่ปลงอายุสังขารจนถึงสังเวชนียสถาน หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือ
ตามที่กาหนด (ส 1.1 ป.6/2)
ตัวชี้วัดที่ 13 เห็นคุณค่าและประพฤติตนตามแบบอย่างการดาเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก
เรื่องเล่า และ ศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กาหนด (ส 1.1 ป.6/3)
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ตัวชี้วัดที่ 14 วิเคราะห์ความสาคัญและเคารพ พระรัตนตรัย ปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท 3 ใน
พระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด (ส 1.1 ป.6/4)
ตัวชี้วัดที่ 15 ชื่นชมการทาความดีของบุคคลในประเทศตามหลักศาสนา พร้อมทั้งบอกแนวปฏิบัติในการ
ดาเนินชีวิต (ส 1.1 ป.6/5)
ตัวชี้วัดที่ 16 ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อแก้ปัญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด
(ส 1.1 ป.6/7)
ตัวชี้วัดที่ 17 อธิบายหลักธรรมสาคัญของศาสนาอื่น ๆ โดยสังเขป (ส 1.1 ป.6/8)
ตัวชี้วัดที่ 18 อธิบายลักษณะสาคัญของศาสนพิธีพิธีกรรมของศาสนาอื่นๆ และปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม
เมื่อต้องเข้าร่วมพิธี (ส 1.1 ป.6/9)
มาตรฐาน ส 1.2
ตัวชี้วัดที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 2
ตัวชี้วัดที่ 3
ตัวชี้วัดที่ 4

เข้าใจตระหนัก และปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ
อภิปรายความสาคัญ และมีส่วนร่วมในการบารุงรักษาศาสนสถานของศาสนาที่ตนนับถือ
(ส 1.2 ป.4/1)
ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสาคัญทางศาสนา ตามที่กาหนด และอภิปรายประโยชน์
ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม (ส 1.2 ป.5/2)
อธิบายความรู้เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆในศาสนสถาน และปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม
(ส 1.2 ป.6/1)
อธิบายประโยชน์ของการเข้าร่วมใน ศาสนพิธี พิธีกรรม และกิจกรรมในวันสาคัญทางศาสนา
ตามที่กาหนด และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง (ส 1.2 ป.6/3)

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธารงรักษา
ประเพณี และวัฒนธรรมไทย ดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข
ตัวชี้วัดที่ 1 ยกตัวอย่างและปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพ และหน้าที่ในฐานะ
พลเมืองดี (ส 2.1ป.5/1)
ตัวชี้วัดที่ 2 เสนอวิธีการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่นจากการละเมิดสิทธิเด็ก (ส 2.1ป.5/2)
ตัวชี้วัดที่ 3 ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันของครอบครัวและชุมชน (ส 2.1 ป.6/1)
ตัวชี้วัดที่ 4
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลาและธารงรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม
(ส 2.1 ป.6/ 2)
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ตัวชี้วัดที่ 5
ตัวชี้วัดที่ 6

มาตรฐาน ส 2.2
ตัวชี้วัดที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 2
ตัวชี้วัดที่ 3
ตัวชี้วัดที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 5
ตัวชี้วัดที่ 6

อธิบายคุณค่าทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มคนในสังคมไทย (ส 2.1 ป.6/ 4)
ติดตามข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจาวัน เลือกรับและใช้ข้อมูล ข่าวสารในการ
เรียนรู้ได้เหมาะสม (ส 2.1 ป.6/ 5)
เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธารงรักษาไว้
ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
อธิบายอานาจอธิปไตยและความสาคัญของระบอบประชาธิปไตย (ส 2.2 ป.4/1)
อธิบายความสาคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข (ส 2.2 ป.4/3)
วิเคราะห์ประโยชน์ที่ชุมชน จะได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส 2.2 ป.5/3)
เปรียบเทียบบทบาท หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล (ส 2.2 ป.6/1)
มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริม ประชาธิปไตยในท้องถิ่นและประเทศ
(ส 2.2 ป.6/2)
อภิปรายบทบาท ความสาคัญในการใช้สิทธิ ออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย
(ส 2.2 ป.6/3)

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
มาตรฐาน ส 3.1
เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิต และการบริโภค การใช้ทรัพยากร
ที่มีอยู่จากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อการดารงชีวิตอย่างมีดุลภาพ
ตัวชี้วัดที่ 1 อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ (ส 3.1 ป.5/1)
ตัวชี้วัดที่ 2 ประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการทากิจกรรมต่าง ๆ ในครอบครัว
โรงเรียนและชุมชน (ส 3.1 ป.5/2)
ตัวชี้วัดที่ 3 อธิบายหลักการสาคัญและประโยชน์ของสหกรณ์ (ส 3.1 ป.5/3)
ตัวชี้วัดที่ 4 อธิบายบทบาทของผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบ (ส 3.1 ป.6/1)
ตัวชี้วัดที่ 5 อธิบายบทบาทของผู้บริโภคที่รู้เท่าทัน (ส 3.1 ป.6/2)
ตัวชี้วัดที่ 6 บอกวิธีและประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน (ส 3.1 ป.6/3)
มาตรฐาน ส 3.2

เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความ
จาเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
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 ความสาคัญของเวลา 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 อธิบายความสาคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
อย่างง่าย ๆ (ส 4.1 ป.6/1)
ตัวชี้วัดที่ 4 นาเสนอข้อมูลจากหลักฐานที่หลากหลายในการทาความเข้าใจเรื่องราวสาคัญในอดีต
(ส 4.1 ป.6/2)
มาตรฐาน ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และกา
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญและสามารถวิเคราะห์
ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 1 อธิบายการตั้งหลักแหล่งและพัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์
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 และธารง
ความเป็นไทย
ตัวชี้วัดที่ 1 อธิบายพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย (ส 4.3 ป.4/1)
ตัวชี้วัดที่ 2 บอกประวัติและผลงานของบุคคลสาคัญสมัยสุโขทัย (ส 4.3 ป.4/2)
ตัวชี้วัดที่ 3 อธิบายภูมิปัญญาไทยที่สาคัญในสมัยสุโขทัยที่น่าภาคภูมิใจ 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 บอกประวัติและผลงานของบุคคลสาคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรีที่น่าภาคภูมิใจ
(ส 4.3 ป.5/3)
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ตัวชี้วัดที่ 7 อธิบายภูมิปัญญาไทยที่สาคัญ 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 ยกตัวอย่างผลงานของบุคคลสาคัญด้านต่าง ๆ ในสมัยรัตนโกสินทร์ (ส 4. 3 ป.6/3)
ตัวชี้วัดที่ 11 อธิบายภูมิปัญญาไทยที่สาคัญในสมัยรัตนโกสินทร์ที่น่าภาคภูมิใจ และควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้
(ส 4. 3 ป.6/4)
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์
มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกัน
ในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ สรุป
และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 1 รู้ตาแหน่ง (พิกัดภูมิศาสตร์ ละติจูด ลองจิจูด) ระยะ ทิศทาง ของภูมิภาคของตนเอง
(ส 5.1 ป.5/1)
ตัวชี้วัดที่ 2 ระบุลักษณะภูมิลักษณ์ที่สาคัญในภูมิภาคของตนเองในแผนที่ (ส 5.1 ป.5/2)
ตัวชี้วัดที่ 3 ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (แผนที่ ภาพถ่ายชนิดต่าง ๆ ) ระบุลักษณะสาคัญทางกายภาพและ
สังคมของประเทศ (ส 5.1 ป.6/1)
ตัวชี้วัดที่ 4 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของประเทศ
(ส 5.1 ป.6/2)
มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์
วัฒนธรรม มีจิตสานึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ 1 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่นของ
ประชากรในภูมิภาค (ส 5.2 ป.5/1)
ตัวชี้วัดที่ 2 อธิบายอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ก่อให้เกิดวิถีชีวิตและการสร้างสรรค์วัฒนธรรมใน
ภูมิภาค (ส 5.2 ป.5/2)
ตัวชี้วัดที่ 3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมทางสังคมในประเทศ
(ส 5.2 ป.6/1)
ตัวชี้วัดที่ 4 อธิบายการแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน และผลที่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงนั้น (ส 5.2 ป.6/2)
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2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (มีจานวนทั้งสิ้น 11 มาตรฐาน 97 ตัวชี้วัด)
สาระที่ 1
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
มาตรฐาน ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติ ความสาคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตน
นับถือ และศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข
ตัวชี้วัดที่ 1 วิเคราะห์ความสาคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ที่มีต่อสภาพแวดล้อมใน
สังคมไทย รวมทั้งการพัฒนาตนและครอบครัว (ส 1.1 ม.1/2)
ตัวชี้วัดที่ 2 วิเคราะห์พุทธประวัติตั้งแต่ประสูติจนถึงบาเพ็ญทุกรกิริยาหรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่
กาหนด (ส 1.1 ม.1/3)
ตัวชี้วัดที่ 3 อธิบายพุทธคุณ และข้อธรรมสาคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ
ตามที่กาหนด เห็นคุณค่าและนาไปพัฒนาแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว
(ส 1.1 ม.1/5)
ตัวชี้วัดที่ 4 เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิต เพื่อการเรียนรู้และการดาเนินชีวิต ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ
คือวิธีคิดแบบคุณค่าแท้–คุณค่าเทียม และวิธีคิดแบบคุณ–โทษและทางออก หรือการพัฒนาจิต
ตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ (ส 1.1 ม.1/6)
ตัวชี้วัดที่ 5 วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ในการดารงชีวิตแบบพอเพียง
และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข (ส 1.1 ม.1/8)
ตัวชี้วัดที่ 6 วิเคราะห์การกระทาของบุคคลที่เป็นแบบอย่างด้านศาสนสัมพันธ์ และนาเสนอแนวทางการ
ปฏิบัติของตนเอง (ส 1.1 ม.1/11)
ตัวชี้วัดที่ 7 วิเคราะห์ความสาคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจ
อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน (ส 1.1 ม.2/2)
ตัวชี้วัดที่ 8 วิเคราะห์ความสาคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่เป็นรากฐานของ
วัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชาติและมรดกของชาติ (ส 1.1 ม.2/3)
ตัวชี้วัดที่ 9 อภิปรายความสาคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือกับการพัฒนาชุมชนและการ
จัดระเบียบสังคม (ส 1.1 ม.2/ 4)
ตัวชี้วัดที่ 10 วิเคราะห์พุทธประวัติหรือประวัติศาสดาของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด (ส 1.1 ม.2/5)
ตัวชี้วัดที่ 11 อธิบายโครงสร้าง และสาระโดยสังเขปของพระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ
(ส 1.1 ม.2/7)
ตัวชีว้ ัดที่ 12 อธิบายธรรมคุณ และข้อธรรมสาคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ
ตามที่กาหนด เห็นคุณค่าและนาไปพัฒนา แก้ปัญหาของชุมชนและสังคม
(ส 1.1 ม.2/8)
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ตัวชี้วัดที่ 13 เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และดาเนินชีวิต ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการคือ
วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ หรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ(ส 1.1 ม.2/9)
ตัวชี้วัดที่ 14 วิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อการดารงตนอย่างเหมาะสมใน
กระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
(ส 1.1 ม.2/ 11)
ตัวชี้วัดที่ 15 อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก (ส 1.1 ม.3/1)
ตัวชี้วัดที่ 16 วิเคราะห์ความสาคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์
อารยธรรม และความสงบสุขแก่โลก (ส 1.1 ม.3/2)
ตัวชี้วัดที่ 17 วิเคราะห์พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่างๆ หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือ ตามที่กาหนด
(ส 1.1 ม.3/4)
ตัวชี้วัดที่ 18 วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่างการดาเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก
เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง ตามที่กาหนด (ส 1.1 ม.3/5)
ตัวชี้วัดที่ 19 อธิบายสังฆคุณ และข้อธรรมสาคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ
ตามที่กาหนด (ส 1.1 ม.3/6)
ตัวชี้วัดที่ 20 เห็นคุณค่า และวิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการพัฒนาตน เพื่อเตรียมพร้อ ม
สาหรับการทางาน และการมีครอบครัว (ส 1.1 ม.3/7)
ตัวชี้วัดที่ 21 เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และดาเนินชีวิต ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการคือ
วิธีคิดแบบอริยสัจ และวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนา
ที่ตนนับถือ (ส 1.1 ม.3/8 )
มาตรฐาน ส 1.2 เข้าใจตระหนัก และปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ
ตัวชี้วัดที่ 1 บาเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถาน ของศาสนาที่ตนนับถือ (ส 1.2 ม.1/1)
ตัวชี้วัดที่ 2 อธิบายจริยวัตรของสาวกเพื่อเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติ และปฏิบัติตนอย่าง
เหมาะสมต่อสาวกของศาสนาที่ตนนับถือ (ส 1.2 ม.1/2)
ตัวชี้วัดที่ 3 ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่าง ๆ ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่กาหนด
(ส 1.2 ม.2/ 1)
ตัวชี้วัดที่ 4 วิเคราะห์หน้าที่และบทบาทของสาวก และปฏิบัติตนต่อสาวก ตามที่กาหนดได้ถูกต้อง
(ส 1.2 ม.3/1)

38
สาระที่ 2
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธารงรักษา
ประเพณี และวัฒนธรรมไทย ดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข
ตัวชี้วัดที่ 1 ระบุความสามารถของตนเองในการทาประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ (ส 2.1 ม.1/2)
ตัวชี้วัดที่ 2 อธิบายและปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง 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 ความสาคัญ และความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม (ส 2.1 ม.2/3)
ตัวชี้วัดที่ 5 อธิบายความแตกต่างของการกระทาความผิดระหว่างคดีอาญาและคดีแพ่ง (ส 2.1 ม.3/1)
ตัวชี้วัดที่ 6 มีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองผู้อื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน (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 และธารงรักษาไว้
ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตัวชี้วัดที่ 1 อธิบายหลักการ เจตนารมณ์ โครงสร้าง และสาระสาคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย ฉบับปัจจุบันโดยสังเขป (ส 2.2 ม.1/1)
ตัวชี้วัดที่ 2 วิเคราะห์บทบาทการถ่วงดุลของอานาจอธิปไตยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
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 เปรียบเทียบระบอบการปกครองของไทยกับประเทศอื่นๆ ที่มีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย (ส 2.2 ม.3/2)
ตัวชี้วัดที่ 7 วิเคราะห์รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันในมาตราต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง การมีส่วนร่วม
และการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ (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
มีอยู่จากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจ หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการดารงชีวิตอย่างมีดุลภาพ
ตัวชี้วัดที่ 1 อธิบายความหมายและความสาคัญของเศรษฐศาสตร์ (ส 3.1 ม.1/1)
ตัวชี้วัดที่ 2 อธิบายความเป็นมา หลักการและความสาคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย
(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 ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจาเป็น
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 วิเคราะห์การแข่งขันทางการค้าในประเทศและต่างประเทศที่ส่งผลต่อคุณภาพสินค้าปริมาณ
การผลิตและราคาสินค้า (ส 3.2 ม.2/4)
ตัวชี้วัดที่ 6 อธิบายบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ (ส 3.2 ม.3/1)
ตัวชี้วัดที่ 7 อภิปรายบทบาทความสาคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (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 ความสาคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วัดที่ 1 วิเคราะห์ความสาคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์ (ส 4.1 ม.1/1)
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เทียบศักราชตามระบบต่างๆที่ใช้ศึกษาประวัติศาสตร์ (ส 4.1 ม.1/2)
นาวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ (ส 4.1 ม.1/3)
ประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่าง ๆ (ส 4.1 ม.2/1)
วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
(ส 4.1 ม.2/2)
ตัวชี้วัดที่ 6 เห็นความสาคัญของการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ (ส 4.1 ม.2/3)
ตัวชี้วัดที่ 7 วิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผลตามวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ (ส 4.1 ม.3/1)
มาตรฐาน ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญและสามารถวิเคราะห์
ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 1 อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (ส 4.2 ม.1/1)
ตัวชี้วัดที่ 2 ระบุความสาคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ส 4.2 ม.1/2)
ตัวชี้วัดที่ 3 อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคเอเชีย (ส 4.2 ม.2/1)
ตัวชี้วัดที่ 4 ระบุความสาคัญของแหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย (ส 4.2 ม.2/2)
ตัวชี้วัดที่ 5 อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคต่างๆ ในโลกโดยสังเขป
(ส 4.2 ม.3/1)
ตัวชี้วัดที่ 6 วิเคราะห์ผลของการเปลี่ยนแปลงที่นาไปสู่ความร่วมมือ และความขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษที่
20 ตลอดจนความพยายามในการขจัดปัญหาความขัดแย้ง (ส 4.2 ม.3/2)
มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ และธารง
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 วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยา
(ส 4.3 ม.2/2)
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ตัวชี้วัดที่ 6 ระบุภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี และอิทธิพลของภูมิปัญญาดังกล่าวต่ อ
การพัฒนาชาติไทยในยุคต่อมา (ส 4.3 ม.2/3)
ตัวชี้วัดที่ 7 วิเคราะห์พัฒนาการ ของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ในด้านต่างๆ (ส 4.3 ม.3/1)
ตัวชี้วัดที่ 8 วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์
(ส 4.3 ม.3/2)
ตัวชีว้ ัดที่ 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 และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกัน
ในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา 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 และนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทาง
กายภาพและสังคมของทวีปยุโรป และแอฟริกา (ส 5.1 ม.2/1)
ตัวชี้วัดที่ 5 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกา (ส
5.1 ม.2/2)
ตัวชี้วัดที่ 6 ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทาง
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 มีจิตสานึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ 1 วิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และ
โอเชียเนีย (ส 5.2 ม.1/1)
ตัวชี้วัดที่ 2 วิเคราะห์ความร่วมมือของประเทศต่าง ๆที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย (ส 5.2 ม.1/2)
ตัวชี้วัดที่ 3 สารวจ และอธิบายทาเลที่ตั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และ
โอเชียเนีย โดยใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย (ส 5.2 ม.1/3)
ตัวชี้วัดที่ 4 วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและสังคมที่มีผลต่อการเลื่อนไหลของความคิด เทคโนโลยี สินค้า
และประชากรในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย (ส 5.2 ม.1/4)
ตัวชี้วัดที่ 5 วิเคราะห์การก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ
และทางสังคมของทวีปยุโรป และแอฟริกา (ส 5.2 ม.2/1)
ตัวชี้วัดที่ 6 ระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป และแอฟริกา
(ส 5.2 ม.2/2)
ตัวชี้วัดที่ 7 สารวจ อภิปรายประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรป และแอฟริกา
(ส 5.2 ม.2/3)
ตัวชี้วัดที่ 8 วิเคราะห์เหตุและ ผลกระทบที่ประเทศไทยได้รับจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีป
ยุโรป และแอฟริกา (ส 5.2 ม.2/4)
ตัวชี้วัดที่ 9 วิเคราะห์การก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ
และ ทางสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ (ส 5.2 ม.3/1)
ตัวชี้วัดที่ 10 สารวจ อภิปรายประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกา
ใต้ (ส 5.2 ม.3/3)
ตัวชี้วัดที่ 11 วิเคราะห์เหตุและผลกระทบต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต้ที่ส่งผลต่อประเทศไทย (ส 5.2 ม.3/4)
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3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (มีจานวนทั้งสิ้น 11 มาตรฐาน 50 ตัวชี้วัด)
สาระที่ 1
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
มาตรฐาน ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติ ความสาคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตน
นับถือ และศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข
ตัวชี้วัดที่ 1 วิเคราะห์สังคมชมพูทวีป และคติความเชื่อทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้า หรือสังคมสมัย
ของศาสดาที่ตนนับถือ (ส 1.1 ม.4 –6/1)
ตัวชี้วัดที่ 2 วิเคราะห์พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุดในการตรัสรู้ การก่อตั้ง วิธีการ
สอนและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือวิเคราะห์ประวัติศาสดาที่ตนนับถือ ตามที่กาหนด
(ส 1.1 ม.4 –6/2)
ตัวชี้วัดที่ 3 วิเคราะห์พุทธประวัติด้านการบริหาร และการธารงรักษาศาสนา หรือ วิเคราะห์ประวัติศาสดา
ที่ตน นับถือ ตามที่กาหนด (ส 1.1 ม.4 –6/3)
ตัวชี้วัดที่ 4 วิเคราะห์ข้อปฏิบัติทางสายกลางในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตาม
ที่กาหนด (ส 1.1 ม.4 –6/4)
ตัวชี้วัดที่ 5 วิเคราะห์การพัฒนาศรัทธา และปัญญาที่ถูกต้องในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนา
ที่ตนนับถือ ตามที่กาหนด (ส 1.1 ม.4 –6/5)
ตัวชี้วัดที่ 6 วิเคราะห์ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่
กาหนด (ส 1.1 ม.4 –6/6)
ตัวชี้วัดที่ 7 วิเคราะห์หลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์ หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือ
ตามที่กาหนด (ส 1.1 ม.4 –6/7)
ตัวชี้วัดที่ 8 วิเคราะห์การฝึกฝนและพัฒนาตนเอง การพึ่งตนเอง และการมุ่งอิสรภาพในพระพุทธศาสนา
หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด (ส 1.1 ม.4 –6/8)
ตัวชี้วัดที่ 9 วิเคราะห์พระพุทธศาสนาว่า เป็นศาสตร์แห่งการศึกษาซึ่งเน้นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยกับ
วิธีการแก้ปัญหา หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด (ส 1.1 ม.4 –6/9)
ตัวชี้วัดที่ 10 วิเคราะห์พระพุทธศาสนาในการฝึกตนไม่ให้ประมาท มุ่งประโยชน์และสันติภาพบุคคล สังคมและ
โลก หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด (ส 1.1 ม.4 –6/10)
ตัวชี้วัดที่ 11 วิเคราะห์พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน
หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด (ส 1.1 ม.4 –6/11)
ตัวชี้วัดที่ 12 วิเคราะห์ความสาคัญของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการศึกษาที่สมบูรณ์ การเมืองและสันติภาพ
หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด (ส 1.1 ม.4 –6/12)
ตัวชี้วัดที่ 13 วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบ อริยสัจ 4 หรือหลักคาสอนของศาสนาที่ตนนับถือ
(ส 1.1 ม.4 –6/13)
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ตัวชี้วัดที่ 14 วิเคราะห์ข้อคิดและแบบอย่างการดาเนินชีวิตจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชน
ตัวอย่าง ตามที่กาหนด (ส 1.1 ม.4 –6/14)
ตัวชี้วัดที่ 15 วิเคราะห์คุณค่าและความสาคัญของการสังคายนาพระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตน
นับถือ และการเผยแผ่ (ส 1.1 ม.4 –6/15)
ตัวชี้วัดที่ 16 เชื่อมั่นต่อผลของการทาความดี ความชั่ว สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ที่ต้องเผชิญ และ
ตัดสินใจเลือกดาเนินการหรือปฏิบัติตนได้อย่างมีเหตุผลถูกต้องตามหลักธรรม จริยธรรม และ
กาหนดเป้าหมาย บทบาทการดาเนินชีวิตเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และอยู่ร่วมกันเป็น
ชาติอย่างสมานฉันท์ (ส 1.1 ม.4 –6/16)
ตัวชี้วัดที่ 17 วิเคราะห์หลักธรรมสาคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของศาสนาอื่นๆ และชักชวน ส่งเสริม
สนับสนุนให้บุคคลอื่นเห็นความสาคัญของการทาความดีต่อกัน (ส 1.1 ม.4 –6/21)
มาตรฐาน ส 1.2 เข้าใจตระหนัก และปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ
ตัวชี้วัดที่ 1 วิเคราะห์หลักธรรม คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสาคัญทางศาสนา และเทศกาลที่สาคัญของ
ศาสนาที่ตนนับถือ และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง (ส 1.2 ม.4 –6/4)
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธารงรักษา
ประเพณี และวัฒนธรรมไทย ดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข
ตัวชี้วัดที่ 1 วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ
และสังคมโลก (ส 2.1 ม.4 –6/1)
ตัวชี้วัดที่ 2 วิเคราะห์ความสาคัญของโครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม และ การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม (ส 2.1ม.4 –6/2)
ตัวชี้วัดที่ 3 ปฏิบัติตนและมีส่วนสนับสนุนให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และ
สังคมโลก (ส 2.1ม.4 –6/3)
ตัวชี้วัดที่ 4 ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และเสนอแนวทางพัฒนา
(ส 2.1ม.4 –6/4)
ตัวชี้วัดที่ 5 วิเคราะห์ความจาเป็นที่ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับ
วัฒนธรรมสากล (ส 2.1ม.4 –6/5)
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มาตรฐาน ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธารงรักษาไว้
ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตัวชี้วัดที่ 1 วิเคราะห์ปัญหาการเมืองที่สาคัญในประเทศ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข
(ส 2.2ม.4 –6/1)
ตัวชี้วัดที่ 2 เสนอแนวทาง ทางการเมืองการปกครองที่นาไปสู่ความเข้าใจ และการประสานประโยชน์
ร่วมกันระหว่างประเทศ (ส 2.2ม.4 –6/2)
ตัวชี้วัดที่ 3 วิเคราะห์ความสาคัญและ ความจาเป็นที่ต้องธารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ส 2.2ม.4 –6/3)
ตัวชี้วัดที่ 4 เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ (ส 2.2ม.4 –6/4)
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิต และการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่
มีอยู่จากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจ หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการดารงชีวิตอย่างมีดุลภาพ
ตัวชี้วัดที่ 1 อภิปรายการกาหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจ (ส 3.1 ม.4-6/1)
ตัวชี้วัดที่ 2 ตระหนักถึงความสาคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจสังคมของประเทศ
(ส 3.1 ม.4-6/2)
ตัวชี้วัดที่ 3 ตระหนักถึงความสาคัญของระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศ
(ส 3.1 ม.4-6/3)
มาตรฐาน ส 3.2 เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและ
ความจาเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
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 ความสาคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วัด
ตระหนักถึงความสาคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของ
มนุษยชาติ (ส 4.1 ม.4 –6/1)
มาตรฐาน ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญและสามารถวิเคราะห์
ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 1 วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรรมโบราณ และการติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลก
ตะวันตก ที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก (ส 4.2 ม.4 –6/1)
ตัวชี้วัดที่ 2 วิเคราะห์เหตุการณ์สาคัญต่างๆที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 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
ธารงความเป็นไทย
ตัวชี้วัดที่ 1 วิเคราะห์ประเด็นสาคัญของประวัติศาสตร์ไทย (ส 4.3 ม.4 –6/1)
ตัวชีว้ ัดที่ 2 วิเคราะห์ความสาคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย (ส 4.3 ม.4 –6/2)
ตัวชี้วัดที่ 3 วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลต่อสังคมไทย
ในยุคปัจจุบัน (ส 4.3 ม.4 –6/3)
ตัวชี้วัดที่ 4 วิเคราะห์ผลงานของบุคคลสาคัญทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่มีส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย
และประวัติศาสตร์ไทย (ส 4.3 ม.4 –6/4)
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์
มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกัน
ในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ สรุป
และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 1 ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ (ส 5. 1 ม.4 –6/1)
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ตัวชี้วัดที่ 2
ตัวชี้วัดที่ 3
ตัวชี้วัดที่ 4

มาตรฐาน ส 5.2

วิเคราะห์อิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์ ซึ่งทาให้เกิดปัญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก (ส5. 1 ม.4 –6/2)
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทย
และทวีปต่างๆ (ส 5. 1 ม.4 –6/3)
ประเมินการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติในโลกว่าเป็นผลมาจากการกระทาของมนุษย์และหรือ
ธรรมชาติ (ส 5. 1 ม.4 –6/4)

เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์
วัฒนธรรม มีจิตสานึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อม เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ 1 วิเคราะห์สถานการณ์และวิกฤตการณ์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
ไทยและโลก (ส 5. 2 ม.4 –6/1)
ตัวชี้วัดที่ 2 ระบุมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา บทบาทขององค์การและการประสานความร่วมมือทั้ง
ในประเทศและนอกประเทศเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม(ส 5. 2 ม.4 –6/2)
ตัวชี้วัดที่ 3 ระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
(ส 5. 2 ม.4 –6/3)
ตัวชี้วัดที่ 4 อธิบายการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการสร้างสรรค์วัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นทั้งในประเทศไทยและโลก (ส 5. 2 ม.4 –6/4)
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (มีจานวนทั้งสิ้น 6 มาตรฐาน 14 ตัวชี้วัด)
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
อย่างมีเหตุผล
ตัวชี้วัดที่ 1 ปฏิบัติตามคาสั่ง คาขอร้อง และ คาแนะนาที่ฟังและอ่าน (ต 1.1 ป.6/1)
ตัวชี้วัดที่ 2 เลือก/ระบุประโยค หรือข้อความสั้นๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายทีอ่ ่าน
(ต 1.1 ป.6/3)
ตัวชี้วัดที่ 3 บอกใจความสาคัญและตอบคาถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทานง่ายๆ และเรื่องเล่า
(ต 1.1 ป.6/4)
มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความ
คิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 1 พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล (ต 1.2 ป.6/1)
ตัวชี้วัดที่ 2 ใช้คาสั่ง คาขอร้อง คาขออนุญาต และให้คาแนะนา (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/เขียนแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว กิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผล
สั้นๆ ประกอบ (ต 1.2 ป.6/5)
มาตรฐาน ต 1.3 นาเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูด
และการเขียน
ตัวชี้วัดที่ 1 พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว (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 และนาไปใช้ได้
อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ
ตัวชี้วัด ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล/ วันสาคัญ/งานฉลอง/ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา
(ต 2.1 ป.6/2)
มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ตัวชี้วัด บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมาย
วรรคตอน และการลาดับคาตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
(ต 2.2 ป.6/1)
สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
ตัวชี้วัด ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา (ต 4.1 ป.6/1)
2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (มีจานวนทั้งสิ้น 6 มาตรฐาน 15 ตัวชี้วัด)
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
อย่างมีเหตุผล
ตัวชี้วัดที่ 1 ปฏิบัติตามคาขอร้อง คาแนะนา คาชี้แจง และคาอธิบาย ที่ฟัง และอ่าน (ต 1.1 ม.3/1)
ตัวชี้วัดที่ 2 ระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความที่ฟังหรืออ่าน
(ต 1.1 ม.3/3)
ตัวชี้วัดที่ 3 เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความสาคัญ รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
ที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ
(ต 1.1 ม.3/4)
มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก
และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 1 สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว เรื่องที่อยู่
ในความสนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม (ต 1.2 ม.3/1)
ตัวชี้วัดที่ 2 ใช้คาขอร้อง ให้คาแนะนา คาชี้แจง และคาอธิบายอย่างเหมาะสม (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 และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม
ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม (ต 1.2 ม.3/5)
มาตรฐาน ต 1.3 นาเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูด
และการเขียน
ตัวชี้วัดที่ 1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ / เรื่อง/ ประเด็นต่างๆ
ที่อยู่ในความสนใจของสังคม (ต 1.3 ม.3/1)
ตัวชี้วัดที่ 2 พูดและเขียนสรุปใจความสาคัญ/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 และนาไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสมกับกาลเทศะ
ตัวชี้วัดที่ 1 เลือกใช้ภาษา น้าเสียง 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 และนามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ตัวชี้วัด
เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ
และการลาดับคาตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย (ต 2.2 ม.3/1)
สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
ตัวชี้วัด
ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จาลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน
และสังคม (ต 4.1 ม.3/1)
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3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (มีจานวนทั้งสิ้น 6 มาตรฐาน 14 ตัวชีว้ ัด)
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
อย่างมีเหตุผล
ตัวชี้วัดที่ 1 ปฏิบัติตามคาแนะนาในคู่มือการใช้งานต่างๆ คาชี้แจง คาอธิบาย และคาบรรยายที่ฟังและอ่าน
(ต 1.1 ม.6/1)
ตัวชี้วัดที่ 2 อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่าน
รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความที่ฟัง
หรืออ่าน (ต 1.1 ม.6/3)
ตัวชี้วัดที่ 3 จับใจความสาคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและ
อ่านเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ
(ต 1.1 ม.6/4)
มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก
และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 1 สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์
ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
(ต 1.2 ม.6/1)
ตัวชี้วัดที่ 2 เลือกและใช้คาขอร้อง ให้คาแนะนา คาชี้แจง คาอธิบายอย่างคล่องแคล่ว (ต 1.2 ม.6/2)
ตัวชี้วัดที่ 3 พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ
ในสถานการณ์จาลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม (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 พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม
ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล (ต 1.2 ม.6/5)
มาตรฐาน ต 1.3 นาเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ
โดยการพูดและการเขียน
ตัวชี้วัดที่ 1 พูดและเขียนนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง/ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่อง และประเด็น
ต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม (ต 1.3 ม.6/1)
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ตัวชี้วัดที่ 2 พูดและเขียนสรุปใจความสาคัญ/ 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 และนาไปใช้ไ ด้อย่าง
เหมาะสมกับกาลเทศะ
ตัวชี้วัด
เลือกใช้ภาษา น้าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส และสถานที่ ตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา (ต 2.1 ม.6/1)
มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากั บ
ภาษาและวัฒนธรรมไทย และนามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ตัวชี้วัด
อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สานวน คาพังเพย
สุภาษิตและบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย (ต 2.2 ม.6/1)
สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
ตัวชี้วัด
ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จาลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน
และสังคม (ต 4.1 ม.6/1)
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (มีจานวนทั้งสิ้น 6 มาตรฐาน 31 ตัวชี้วัด)
สาระที่ 1 ทัศนศิลป์
มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์
คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ตัวชี้วัดที่ 1 อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของสีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็นที่มีต่ออารมณ์ของมนุษย์
(ศ1.1 ป.4/2)
ตัวชี้วัดที่ 2 จาแนกทัศนธาตุของสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์โดยเน้นเรื่องเส้น สี
รูปร่าง รูปทรงพื้นผิว และพื้นที่ว่าง (ศ1.1 ป.4/3)
ตัวชี้วัดที่ 3 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ ที่สร้างสรรค์ด้วยวัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
ที่ต่างกัน (ศ1.1 ป.5/2)
ตัวชี้วัดที่ 4 วาดภาพ โดยใช้เทคนิคของแสงเงา น้าหนัก และวรรณะสี (ศ1.1 ป.5/3)
ตัวชี้วัดที่ 5 สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ โดยเน้น การจัดวางตาแหน่งของสิ่งต่าง ๆ ในภาพ (ศ1.1 ป.5/5)
ตัวชี้วัดที่ 6 บรรยายประโยชน์และคุณค่าของงานทัศนศิลป์ที่มีผลต่อชีวิตของคนในสังคม (ศ1.1 ป.5/7)
ตัวชี้วัดที่ 7 สร้างงานทัศนศิลป์จากรูปแบบ 2 มิติ เป็น 3 มิติ โดยใช้หลักการของแสงเงาและน้าหนัก
(ศ1.1 ป.6/3)
ตัวชี้วัดที่ 8 สร้างสรรค์งานปั้นโดยใช้หลักการเพิ่ม และลด น้าหนัก (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 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล
ตัวชี้วัด
บรรยายบทบาทของงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนชีวิตและสังคม (ศ1.2 ป.6/1)
สาระที่ 2 ดนตรี
มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี
ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวัน
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ตัวชี้วัดที่ 1 ระบุทิศทางการเคลื่อนที่ขึ้น – ลงง่าย ๆ ของทานอง รูปแบบจังหวะและความเร็วของจังหวะ
ในเพลงที่ฟัง (ศ2.1 ป.4/3)
ตัวชี้วัดที่ 2 อ่าน เขียนโน้ตดนตรีไทยและสากล (ศ2.1 ป.4/4)
ตัวชี้วัดที่ 3 จาแนกลักษณะของเสียงขับร้องและ เครื่องดนตรีที่อยู่ในวงดนตรีประเภทต่าง ๆ (ศ2.1 ป.5/2)
ตัวชี้วัดที่ 4 อ่าน เขียนโน้ตดนตรีไทยและสากล 5 ระดับเสียง (ศ2.1 ป.5/3)
ตัวชี้วัดที่ 5 จาแนกประเภทและบทบาทหน้าที่ เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ
(ศ2.1 ป.6/2)
ตัวชีว้ ัดที่ 6 อ่าน เขียนโน้ตไทย และโน้ตสากลทานองง่าย ๆ (ศ2.1 ป.6/3)
มาตรฐาน ศ 2.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า
ของดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
ตัวชี้วัดที่ 1 บอกแหล่งที่มาและความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตไทย ที่สะท้อนในดนตรี และเพลงท้องถิ่น
(ศ2.2 ป.4/1)
ตัวชี้วัดที่ 2 ระบุความสาคัญในการอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมทางดนตรี (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 จาแนกดนตรีที่มาจากยุคสมัยที่ต่างกัน (ศ2.2 ป.6/2)
สาระที่ 3 นาฏศิลป์
มาตรฐาน ศ 3.1 เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวัน
ตัวชี้วัดที่ 1 ระบุทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์และการละครที่ใช้สื่อความหมายและอารมณ์ (ศ3.1 ป.4/1)
ตัวชี้วัดที่ 2 ใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครง่าย ๆ ในการถ่ายทอดเรื่องราว (ศ3.1 ป.4/2)
ตัวชี้วัดที่ 3 แสดงนาฏศิลป์ โดยเน้นการใช้ภาษาท่า และนาฏยศัพท์ในการสื่อความหมายและ การแสดงออก
(ศ3.1 ป.5/3)
ตัวชี้วัดที่ 4 บอกประโยชน์ที่ได้รับจากการชมการแสดง (ศ3.1 ป.5/6)
ตัวชี้วัดที่ 5 สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวและการแสดงดยเน้นการถ่ายทอดลีลาหรืออารมณ์ (ศ3.1 ป.6/1)
ตัวชี้วัดที่ 6 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์และการละครกับสิ่งที่ประสบในชีวิตประจาวัน (ศ3.1 ป.6/6)
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มาตรฐาน ศ 3.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์
ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
ตัวชี้วัดที่ 1 อธิบายประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ หรือชุดการแสดงอย่างง่าย ๆ (ศ3.2 ป.4/1)
ตัวชี้วัดที่ 2 เปรียบเทียบการแสดงประเภทต่าง ๆ ของไทย ในแต่ละท้องถิ่น (ศ3.2 ป.5/1)
ตัวชี้วัดที่ 3 อธิบายสิ่งที่มีความสาคัญต่อการแสดงนาฏศิลป์และละคร (ศ3.2 ป.6/1)
2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (มีจานวนทั้งสิ้น 6 มาตรฐาน 38 ตัวชี้วัด)
สาระที่ 1 ทัศนศิลป์
มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์
คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ตัวชี้วัดที่ 1 บรรยายความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของงานทัศนศิลป์และสิ่งแวดล้อมโดยใช้ความรู้
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 รวบรวมงานปั้นหรือสื่อผสมมาสร้างเป็นเรื่องราว 3 มิติโดยเน้นความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืน
และการสื่อถึงเรื่องราวของงาน (ศ1.1 ม.1/4)
ตัวชี้วัดที่ 5 ออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์ หรือกราฟิกอื่น ๆ ในการนาเสนอความคิดและข้อมูล (ศ1.1 ม.1/5)
ตัวชี้วัดที่ 6 อภิปรายเกี่ยวกับ ทัศนธาตุในด้านรูปแบบ และแนวคิดของงานทัศนศิลป์ที่เลือกมา (ศ1.1 ม.2/1)
ตัวชี้วัดที่ 7 บรรยายวิธีการใช้งานทัศนศิลป์ในการโฆษณาเพื่อโน้มน้าวใจและนาเสนอตัวอย่างประกอบ
(ศ1.1 ม.2/7)
ตัวชี้วัดที่ 8 บรรยายสิ่งแวดล้อม 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 เนื้อหาและคุณค่าในงานทัศนศิลป์ ของตนเอง และผู้อื่น หรือของ
ศิลปิน (ศ1.1 ม.3/8)
ตัวชี้วัดที่ 13 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เพื่อบรรยายเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยใช้เทคนิคที่หลากหลาย (ศ1.1 ม.3/9)
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มาตรฐาน ศ 1.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า
งานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 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 บรรยายถึงการเปลี่ยนแปลงของงานทัศนศิลป์ของไทยในแต่ละยุคสมัยโดยเน้นถึงแนวคิดและ
เนื้อหาของงาน (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
ในชีวิตประจาวัน
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 นาเสนอหรือจัดการแสดงดนตรี ที่เหมาะสมโดยการบูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่น
ในกลุ่มศิลปะ (ศ2.1 ม.3/7)
มาตรฐาน ศ 2.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า
ของดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 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 วิพ ากษ์วิจารณ์
คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวัน
ตัวชี้วัดที่ 1 ใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครในการแสดง (ศ3.1 ม.1/2)
ตัวชี้วัดที่ 2 อธิบายการบูรณาการศิลปะแขนงอื่น 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
ผู้คนในชีวิตประจาวันและในการแสดง (ศ3.1 ม.3/2)
ตัวชี้วัดที่ 6 วิจารณ์เปรียบเทียบงานนาฏศิลป์ที่มีความแตกต่างกันโดยใช้ความรู้เรื่ององค์ประกอบนาฏศิลป์
(ศ3.1 ม.3/5)
มาตรฐาน ศ 3.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์
ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
ตัวชี้วัดที่ 1 บรรยายประเภทของละครไทยในแต่ละยุคสมัย (ศ3.2 ม.1/2)
ตัวชี้วัดที่ 2 เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลป์จากวัฒนธรรมต่างๆ (ศ3.2 ม.2/1)
ตัวชี้วัดที่ 3 อธิบายอิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผลต่อเนื้อหาของละคร (ศ3.2 ม.2/3)
ตัวชี้วัดที่ 4 แสดงความคิดเห็นในการอนุรักษ์ (ศ3.2 ม.3/3)
3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (มีจานวนทั้งสิ้น 6 มาตรฐาน 19 ตัวชี้วัด)
สาระที่ 1 ทัศนศิลป์
มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์
คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ตัวชี้วัดที่ 1 วิเคราะห์การใช้ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบในการสื่อความหมายในรูปแบบต่าง ๆ
(ศ1.1 ม.4-6/1)
ตัวชีว้ ัดที่ 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 โดยศึกษาจากแนวคิดและวิธีการสร้างงานของศิลปินที่ตนชื่น
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 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล
ตัวชี้วัดที่ 1 วิเคราะห์ และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตก
(ศ1.2 ม.4-6/1)
ตัวชี้วัดที่ 2 ระบุงานทัศนศิลป์ของศิลปินที่มีชื่อเสียง และบรรยายผลตอบรับของสังคม (ศ1.2 ม.4-6/2)
ตัวชี้วัดที่ 3 อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศที่มีผลต่องานทัศนศิลป์ในสังคม
(ศ1.2 ม.4-6/3)
สาระที่ 2 ดนตรี
มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอด
ความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ตัวชี้วัดที่ 1 จาแนกประเภทและรูปแบบของวงดนตรีทั้งไทยและสากล (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 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 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
ในชีวิตประจาวัน
ตัวชี้วัดที่ 1 วิจารณ์การแสดงตามหลักนาฏศิลป์ และการละคร (ศ3.1 ม.4-6/4)
ตัวชี้วัดที่ 2 วิเคราะห์แก่นของการแสดงนาฏศิลป์และการละครที่ต้องการสื่อความหมายในการแสดง
(ศ3.1 ม.4-6/5)
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ตัวชี้วัดที่ 3 บรรยาย และวิเคราะห์ อิทธิพลของเครื่องแต่งกาย แสง สี เสียง ฉากอุปกรณ์ และสถานที่ที่มีผล
ต่อการแสดง (ศ3.1 ม.4-6/6)
ตัวชี้วัดที่ 4 วิเคราะห์ท่าทาง และการเคลื่อนไหวของผู้คนในชีวิตประจาวันและนามาประยุกต์ใช้ในการแสดง
(ศ3.1 ม.4-6/8)
มาตรฐาน ศ 3.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์
ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
ตัวชีว้ ัดที่ 1 อภิปรายบทบาทของบุคคลสาคัญในวงการนาฏศิลป์และการละคร ของประเทศไทยในยุคสมัย
ต่างๆ (ศ3.2 ม.4-6/2)
ตัวชี้วัดที่ 2 บรรยายวิวัฒนาการของนาฏศิลป์และการละครไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (ศ3.2 ม.4-6/3)
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (มีจานวนทั้งสิ้น 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 อธิบายวิธีดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบหายใจให้ทางานตามปกติ
(พ 1.1 ป.6/2)
สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน พ 2.1 เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดาเนินชีวิต
ตัวชี้วัดที่ 1 อธิบายคุณลักษณะของความเป็นเพื่อนและสมาชิกที่ดีของครอบครัว (พ 2.1 ป.4/1)
ตัวชี้วัดที่ 2 อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเพศและปฏิบัติตนได้เหมาะสม (พ 2.1 ป.5/1)
ตัวชี้วัดที่ 3 อธิบายความสาคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น (พ 2.1 ป.6/1)
ตัวชี้วัดที่ 4 วิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนาไปสู่การมีเพศสัมพันธ์การติดเชื้อเอดส์ และการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร (พ 2.1 ป.6/2)
สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกาลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
มาตรฐาน พ 3.1 เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา
ตัวชี้วัดที่ 1 ควบคุมตนเองเมื่อใช้ทักษะการเคลื่อนไหวในลักษณะผสมผสานได้ทั้งแบบอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และ
ใช้อุปกรณ์ประกอบ (พ 3.1 ป.4/1)
ตัวชี้วัดที่ 2 จัดรูปแบบการเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน และควบคุมตนเองเมื่อใช้ทักษะการเคลื่อนไหวตามแบบ
ที่กาหนด (พ 3.1 ป.5/1)
ตัวชี้วัดที่ 3 จาแนกหลักการเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง การใช้แรง และความสมดุล ในการเคลื่อนไหว
ร่างกายในการเล่นเกม เล่นกีฬา และนาผลมาปรับปรุงเพิ่มพูนวิธีปฏิบัติของตน และผู้อื่น
(พ 3.1 ป.6/2)
มาตรฐาน พ 3.2 รักการออกกาลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจาอย่างสม่าเสมอ
มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชม
ในสุนทรียภาพของการกีฬา
ตัวชี้วัดที่ 1 ออกกาลังกายอย่างมีรูปแบบ เล่นเกมที่ใช้ทักษะการคิด และตัดสินใจ (พ 3.2 ป.5/1)
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ตัวชี้วัดที่ 2 อธิบายประโยชน์และหลักการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพทางกายและการสร้างเสริม
บุคลิกภาพ (พ 3.2 ป.6/1)
ตัวชี้วัดที่ 3 ปฏิบัติตามกฎ กติกา ตามชนิดกีฬาที่เล่น โดยคานึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
(พ 3.2 ป.6/4)
ตัวชี้วัดที่ 4 จาแนกกลวิธีการรุก การป้องกันและนาไปใช้ในการเล่นกีฬา (พ 3.2 ป.6/5)
ตัวชี้วัดที่ 5 เล่นเกมและกีฬาด้วยความสามัคคีและมีน้าใจนักกีฬา (พ 3.2 ป.6/6)
สาระที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค
มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดารงสุขภาพ การป้องกันโรค
และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
ตัวชี้วัดที่ 1 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ (พ 4.1 ป.4/1)
ตัวชี้วัดที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลบนฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อการเลือกบริโภค (พ 4.1 ป.4/3)
ตัวชี้วัดที่ 3 วิเคราะห์สื่อโฆษณาในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างมีเหตุผล
(พ 4.1 ป.5/3)
ตัวชี้วัดที่ 4 วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโรคและเสนอแนวการป้องกันโรคติดต่อที่สาคัญที่พบ
ในประเทศไทย (พ 4.1 ป.6/2)
สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต
มาตรฐาน พ 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา
สารเสพติด และความรุนแรง
ตัวชี้วัดที่ 1 อธิบายความสาคัญของการใช้ยาและใช้ยาอย่างถูกวิธี (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 (มีจานวนทั้งสิ้น 6 มาตรฐาน 32 ตัวชี้วัด)
สาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
มาตรฐาน พ 1.1 เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
ตัวชี้วัดที่ 1 อธิบายความสาคัญของระบบประสาท และระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต
และพัฒนาการของวัยรุ่น (พ 1.1 ม.1/1)
ตัวชี้วัดที่ 2 วิเคราะห์ภาวะการเจริญเติบโตทางร่างกายของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน (พ 1.1 ม.1/3)
ตัวชี้วัดที่ 3 อธิบายการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย 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 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา แต่ละช่วงของ
ชีวิต (พ 1.1 ม.3/1)
ตัวชี้วัดที่ 6 วิเคราะห์สื่อโฆษณา ที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น (พ 1.1 ม.3/3)
สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน พ 2.1 เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดาเนินชีวิต
ตัวชี้วัดที่ 1 อธิบายวิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ
อย่างเหมาะสม (พ 2.1 ม.1/1)
ตัวชี้วัดที่ 2 วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน (พ 2.1 ม.2/2)
ตัวชี้วัดที่ 3 อธิบายวิธีป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอดส์ และการตั้งครรภ์
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 การเคลื่อนไหว การออกกาลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
มาตรฐาน พ 3.1เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา
ตัวชี้วัดที่ 1 เพิ่มพูนความสามารถของตนเองตามหลักการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไกและทักษะพื้นฐาน
ที่นาไปสู่การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาอย่างเหมาะสม (พ 3.1 ม.1/1)
ตัวชี้วัดที่ 2 นาผลการปฏิบัติตนเกี่ยวกับทักษะกลไก และทักษะการเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬาจากแหล่งข้อมูล
ที่หลากหลายมาสรุปเป็นวิธีทีเหมาะสมในบริบทของตนเอง (พ 3.1 ม.2/1)
ตัวชี้วัดที่ 3 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ส่งผลต่อการเล่นกีฬาและกิจกรรม ใน
ชีวิตประจาวัน (พ 3.1 ม.2/3)
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มาตรฐาน พ 3.2 รักการออกกาลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจาอย่างสม่าเสมอ
มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชม
ในสุนทรียภาพของการกีฬา
ตัวชี้วัดที่ 1 อธิบายความสาคัญของการออกกาลังกายและเล่นกีฬา จนเป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี
(พ 3.2 ม.1/1)
ตัวชี้วัดที่ 2 ออกกาลังกายและเลือกเข้าร่วมเล่นกีฬาตามความถนัด ความสนใจ อย่างเต็มความสามารถ
พร้อมทั้งมีการประเมิน การเล่นของตนเองและผู้อื่น (พ 3.2 ม.1/2)
ตัวชี้วัดที่ 3 อธิบายสาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ที่เกิดจากการออก
กาลังกายและเล่นกีฬาเป็น ประจาจนเป็นวิถีชีวิต (พ 3.2 ม.2/1)
ตัวชี้วัดที่ 4 มีมารยาทในการเล่นและดูกีฬา ด้วยความมีน้าใจนักกีฬา (พ 3.2 ม.3/1)
ตัวชี้วัดที่ 5 ปฏิบัติตนตามกฎ กติกา และข้อตกลงในการเล่น ตามชนิดกีฬาที่เลือกและนาแนวคิดที่ได้ปพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนในสังคม (พ 3.2 ม.3/3)
ตัวชี้วัดที่ 6 จาแนกกลวิธีการรุก การป้องกันและใช้ในการเล่นกีฬาที่เลือก และตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมกับ
ทีมไปใช้ได้ตามสถานการณ์ของการเล่น (พ 3.2 ม.3/4)
สาระที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค
มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดารงสุขภาพ 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 กาหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยต่างๆ โดยคานึงถึงความประหยัดและคุณค่าทาง
โภชนาการ (พ 4.1 ม.3/1)
ตัวชี้วัดที่ 5 เสนอแนวทางป้องกันโรคที่เป็นสาเหตุสาคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย
(พ 4.1 ม.3/2)
ตัวชี้วัดที่ 6 วางแผนและจัดเวลาในการออกกาลังกาย การพักผ่อนและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
(พ 4.1 ม.3/4)
สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต
มาตรฐาน พ 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา
สารเสพติด และความรุนแรง
ตัวชี้วัดที่ 1 แสดงวิธีปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย (พ 5.1 ม.1/1)
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ตัวชี้วัดที่ 2 อธิบายความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรค และอุบัติเหตุ (พ 5.1 ม.1/3)
ตัวชี้วัดที่ 3 ใช้ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยง สถานการณ์คับขันที่อาจนาไปสู่อันตราย
(พ 5.1 ม.2/3)
ตัวชี้วัดที่ 4 วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ และแนวทางป้องกัน (พ 5.1 ม.3/1)
ตัวชี้วัดที่ 5 วิเคราะห์อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพ และความรุนแรง (พ 5.1 ม.3/3)
ตัวชี้วัดที่ 6 แสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี (พ 5.1 ม.3/5)
3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (มีจานวนทั้งสิ้น 6 มาตรฐาน 23 ตัวชี้วัด)
สาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
มาตรฐาน พ 1.1 เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
ตัวชี้วัดที่ 1 อธิบายกระบวนการสร้างเสริมและดารงประสิทธิภาพการทางานของระบบอวัยวะต่างๆ
(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 และมีทักษะในการดาเนินชีวิต
ตัวชี้วัดที่ 1 วิเคราะห์อิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคม และวัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ และ
การดาเนินชีวิต (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 การเคลื่อนไหว การออกกาลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
มาตรฐาน พ 3.1 เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา
ตัวชี้วัดที่ 1 วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆ ในการเล่นกีฬา
(พ 3.1 ม.4 – 6/1)
ตัวชี้วัดที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียน และนาหลักการแนวคิดไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตนและสังคม (พ 3.1 ม.4 – 6/5)
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มาตรฐาน พ 3.2 รักการออกกาลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจาอย่างสม่าเสมอ
มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชมใน
สุนทรียภาพของการกีฬา
ตัวชี้วัดที่ 1 ออกกาลังกายและเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเองอย่างสม่าเสมอ และใช้ความสามารถของตนเอง
เพิ่มศักยภาพของทีม ลดความเป็นตัวตน คานึ่งถึง ผลที่เกิดต่อสังคม (พ 3.2 ม.4 – 6/1)
ตัวชี้วัดที่ 2 อธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา กลวิธีต่าง ในระหว่างการเล่น การแข่งขันกีฬากับผู้อื่น
และนาไปสรุปเป็นแนวปฏิบัติและใช้ในชีวิตประจาวันอย่างต่อเนื่อง (พ 3.2 ม.4 – 6/2)
ตัวชี้วัดที่ 3 แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล่นและการแข่งขันกีฬา ด้วยความมีน้าใจนักกีฬา และ
นาไปใช้ปฏิบัติทุกโอกาสจนเป็นบุคลิกภาพที่ดี (พ 3.2 ม.4 – 6/3)
ตัวชี้วัดที่ 4 ร่วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาอย่างมีความสุข ชื่นชมในคุณค่าและความงามของการกีฬา (พ
3.2 ม.4 – 6/4)
สาระที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค
มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดารงสุขภาพ การป้องกันโรค
และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
ตัวชี้วัดที่ 1 วิเคราะห์บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
ในชุมชน (พ 4.1 ม.4 – 6/1)
ตัวชี้วัดที่ 2 วิเคราะห์อิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพการเลือกบริโภค (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 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา
สารเสพติด และความรุนแรง
ตัวชี้วัดที่ 1 มีส่วนร่วมในการป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา การใช้สารเสพติดและความรุนแรง เพื่อสุขภาพ
ของตนเอง ครอบครัว และสังคม (พ 5.1 ม.4 – 6/1)
ตัวชี้วัดที่ 2 วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการครอบครอง การใช้ และการจาหน่ายสารเสพติด
(พ 5.1 ม.4 – 6/2)

66
ตัวชี้วัดที่ 3 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพหรือความรุนแรงของคนไทยและเสนอแนวทางการป้องกัน
(พ 5.1 ม.4 – 6/3)
ตัวชี้วัดที่ 4 วางแผนและกาหนดแนวทางลดอุบัติเหตุ และสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน
(พ 5.1 ม.4 – 6/4)
ตัวชี้วัดที่ 5 แสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี (พ 5.1 ม.4 – 6/7 )

67

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (มีจานวนทั้งสิ้น 4 มาตรฐาน 13 ตัวชี้วัด)
สาระที่ 1 การดารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้
มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทางาน มีจิตสานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัดที่ 1 ใช้พลังงานและทรัพยากรในการทางานอย่างประหยัด และคุ้มค่า (ง 1.1 ป.4/4)
ตัวชี้วัดที่ 2 ใช้ทักษะการจัดการในการทางาน อย่างเป็นระบบ ประณีต และมีความคิดสร้างสรรค์ (ง 1.1 ป.5/2)
ตัวชี้วัดที่ 3 ใช้ทักษะการจัดการในการทางาน และมีทักษะการทางานร่วมกัน (ง 1.1 ป.6/2)
สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี
มาตรฐาน ง 2.1 เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการ
ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์
ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วม ในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ 1 อธิ บ ายความหมายและวิ วั ฒ นาการของเทคโนโลยี (ง 2.1 ป.5/1)
ตัวชี้วัดที่ 2 เลือกใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจาวันอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม และมีการจัดการสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยการแปรรูปแล้วนากลับมาใช้ใหม่ (ง 2.1 ป.5/5)
ตัวชี้วัดที่ 3 อธิบายส่วนประกอบของระบบเทคโนโลยี (ง 2.1 ป.6/1)
ตัวชี้วัดที่ 4 สร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามความสนใจ อย่างปลอดภัย โดยกาหนดปัญหา หรือความต้องการ
รวบรวมข้อมูล เลือกวิธีการ ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 3 มิติ หรือแผนที่
ความคิด ลงมือสร้าง และ ประเมินผล (ง 2.1 ป.6/2)
ตัวชี้วัดที่ 5 นาความรู้และทักษะการสร้างชิ้นงานไป ประยุกต์ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ (ง 2.1 ป.6/3)
สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้
การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทางาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม
ตัวชี้วัดที่ 1 บอกหลักการทางานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ (ง 3.1 ป.4/2)
ตัวชี้วัดที่ 2 ค้นหา รวบรวมข้อมูลที่สนใจ และเป็นประโยชน์จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เชื่อถือได้ตรงตาม
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 มีทักษะที่จาเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
ตัวชี้วัดที่ 1 ระบุความแตกต่างของอาชีพ (ง 4.1 ป.5/2)
2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (มีจานวนทั้งสิ้น 4 มาตรฐาน 11 ตัวชี้วัด)
สาระที่ 1 การดารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้
มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทางาน มีจิตสานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัดที่ 1 ตัดสินใจแก้ปัญหาการทางานอย่างมีเหตุผล (ง 1.1 ม.1/3)
ตัวชี้วัดที่ 2 ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการทางาน (ง 1.1 ม.2/1)
สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี
มาตรฐาน ง 2.1 เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการ
ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์
ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วม ในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ 1 เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีการจัดการเทคโนโลยี
ด้วยการลดการใช้ทรัพยากรหรือเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
(ง 2.1 ม.2/4)
ตัวชี้วัดที่ 2 สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี อย่างปลอดภัย ออกแบบ
โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉาย เพื่อนาไปสู่การสร้างต้นแบบและแบบจาลองของสิ่งของ
เครื่องใช้ หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจาลองความคิดและการรายงานผล
(ง 2.1 ม.3/2)

69

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้
การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทางาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
มีคุณธรรม
ตัวชี้วัดที่ 1 อธิบายหลักการทางาน บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์(ง 3.1 ม.1/1)
ตัวชี้วัดที่ 2 ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ (ง 3.1 ม.1/3)
ตัวชี้วัดที่ 3 อธิบายหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูล 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 มีทักษะที่จาเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
ตัวชี้วัดที่ 1 เห็นความสาคัญของการสร้างอาชีพ (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 (มีจานวนทั้งสิ้น 4 มาตรฐาน 15 ตัวชี้วัด)
สาระที่ 1 การดารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้
มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทางาน มีจิตสานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัดที่ 1 มีทักษะการจัดการในการทางาน (ง 1.1 ม.4-6/3)
ตัวชี้วัดที่ 2 มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทางาน (ง 1.1 ม.4-6/4)
ตัวชี้วัดที่ 3 มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการดารงชีวิต (ง 1.1 ม.4-6/5)
ตัวชี้วัดที่ 4 ใช้พลังงาน ทรัพยากร ในการทางานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
(ง 1.1 ม.4-6/7)
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สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี
มาตรฐาน ง 2.1 เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการ
ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์
ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วม ในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ 1 อธิบายและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่นๆ (ง 2.1 ม.4-6/1)
ตัวชี้วัดที่ 2 วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี (ง 2.1 ม.4-6/2)
ตัวชี้วัดที่ 3 สร้างและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้หรือ วิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยี อย่างปลอดภัย
โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉายและแบบจาลองเพื่อนาไปสู่การสร้างชิ้นงาน หรือถ่ายทอด
ความคิด ของวิธีการเป็นแบบจาลองความคิดและการรายงานผลโดยใช้ซอฟท์แวร์ช่วยในการ
ออกแบบหรือนาเสนอผลงาน (ง 2.1 ม.4-6/3)
ตัวชี้วัดที่ 4 มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการในงานที่ผลิตเอง หรือการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่ผู้อื่นผลิต (ง 2.1 ม.4-6/4)
ตัวชี้วัดที่ 5 วิเคราะห์และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิตประจาวันอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคมและ
สิ่งแวดล้อม และมีการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืนด้วยวิธีการของเทคโนโลยีสะอาด (ง 2.1 ม.4-6/5)
สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทางาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล มีคุณธรรม
ตัวชี้วัดที่ 1 อธิบายระบบสื่อสารข้อมูลสาหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (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 บอกข้อควรปฏิบัติสาหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ง 3.1 ม.4-6/13)
สาระที่ 4 การอาชีพ
มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ มีทักษะที่จาเป็น 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)


